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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Um ou o mesmo verbete pode ser seguido por dois ou mais algarismos arábicos entre colchetes (por exemplo [4, 7] ou [2, 
4, 6]), sign ifica 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 F – ENGENHARIA MECÂNICA; ILUMINAÇÃO; AQUECIMENTO; ARMAS; 
EXPLOSÃO 
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(referências e notas omitidas) 
 
Subseção: MOTORES OU BOMBAS  
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INSTALAÇÕES DE MOTORES EM GERAL; 
MÁQUINAS A VAPOR................................................8 

 
F 01 B Máquinas ou motores, em geral ou do tipo 

deslocamento positivo, por ex., máquinas a vapor .......10 
F 01 C Máquinas ou motores de pistão rotativo ou de pistão 

oscilatório .....................................................................12 
F 01 D Máquinas ou motores de deslocamento não positivo, 

por ex., turbinas a vapor ...............................................14 
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outro local; Motores que utilizam fluidos circulantes 
ou ciclos especiais ........................................................17 

F 01 L Válvulas de funcionamento cíclico para máquinas ou 
motores .........................................................................19 

F 01 M Lubrificação de máquinas ou motores em geral; 
Lubrificação de motores de combustão interna; 
Ventilação do Cárter .....................................................22 

F 01 N Silenciadores ou dispositivos de escapamento de gás 
para máquinas ou motores em geral; Silenciadores 
ou dispositivos de escapamento de gás para motores 
de combustão interna ....................................................24 

F 01 P Resfriamento de máquinas ou motores em geral; 
Resfriamento de motores de combustão interna ...........25 

 
 
F 02 MOTORES DE COMBUSTÃO; 
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QUENTE OU DE PRODUTOS DE 
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F 02 D Controle de motores de combustão ...............................35 
F 02 F Cilindros, pistões ou carcaças para motores de 

combustão; Disposições de vedações em motores de 
combustão .....................................................................38 

 
 
 
F 02 G Instalações de motores de deslocamento positivo a 

produtos de combustão ou gás quente; Utilização do 
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em outro local .................................................................. 39 

F 02 K Instalações de propulsão a jato......................................... 40 
F 02 M Alimentação de motores de combustão em geral com 

misturas combustíveis ou seus componentes................... 42 
F 02 N Partida de motores de combustão; Acessórios de 

partida para esses motores, não incluídos em outro 
local .................................................................................. 50 

F 02 P Ignição, outra que não por compressão, para motores 
de combustão interna; Testes do ponto de ignição 
em motores de ignição por compressão........................... 51 

 
F 03 MÁQUINAS OU MOTORES A LÍQUIDOS; 

MOTORES MOVIDOS A VENTO, MOLAS, 
PESOS OU OUTROS; PRODUÇÃO DE FORÇA 
MECÂNICA OU DE EMPUXO PROPULSIVO 
POR REAÇÃO, NÃO INCLUÍDA EM OUTRO 
LOCAL ........................................................................... 54 

 
F 03 B Máquinas ou motores a líquidos ...................................... 54 
F 03 C Motores de deslocamento positivo acionados por  
 líquidos............................................................................. 55 
F 03 D Motores movidos a vento................................................. 56 
F 03 G Motores movidos a mola, peso, inércia ou similares; 

Dispositivos ou mecanismos produtores de força 
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F 03 H Produção de um empuxo propulsivo por reação, não 
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F 04 MÁQUINAS DE DESLOCAMENTO POSITIVO 

A LÍQUIDOS; BOMBAS PARA LÍQUIDOS OU 
FLUIDOS ELÁSTICOS ................................................ 58 

 
F 04 B Máquinas de deslocamento positivo a líquidos; 
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F 04 C Máquinas a líquidos de deslocamento positivo, de 

pistão rotativo ou oscilatório; Bombas de 
deslocamento positivo de pistão rotativo ou 
oscilatório......................................................................... 62 

F 04 D Bombas de deslocamento não positivo............................ 65 
F 04 F Bombeamento de fluidos por contato direto de outro 

fluido ou utilizando a inércia do fluido a ser 
bombeado; Sifões ............................................................. 67 
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MOTORES OU BOMBAS 
 

 

Notas 

Guia para a utilização desta subseção (classes F 01 a F 04) 

Estas Notas destinam-se a ajudar no uso desta parte do plano de classificação; elas não devem ser interpretadas como afetando de 
qualquer forma as explicações detalhadas 

(1) Nesta subseção, as subclasses ou grupos que designam "motores" ou "bombas" abrangem os métodos de operação dos mesmos, a menos 
que de outra forma especificamente estabelecida. 

(2) Nesta subseção, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– "motor" significa um dispositivo para conversão contínua de energia de um fluido em força mecânica. Assim, este termo inclui, por 

exemplo, motores a vapor de pistões ou turbinas a vapor, per se ou motores a pistão de combustão interna, mas exclui dispositivos 
de curso de expansão simples. "Motor" inclui também a parte do agente propulsor fluido de um medidor a menos que esta parte seja 
especialmente adaptada para uso em um medidor; 

– "bomba" significa um dispositivo para elevar, forçar, comprimir ou descarregar fluidos de modo contínuo, por processos mecânicos 
ou outros; por conseguinte este termo inclui ventiladores ou ventoinhas. 

– "máquina" significa um dispositivo que tanto pode funcionar como um motor, ou uma bomba e não um dispositivo restrito a um 
motor ou restrito a uma bomba; 

– "deslocamento positivo" significa o modo pelo qual a energia de um fluido circulante se transforma em energia mecânica, em que as 
variações de volume criadas pelo fluido circulante em uma câmara de trabalho produzem os deslocamentos equivalentes do 
elemento que transmite a energia, o efeito dinâmico do fluido sendo de menor importância e vice-versa; 

– "deslocamento não positivo" significa o modo pelo qual a energia de um fluido circulante se transforma em energia mecânica, pela 
transformação da energia do fluido circulante em energia cinética e vice-versa; 

– "máquina de pistão oscilatório" significa uma máquina similar na qual o referido elemento oscila em vez de girar. 
– "maquina de pistão rotativo" significa uma máquina de deslocamento positivo na qual um elemento de transmissão de trabalho em 

contato com o fluido gira em torno de um eixo fixo ou em torno de um eixo que se move ao longo de uma órbita circular ou 
semelhante. Esta definição também se aplica a motores e bombas.  

– "pistão rotativo" significa o elemento de transmissão de trabalho mencionado acima; este elemento podendo ser de qualquer forma 
adequada, por exemplo, como uma engrenagem dentada.  

– "elementos cooperantes" significa o pistão rotativo ou oscilatório e um outro elemento, por exemplo, a parede da câmara de 
trabalho, que participe da ação de acionamento ou bombeamento; “Movimento dos elementos cooperantes”, deve ser interpretado 
como movimento relativo e deve ser entendido que um desses elementos pode ser estacionário, mesmo quando for feita referência 
ao seu "eixo rotatório" ou ambos possam se mover.  

– "dentes ou equivalentes a dentes" inclui lóbulos, ressaltos e escoras;  
– "tipo eixo interno" significa que os eixos rotatórios dos elementos internos e externos permanecem em todas as ocasiões dentro do 

elemento externo, por exemplo, de uma maneira semelhante àquela de um pinhão ligado aos dentes internos de uma engrenagem 
anular; 

– "pistão livre" significa um pistão cujo curso de expansão não se limita por qualquer elemento acionado por este pistão; 
– "cilindros" significa câmaras de trabalho de deslocamento positivo em geral não ficando, assim, este termo restrito a cilindros de 

seção transversal circular; 
– "eixo principal" significa o eixo que converte o movimento alternado do pistão em movimento rotativo ou vice-versa.; 
– "instalação" significa um motor combinado a qualquer aparelho adicional necessário ao funcionamento do motor. Por exemplo, uma 

instalação de máquinas a vapor inclui uma máquina a vapor e os meios para produzir o vapor; 
– "fluido circulante" significa o fluido acionado em uma bomba e o fluido acionador em um motor. O fluido circulante pode estar em 

estado gasoso, isto é, compressível ou no estado líquido. No primeiro caso, é possível a coexistência dos dois estados; 
– "vapor" inclui os vapores condensáveis em gera, e "vapor especial" se emprega quando se exclui o vapor de água; 
– "tipo de reação", quando aplicada às máquinas de deslocamento não positivo ou a motores, significa máquinas ou motores em que a 

transformação pressão-velocidade se efetua total ou parcialmente no rotor; as máquinas ou motores sem nenhuma ou com apenas 
ligeira transformação pressão-velocidade no rotor são chamadas de "tipo de impulso". 

(3) Nesta subseção: 
– as válvulas de funcionamento cíclico, a lubrificação, os silenciadores de fluxo de gás ou aparelhos de escape ou a refrigeração 

devem ser classificados nas subclasses F 01 L, M, N, P independentemente de sua aplicação declarada, a menos que suas 
características de classificação sejam peculiares a sua aplicação, caso em que deverão ser classificados somente na subclasse 
pertinente das classes F 01 a F 04; 

– a lubrificação, os silenciadores de fluxo de gás ou os aparelhos de escape ou a refrigeração de máquinas ou motores devem ser 
classificados em F 01 M, N, P, exceto se forem específicos de máquinas a vapor, caso em que deverão ser classificados em F 01 B. 

(4) Para utilizar adequadamente esta subseção é indispensável ter em mente,  no que diz respeito às subclasses F 01 B, C, D, F 03 B e F 04 B, C, D que formam 
sua estrutura: 
 - o princípio que reside em sua elaboração, 
 - as características de classificação que elas exigem e 
 - sua complementação recíproca. 
(i)  Princípio. 
 Trata principalmente das subclasses acima mencionadas. Outras subclasses,  principalmente as da classe F 02, que abrangem assunto mais bem definido, 

não são consideradas nesta nota. 
 Cada subclasse abrange fundamentalmente uma categoria de aparelhos (motor ou bomba) e por extensão abrange igualmente "máquinas" do mesmo 

tipo. Dois assuntos diferentes, um de natureza mais geral do que o outro, são portanto compreendidos pela mesma subclasse. 
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 As subclasses F 01 B, F 03 B, F 04 B, além dos dois assuntos compreendidos pela que abrangem, têm ainda um aspecto de generalidades em relação a 
outras subclasses no tocante a tipos diferentes de aparelhos da categoria em questão. 

 Esta generalidade aplica-se também aos dois assuntos tratados,  sem que os mesmos sejam sempre relacionados às mesmas subclasses. 
 Assim, a subclasse F 03 B,  na parte que trata de "máquinas", deve ser considerada como sendo a classe geral em relação a F 04 B, C e na parte que trata 

de "motores", sendo geral em relação a F 03 C. 
(ii)  Características. 
 A principal característica de classificação da subclasse é a das categorias dos aparelhos que oferecem três possibilidades: 
 Máquinas; motores; bombas. 
 Como assim exposto, as "máquinas" são sempre associadas a uma das outras duas categorias. 
 Estas categorias principais são subdivididas de acordo com os princípios gerais de funcionamento do aparelho: 
 De deslocamento positivo; de deslocamento não positivo. 
 Os aparelhos de deslocamento positivo são, por sua vez, subdivididos de acordo com a maneira de pôr em prática o princípio de funcionamento, isto é, 

de acordo com o tipo de aparelho: 
 De pistão de movimento alternado simples; de pistão rotativo ou oscilatório; de outros tipos. 
 Uma outra característica de classificação é a que se refere ao fluido circulante, a  respeito do que três tipos de aparelhos são possíveis, a saber: 
 Líquido  e  fluido elástico; fluido elástico; líquido. 
(iii)  Complementação 
 Esta reside na associação de duas subclasses das acima mencionadas, segundo o critério em consideração, aparelho ou fluido circulante. 
 A subclasse em questão, com os princípios, características e complementações recíprocas estão mostradas na tabela a seguir: 
 

Tipo de deslocamento 
Positivo 

Fluido circulante 

pistão de 
movimento 
alternado 

Pistão 
rotativo 

ou oscilatório outros 
não 

positivo 

Líquido 
e fluido 
elástico 

fluido 
elástico líquido 

Relações de generalidade 
referentes ao tipo de 
deslocamento 

MÁQUINAS  
x  x  x x  F 01 B 
 x   x x  F 01 C 
   x x x  F 01 D 
   x   x F 03 B 
x  x    x F 04 B 
 x     x F 04 C 
        

MOTORES  
x  x  x x  F 01 B 
 x   x x  F 01 C 
   x x x  F 01 D 
   x   x F 03 B 
x x x    x F 03C 
BOMBAS  
x  x  x x x F 04 B 
 x   x x x F 04 C 
   x x x x F 04 D 

 
 

Pela leitura da tabela deduz-se que: 
– Para o mesmo tipo de aparelho da categoria em questão, o critério de "fluido circulante" associa: 

F 01 B e F 04 B 
F 01 C e F 04 C 
F 01 D e F 03 B } 

 
Máquinas 

F 01 B e F 03 C 
F 01 C e F 03 C 
F 01 D e F 03 B } 

 
Motores 

 
–  Para o mesmo tipo de fluido circulante, o critério de "aparelho" relaciona da mesma maneira as subclasses e as considerações de 

generalidade relativa. 
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F 01 MÁQUINAS OU MOTORES EM GERAL (motores de combustão F 02; máquinas para líquidos F 03, F 
04); INSTALAÇÕES DE MOTORES EM GERAL; MÁQUINAS A VAPOR 

 
F 01 B MÁQUINAS OU MOTORES EM GERAL OU DO TIPO DESLOCAMENTO POSITIVO, por ex., MÁQUINAS A VAPOR (do 

tipo pistão rotativo ou de pistão oscilatório F 01 C; do tipo deslocamento não positivo F 01 D; aspectos da combustão interna dos 
motores de pistões de movimento alternado F 02 B 57/00, 59/00; virabrequins, cruzetas, bielas F 16 C; volantes F 16 F; engrenagens 
para interconversão de movimento rotativo e de movimento alternado em geral F 16 H; pistões, bielas para pistão, cilindros, para 
motores em geral F 16 J) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange, com exceção da matéria incluída nas subclasses F 01 C a F 01 P: 
– motores para fluidos elásticos, por ex., máquinas a vapor; 
– motores para líquidos e fluidos elásticos; 
– máquinas para fluidos elásticos; 
– máquinas para líquidos e fluidos elásticos. 

(2) Atenção para as Notas que precedem a classe F 01, principalmente no que se refere às definições de "vapor" e "vapor especial".  
 
Índice da Subclasse 
 
MÁQUINAS OU MOTORES 
 Com pistões de movimento alternado  
 caracterizados por: 
 o número ou a disposição relativa  
 dos cilindros............................................................1/00 
 disposição dos eixos dos cilindros  
 em relação ao eixo principal ..........................3/00, 5/00 
 pistões de movimento alternado  
 no mesmo cilindro ou em cilindros;  
 coaxiais ligações pistão-eixo  
 principal outras que não as 
 abrangidas acima ..................................7/00, 1/08; 9/00 
 sem eixo principal rotativo ...................................11/00 

 
movimento rotativo ou outros 
dos cilindros ........................................................ 13/00, 15/00 

 princípio de corrente unidirecional ................................ 17/00 
 Com deslocamento positivo do tipo  
 parede flexível................................................................ 19/00 
COMBINAÇÕES OU ADAPTAÇÕES DE  
MÁQUINAS OU MOTORES............................................ 21/00, 23/00 
MEIOS DE REGULAGEM, CONTROLE, 
SEGURANÇA; PARTIDA................................................ 25/00; 27/00 
OUTRAS CARACTERÍSTICAS; 
DETALHES, ACESSÓRIOS ............................................. 29/00; 31/00 
 

 

 
1/00 Máquinas ou motores de pistão de movimento alternado 

caracterizados pelo número ou pela disposição relativa 
dos cilindros ou pelo fato de serem construídos com 
elementos separados de cilindros-carter (3/00, 5/00 têm 
prioridade) [2] 

1/01 .  com um único cilindro [ 2 ] 
1/02 .  com todos os cilindros em uma única linha 
1/04 .  com cilindros dispostos em V 
1/06 . com cilindros dispostos em estrela ou em leque 
1/08 .  com cilindros em disposição oposta em relação ao eixo 

principal e do tipo "plano" 
1/10 .  com mais de um eixo principal, por ex., acoplado a um 

mesmo eixo de saída (combinações de duas ou mais 
máquinas ou motores 21/00) 

1/12 .  Elementos separados de cilindros-carter, acoplados entre 
si, formando uma unidade 

3/00 Máquinas ou motores de pistão de movimento alternado 
com o eixo dos cilindros coaxiais ou paralelos ou 
inclinados em relação ao eixo principal 

3/02 .  com placa oscilante 
3/04 .  sendo o movimento do pistão transmitido por superfícies 

curvas 
3/06 . . por superfícies múltiplas helicoidais e reversão 

automática 

3/08 . . . sendo as hélices dispostas nos pistões 
3/10 . Controle da admissão ou da descarga do fluido 

circulante peculiar a este caso (próprio a aplicações 
mais gerais F 01 L) 

5/00 Máquinas ou motores de pistão de movimento alternado 
com eixos de cilindros dispostos de maneira 
praticamente tangencial em relação a um círculo com 
centro no eixo principal 

7/00 Máquinas ou motores com dois ou mais pistões de 
movimento alternado dentro do mesmo cilindro ou 
dentro de cilindros praticamente coaxiais (de disposição 
oposta em relação ao eixo principal 1/08) 

7/02 . com pistões de movimento alternado opostos 
7/04 . . atuando sobre o mesmo eixo principal 
7/06 . . . utilizando apenas bielas para a conversão do 

movimento alternado em movimento rotativo ou 
vice-versa 

7/08 . . . . com bielas laterais 
7/10 . . . . com a biela de um pistão passando através 

do outro pistão 
7/12 . . . utilizando balancins e bielas 
7/14 . . atuando sobre eixos principais diferentes 
7/16 . com pistões que se deslocam sincronicamente, 

dispostos em série 
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7/18 . com pistão diferencial (7/20 tem prioridade) 
7/20 . com dois ou mais pistões de movimento alternado, um 

dentro do outro, por ex., um dos pistões formando o 
cilindro do outro 

9/00 Máquinas ou motores de pistão de movimento alternado 
caracterizados por conexões entre pistões e eixos 
principais e não específicos dos grupos precedentes 
(conexões que se desengatam durante a marcha em vazio 
31/24) 

9/02 . com virabrequim 
9/04 . com eixo principal rotativo outro que não virabrequim 
9/06 . . sendo o movimento do pistão transmitido por 

superfícies curvas 
9/08 . . com catraca e lingüeta 

11/00 Máquinas ou motores de pistão de movimento alternado 
sem eixo principal rotativo, por ex., do tipo pistões livres 

11/02 . Dispositivos igualadores ou amortecedores 
11/04 . Motores combinados com dispositivos acionados por 

movimento alternado, por ex., martelos (com bombas 
23/08; aspectos predominantes dos dispositivos 
acionados, ver as classes pertinentes aos dispositivos) 

11/06 . . para gerar apenas vibrações 
11/08 . com elos de transmissão direta a fluido (11/02 tem 

prioridade) 

13/00 Máquinas ou motores de pistão de movimento alternado 
com cilindro rotativo a fim de obter o movimento 
alternado do pistão (máquinas ou motores do tipo parede 
flexível 19/00) [2] 

13/02 . com um cilindro apenas 
13/04 . com mais de um cilindro 
13/06 . . dispostos em estrela 

15/00 Máquinas ou motores de pistão de movimento alternado 
com cilindros móveis outros que não os incluídos em 
13/00 (com camisas de cilindros móveis para controle do 
fluido circulante F 01 L) 

15/02 . com cilindros de movimento alternado (com um pistão 
dentro do outro 7/20) 

15/04 . com cilindro oscilatório 
15/06 . . Controle da admissão ou da descarga do fluido 

circulante peculiar a este caso 

17/00 Máquinas ou motores de pistão de movimento alternado 
caracterizados pelo emprego do princípio de corrente 
unidirecional  

17/02 . Motores 
17/04 . . Máquinas a vapor 

19/00 Máquinas ou motores de deslocamento positivo do tipo 
parede flexível 

19/02 . com elementos flexíveis em forma de chapa 
19/04 . com elementos flexíveis tubulares 

21/00 Combinações de duas ou mais máquinas ou motores 
(23/00 tem prioridade; combinações de duas ou mais 
bombas F 04; sistemas de engrenagens a fluido F 16 H; 
regulagem ou controle, ver os grupos pertinentes) 

21/02 . sendo todas as máquinas ou motores do tipo pistão de 
movimento alternado 

21/04 . não sendo todas as máquinas ou motores do tipo pistão 
de movimento alternado, ex., do tipo máquina a vapor 
de movimento alternado e turbina a vapor 

23/00 Adaptações de máquinas ou motores para fins especiais; 
Combinações de motores com dispositivos por eles 
acionados (11/00 tem prioridade; sistemas de engrenagens 
a fluido F 16 H; aspectos que dizem respeito principalmente 
a dispositivos acionados, ver as classes pertinentes a esses 
dispositivos; regulagem ou controle, ver os grupos 
pertinentes) 

23/02 . Adaptações para acionamento de veículos, por ex., 
locomotivas (disposições em veículos, ver as classes 
pertinentes a veículos) 

23/04 . . sendo os veículos navios 
23/06 . Adaptações para acionamento de ou combinações com 

ferramentas manuais ou similares 
23/08 . Adaptações para acionamento de ou combinações com 

bombas 
23/10 . Adaptações para acionamento de ou combinações com 

geradores elétricos 
23/12 . Adaptações para acionamento de laminadores ou outras 

máquinas pesadas com movimento reversível 
25/00 Dispositivos de regulagem, controle ou segurança 

(regulagem ou controle em geral G 05) 
25/02 . Regulagem ou controle por variação da admissão ou da 

descarga do fluido circulante, por ex., por variação da 
pressão ou da quantidade (mecanismos de válvula para 
distribuição ou expansão F 01 L) 

25/04 . . Sensores 
25/06 . . . sensíveis à velocidade 
25/08 . . Atuadores de fins de curso 
25/10 . . . Disposições ou adaptações de válvulas de 

admissão ou descarga do fluido circulante 
(válvulas em geral F 16 K) 

25/12 . . Dispositivos compreendendo sensores ou atuadores 
de fim de curso ou meios de transmissão entre eles, 
por ex., impulsionados por uma fonte auxiliar de 
energia (sensores isolados 25/04; atuadores de fim 
de curso isolados 25/08) 

25/14 . . próprios a determinados tipos de máquinas ou 
motores 

25/16 . Dispositivos de segurança sensíveis a condições 
específicas (contra golpe de ariete ou similares em 
caldeiras a vapor 31/34) 

25/18 . . impedindo a rotação no sentido errado 
25/20 . Verificação do funcionamento de dispositivos de 

segurança 
25/22 . Frenagem por reorientação do fluido circulante 
25/24 . . assim recuperando a energia 
25/26 . Alarmes 

27/00 Partida de máquinas ou motores (partida de motores de 
combustão F 02 N) 

27/02 . de motores de pistão de movimento alternado 
27/04 . . orientando a alimentação do fluido circulante, por 

ex., por meio de condutos derivados de vapor 
27/06 . . . especialmente para motores conjugados 
27/08 . . Meios para deslocar a manivela do ponto morto 

(mecanismos giratórios em geral F 16 H) 

29/00 Máquinas ou motores com características próprias 
outras que não as incluídas nos grupos principais 
precedentes 

29/02 . Motores à pressão atmosférica, isto é, em que a pressão 
atmosférica reage contra o vácuo 
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29/04 . caracterizados pelos meios de conversão de um tipo 
para outro diferente 

29/06 . . de uma máquina a vapor para um motor de 
combustão 

29/08 . Máquinas ou motores de pistão de movimento alternado 
não incluídos em outro local 

29/10 . . Motores (motores de refrigeração por compressão F 
25 B) 

29/12 . . . Máquinas a vapor (máquinas a vapor de 
brinquedo A 63 H 25/00) 

31/00 Peças, detalhes ou acessórios não incluídos, em ou não 
pertinentes a outros grupos (carcaças de máquinas ou 
motores outras que não as peculiares a máquina a vapor F 
16 M) 

31/02 . Dispositivos de descongelamento para motores com 
fenômenos de congelamento 

31/04 . Dispositivos para igualar torque em máquinas ou 
motores de pistão de movimento alternado 
(compensação das forças de inércia, eliminação de 
vibrações em sistemas F 16 F) 

31/06 . Dispositivos para compensar a dilatação relativa de 
peças 

31/08 . Resfriamento de máquinas a vapor (resfriamento de 
máquinas ou motores a fluido em geral F 01 P); 
Aquecimento; Isolamento térmico (isolamento térmico 
em geral F 16 L 59/00) 

31/10 . Sistemas de lubrificação de máquinas a vapor (de 
máquinas ou motores a fluido em geral F 01 M) 

31/12 . Disposições dos sistemas de medição ou indicação 
(alarmes 25/26; instrumentos de medição ou similares 
per se G 01) 

31/14 . Mudança da taxa de compressão 
31/16 . Silenciadores especialmente adaptados a máquinas a 

vapor (disposições dos canos ou tubos de descarga em 
máquinas a vapor 31/30; silenciadores para escoamento 
de gás ou silenciadores de descarga para máquinas ou 
motores em geral F 01 N) 

31/18 . Drenagem 
31/20 . . de cilindros 
31/22 . Dispositivos para marcha em vazio, por ex., com 

válvulas de desvio 
31/24 . . Desengate de conexões entre pistões e eixos 

principais 
31/26 . Outras peças, detalhes ou acessórios, próprios a 

máquinas a vapor 
31/28 . . Cilindros ou tampas de cilindros 
31/30 . . Disposições de tubos de vapor 
31/32 . . Disposições ou adaptações de eliminadores de 

vácuo 
31/34 . . Dispositivos de segurança contra golpes de ariete de 

água ou contra a infiltração de água (purgadores de 
vapor F 16 T) 

31/36 . . . cortando automaticamente a alimentação de 
vapor 

 

 

F 01 C MÁQUINAS OU MOTORES DE PISTÃO ROTATIVO OU DE PISTÃO OSCILATÓRIO (aspectos da combustão interna F 02 B 53/00, 
55/00) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
− motores de pistão  rotativo ou de pistão oscilatório para fluidos elásticos, por ex., vapor; 
− motores de pistão rotativo ou de pistão oscilatório para líquidos e fluidos elásticos; 
− máquinas de pistão rotativo ou de pistão oscilatório para fluidos elásticos; 
− máquinas de pistão rotativo ou de pistão oscilatório para líquidos e fluidos elásticos; 

(2) Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: 
− "máquina de pistão rotativo" inclui as expressões alemãs "Drerhkilbenmaschinen", "Kreiskolbenmaschinen", e "Umlaufkolbenmaschinen". 

(3) Atenção para as Notas que precedem a classe F 01, especialmente com relação às definições de "maquina de pistão rotativo", "máquina de pistão 
oscilatório", "pistão rotativo", "elementos cooperantes", "movimento dos elementos cooperantes", "dentes ou equivalentes a dentes" e "eixo 
interno". 

 
Índice da Subclasse 
 
MÁQUINAS OU MOTORES 
 De pistões rotativos............................................... 1/00 a 7/00 
 De pistões oscilatórios......................................................9/00 
COMBINAÇÕES OU ADAPTAÇÕES DE 

 MÁQUINAS OU MOTORES ...........................................11/00, 13/00 

ACIONAMENTO DE ELEMENTOS AUXILIARES; 
SISTEMAS DE VEDAÇÃO.............................................. 17/00, 19/00 

OUTROS DETALHES OU ACESSÓRIOS ................................. 21/00 
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1/00 Máquinas ou motores de pistão rotativo (com os eixos 
dos elementos auxiliares não paralelos 3/00; com as 
paredes das câmaras de trabalho pelo menos parcialmente 
deformáveis por elasticidade 5/00; com anel fluido ou 
similar 7/00; máquinas ou motores de pistão rotativo em 
que o fluido circulante é exclusivamente deslocado por ou 
desloca exclusivamente um ou mais pistões de 
movimento alternado F 01 B 13/00) 

 
Nota 

O grupo 1/30 tem prioridade sobre os grupos de 1/02 a 
1/28. 
 

1/02 . do tipo engrenamento em arco, isto é, com movimento 
translatório circular dos elementos cooperantes, cada 
membro tendo o mesmo número de dentes ou 
equivalentes a dentes 

1/04 . . do tipo eixo interno 
1/06 . . de outros que não do tipo eixo interno (1/063 tem 

prioridade) 
1/063 . . com elementos montados coaxialmente tendo o 

espaço circunferencial continuamente mudado entre 
eles [3] 

1/067 . . . tendo  um  acionamento  do tipo came e 
seguidor [3] 

1/07 . . . tendo um acionamento do tipo virabrequim e 
barra de conexão [3] 

1/073 . . . tendo  um acionamento do tipo lingüeta e 
catraca [3] 

1/077 . . . tendo um acionamento do tipo engrenagem 
dentada [3] 

1/08 . do tipo interengranzamento, isto é, com engrenamento 
de elementos auxiliares similares ao de engrenagens 
dentadas 

1/10 . . do tipo eixo interno com o elemento externo tendo 
mais dentes ou equivalentes a dentes, por ex., 
cilindros outros que não o elemento interno 

1/107 . . . com dentes helicoidais [3] 
1/113 . . . o elemento interno tendo cilindros que se 

interengranzam com o elemento externo [3] 
1/12 . . de outro tipo que não o eixo interno 
1/14 . . . com pistões rotativos denteados 
1/16 . . . . com dentes helicoidais, por ex., em forma 

de espinha, do tipo rosca 
1/18 . . . . com formas de dentes similares (1/16 tem 

prioridade) 
1/20 . . . . com formas de dentes dissimilares (1/16 

tem prioridade) 
1/22 . do tipo eixo interno com movimento equidirecional dos 

elementos cooperantes nos pontos de engrenamento ou 
com um dos elementos cooperantes sendo estacionário, 
o elemento interno tendo mais dentes ou equivalentes a 
dentes do que o elemento externo 

1/24 . do tipo contra-engrenamento, isto é, o movimento dos 
elementos cooperantes sendo em sentidos opostos nos 
pontos de engrenamento 

1/26 . . do tipo eixo interno 
1/28 . . de outro tipo que não o de eixo interno 
1/30 . tendo as características abrangidas por dois ou mais dos 

grupos 1/02, 1/08, 1/22 e 1/24 ou tendo as 
características abrangidas por um desses grupos 
juntamente com algum outro tipo de movimento entre 
os elementos cooperantes 

1/32 . . tendo ambos os movimentos definidos no grupo 
1/02 e movimento alternado relativo entre os 
elementos cooperantes 

1/324 . . . com palhetas articuladas ao elemento interior e 
movimento alternativo com relação ao elemento 
externo [3] 

1/328 . . . . e articuladas ao elemento externo [3] 
1/332 . . . com palhetas articuladas ao elemento externo e 

movimento alternativo com relação ao elemento 
interno [3] 

1/336 . . . . e articuladas ao elemento interno [3] 
1/34 . . tendo o movimento definido no grupo 1/08 ou 1/22 

e movimento alternado relativo entre os elementos 
cooperantes 

1/344 . . . com palhetas de movimento alternado com 
relação ao elemento interno [3] 

1/348 . . . . as palhetas se engrenando positivamente a 
um elemento rotativo externo, com folga 
circunferencial [3] 

1/352 . . . . as palhetas sendo montadas no eixo do 
elemento externo [3] 

1/356 . . . com palhetas de movimento alternado com 
relação ao elemento externo [3] 

1/36 . . tendo ambos os movimentos definidos nos 
subgrupos 1/22 e 1/24 

1/38 . . tendo o movimento definido no grupo 1/02 e tendo 
um elemento articulado (1/32 tem prioridade) [3] 

1/39 . . . com palhetas articuladas tanto ao elemento 
interno como ao elemento externo [3] 

1/40 . . tendo o movimento definido no grupo 1/08 ou 1/22 
e tendo um elemento articulado 

1/44 . . . com palhetas articuladas ao elemento  
interno [3] 

1/46 . . . com palhetas articuladas ao elemento   
externo [3] 

3/00 Máquinas ou motores de pistão rotativo com eixos de 
deslocamento dos elementos auxiliares não paralelos 
(com as paredes das câmaras de trabalho deformáveis por 
elasticidade pelo menos parcialmente 5/00) 

3/02 . sendo os eixos dispostos em um ângulo de 90º 
3/04 . . com palheta de deslizamento axial 
3/06 . sendo os eixos dispostos de outro modo que não em um 

ângulo de 90º 
3/08 . . do tipo interengranzamento, isto é, com o 

engrenamento dos elementos auxiliares similares 
aos de engrenagens dentadas 

5/00 Máquinas ou motores de pistão rotativo com as paredes 
das câmaras de trabalho deformáveis por elasticidade, 
pelo menos parcialmente  

5/02 . em que a parede elasticamente deformável  faz parte do 
elemento interno, por ex., de um pistão rotativo 

5/04 . em que a parede elasticamente deformável faz parte do 
elemento externo, por ex., de uma carcaça 

5/06 . em que a parede elasticamente deformável é um 
elemento separado 

5/08 . . de forma tubular, por ex., mangueira 

7/00 Máquinas ou motores de pistão rotativo com anel fluido 
ou similares 

9/00 Máquinas ou motores de pistão oscilatório 

11/00 Combinações de duas ou mais máquinas ou motores, 
sendo cada qual do tipo pistão rotativo ou de pistão 
oscilatório (13/00 tem prioridade; combinações de duas ou 
mais bombas F 04; sistemas de engrenagens a  
fluido F 16 H) 
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13/00 Adaptações de máquinas ou motores a fins especiais; 
Combinações de motores com dispositivos por eles 
acionados (aspectos predominantemente relativos a 
dispositivos acionados, ver as classes pertinentes a esses 
dispositivos) 

13/02 . para acionamento de ferramentas manuais ou similares 
13/04 . para acionamento de bombas ou compressores 

17/00 Disposições para o acionamento de elementos auxiliares, 
por ex., para pistão rotativo e sua carcaça 

17/02 . do tipo engrenagem dentada (1/077 tem prioridade) [3] 
17/04 . do tipo came e seguidor (1/067 tem prioridade) [3] 
17/06 . utilizando manivelas, juntas universais ou elementos 

semelhantes (1/07 tem prioridade) [3] 

19/00 Disposições para vedação de máquinas ou motores de 
pistão rotativo  (vedações em geral F 16 J) 

19/02 . Vedações de deslocamento radial para fluidos 
circulantes 

19/04 . . de material rígido 
19/06 . . de material elástico 
19/08 . Vedações de deslocamento axial para fluidos 

circulantes 

19/10 . Vedações para fluidos circulantes entre peças de 
deslocamento radial e axial 

19/12 . para fluidos outros que não os circulantes 

21/00 Peças, detalhes ou acessórios não incluídos em ou não 
pertinentes a outros grupos 

 
21/02 . Disposições de mancais (estrutura de mancais F 16 C) 
21/04 . Lubrificação (de máquinas ou motores em geral F 01 

M) 
21/06 . Aquecimento; Resfriamento (de máquinas ou motores 

em geral F 01 P); Isolamento térmico (isolamento 
térmico em geral F 16 L) 

21/08 . Pistões rotativos (pistões de movimento alternado em 
geral F 16 J) 

21/10 . Elementos externos para funcionar com pistões 
rotativos; Carcaças (carcaças para motores ou máquinas 
rotativas em geral F 16 M) 

21/12 . Controle da admissão ou da descarga do fluido 
circulante (próprios para uma aplicação mais geral F 01 
L) 

21/14 . . para distribuição variável do fluido 
21/16 . Outras regulagens ou controles 
 

 

 

F 01 D MÁQUINAS OU MOTORES DE DESLOCAMENTO NÃO POSITIVO, por ex., TURBINAS A VAPOR (máquinas ou motores 
para líquidos F 03; bombas de deslocamento não-positivo F 04 D) 

 
 

Notas 

 
(1) Esta subclasse abrange: 

– motores de deslocamento não positivo a fluidos elásticos, por ex., turbinas a vapor; 
– motores de deslocamento não positivo a líquidos e fluidos elásticos; 
– máquinas de deslocamento não positivo a fluidos elásticos; 
– máquinas de deslocamento não positivo a líquidos e fluidos elásticos. 

(2) Atenção para as Notas que precedem a classe F 01, principalmente no que se refere às definições de "tipo de reação", por ex. com as pás 
similares a aerofólios, e "tipo de impulso", por ex., turbinas com êmbolo de válvula. 

 
Índice da Subclasse 
MÁQUINAS OU MOTORES DE  
DESLOCAMENTO NÃO POSITIVO 

Características gerais; com equilíbrio  
do empuxo axial; com outro movimento  
que não a simples rotação.............................1/00; 3/00; 23/00 
Peças 

pás e peças de sustentação,  
suas proteções, rotores com pás   
ajustáveis;  estatores.................................5/00; 7/00; 9/00 

dispositivos contra vazamentos internos................. 11/00 
COMBINAÇÕES OU ADAPTAÇÕES 
DE MÁQUINAS OU MOTORES...................................... 13/00, 15/00 
SISTEMA DE REGULAGEM, 
CONTROLE, SEGURANÇA.................................. 17/00, 19/00, 21/00 
PARTIDA; PARADA........................................................ 19/00; 21/00 
OUTROS DETALHES E ACESSÓRIOS..................................... 25/00 
 

 

1/00 Máquinas ou motores de deslocamento não positivo, por 
ex., turbinas a vapor (com fluido circulante em sentidos 
axiais opostos para equilibrar o empuxo axial 3/02; com 
outros movimentos que não a simples rotação 23/00; 
turbinas caracterizadas pelo seu emprego em sistemas a 
vapor, ciclos ou processos especiais, dispositivos de 
regulagem para esse fim F 01 K) 

1/02 . com meios fixos de orientação do fluido circulante e um 
rotor de pás ou similar (1/24 tem prioridade; sem meios 
de orientação do fluido circulante 1/18) [5] 

1/04 . . atravessados pelo fluido circulante em sentido 
principalmente axial 

1/06 . . atravessados pelo fluido circulante em sentido 
principalmente radial 

1/08 . . . com fluxo centrípeto 
1/10 . . com dois ou mais estágios sujeitos ao fluxo do 

fluido circulante sem mudança essencial da pressão 
intermediária, isto é, com estágios de velocidade 
(1/12 tem prioridade) 

1/12 . . com ação repetida sobre o mesmo anel de pá 
1/14 . . . atravessados pelo fluido em sentido 

principalmente radial 
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1/16 . . caracterizados pelo fato de terem tanto estágios de 
reação quanto estágios de impulsos 

1/18 . sem meios de orientação do fluido circulante (1/24, 
1/32, 1/34 têm prioridade) [5] 

1/20 . . atravessados pelo fluido circulante em sentido 
principalmente axial 

1/22 . . atravessados pelo fluido circulante em sentido 
principalmente radial 

1/24 . caracterizados por rotores que giram em sentido 
contrário sujeitos à mesma corrente de fluido circulante 
sem pás de estator intermediárias ou similares 

1/26 . . atravessados pelo fluido circulante em sentido 
principalmente axial 

1/28 . . atravessados pelo fluido circulante em sentido 
principalmente radial 

1/30 . caracterizados pelo fato de possuírem um único rotor 
que pode girar em qualquer sentido de rotação, por ex., 
pela inversão das pás (combinações de máquinas ou 
motores 13/00) 

1/32 . com transformação de pressão-velocidade 
exclusivamente no rotor, por ex., girando-se o rotor sob 
a influência dos jatos emitidos desde o rotor 

1/34 . caracterizados por um rotor sem pás, por ex., perfurados  
(1/32  tem  prioridade; sirenes G 10 K 7/00) [5] 

1/36 . . utilizando o atrito de um fluido 
1/38 . . do tipo rosca [5] 
 
3/00 Máquinas ou motores com o equilíbrio do empuxo axial 

efetuado pelo fluido circulante 
3/02 . caracterizados por um escoamento de fluido em sentido 

axial e outro em sentido contrário 
3/04 . sendo o empuxo axial compensado pelo empuxo de um 

pistão de compensação ou outro dispositivo similar 
 
5/00 Pás; Elementos de suporte das pás (caixas de injetores 

9/02); Dispositivos de aquecimento, isolamento térmico, 
resfriamento ou dispositivos de antivibração montados 
nas pás ou nos elementos de suporte 

5/02 . Elementos de suporte das pás, por ex., rotores (rotores 
sem pás 1/34; estatores 9/00) 

05/03 . . Elementos anulares de suporte das pás que possuem 
pás na periferia interna do anel e estendendo-se 
radialmente em direção ao interior, isto é rotores 
invertidos  [6] 

5/04 . . para máquinas ou motores de fluxo radial 
5/06 . . Rotores para mais de um estágio axial, por ex., do 

tipo cilíndrico ou de discos múltiplos; Detalhes dos 
mesmos, por ex., eixos, acoplamentos de eixos 

5/08 . . Dispositivos de aquecimento, de isolamento térmico 
ou de resfriamento 

5/10 . . Dispositivos antivibratórios 
5/12 . Pás (bases de pás 5/30; rotores com pás ajustáveis em 

pleno funcionamento 7/00; pás de estatores 9/02) 
5/14 . . Forma ou estrutura (utilização de materiais 

especiais, medidas contra a erosão ou a corrosão 
5/28) 

5/16 . . . para contrabalançar a vibração das pás 
5/18 . . . Pás ocas; Dispositivos de aquecimento, de 

isolamento térmico ou de resfriamento nas pás 
5/20 . . . Bicos de pás de forma especial para vedar o 

espaço entre os bicos e o estator 

5/22 . . Conexões pá a pá, por ex., por encaixe 
5/24 . . . utilizando fios metálicos ou similares 
5/26 . . Dispositivos antivibratórios não restritos à forma ou 

à estrutura das pás ou às conexões pá a pá 
5/28 . . Utilização de materiais especiais; Medidas contra a 

erosão ou a corrosão 
5/30 . Fixação das pás aos rotores; Bases de pás 
5/32 . . Travamento, por ex., por pás terminais de 

travamento ou por chavetas 
5/34 . Conjuntos monobloco de rotores e pás 
 
7/00 Rotores com pás ajustáveis em pleno funcionamento; 

Seu controle (para sua inversão 1/30) 
7/02 . com ajustagem sensível à velocidade 
 
9/00 Estatores (sob o aspecto que não o da orientação do fluido 

em carcaças, sob o aspecto de regulagem, de controle ou de 
segurança, ver os grupos pertinentes) 

9/02 . Bocais, Caixas de injetores; Pás de estatores; Condutos 
orientadores 

9/04 . . formando um anel ou um setor 
9/06 . Condutos de alimentação de fluido a injetores ou 

similares 

11/00 Prevenção ou redução ao mínimo de vazamento interno 
do fluido circulante, por ex., entre estágios (vedações em 
geral F 16 J) 

11/02 . por vedações sem contato, por ex., do tipo labirinto 
(para vedar o espaço entre os bicos de pás do rotor e o 
estator 11/08) 

11/04 . . utilizando um fluido de vedação, por ex., vapor 
11/06 . . . Seu controle 
11/08 . para vedar o espaço entre os bicos de pás do rotor e o 

estator (bicos de pás de forma especial para esse fim 
5/20) 

11/10 . . utilizando um fluido de vedação, por ex., vapor 
11/12 . . utilizando um elemento de fricção, por ex., sujeito a 

erosão, deformável ou parcialmente elástico  [6] 
11/14 . . Ajuste ou regulagem da folga radial, isto é a 

distância entre as extremidades das pás do rotor  e a 
carcaça do estator (rotores com pás ajustáveis em 
pleno funcionamento 7/00)  [6] 

11/16 . . . por meios auto-ajustáveis (11/12 tem 
prioridade)  [6] 

11/18 . . . . utilizando componentes do estator ou do 
rotor com comportamento térmico 
predeterminado, por ex., isolamento 
seletivo, inércia térmica, dilatação 
diferencial [6] 

11/20 . . . Ajuste da folga radial em movimento [6] 
11/22 . . . . pelo acionamento mecânico dos elementos 

do estator ou do rotor, por ex., pelo 
deslocamento dos elementos de cobertura 
em relação ao rotor  [6] 

11/24 . . . . pelo resfriamento ou aquecimento seletivo 
dos elementos do estator ou do rotor  [6] 

 
13/00 Combinações de duas ou mais máquinas ou motores 

(15/00 tem prioridade; combinações de duas ou mais 
bombas F 04; sistema de engrenagens a fluido F 16 H; 
regulagem ou controle, ver os grupos pertinentes) 

13/02 . Interligação de máquinas ou motores por meio de fluido 
circulante 
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15/00 Adaptações de máquinas ou motores para fins especiais; 
Combinações de motores com dispositivos acionados 
pelos mesmos (regulagem ou controle, ver os grupos 
pertinentes; aspectos predominantemente relativos a 
dispositivos acionados, ver as classes pertinentes a esses 
dispositivos) 

15/02 . Adaptações a veículos de tração, por ex., locomotivas 
(disposição em veículos, ver as classes pertinentes a 
veículos) 

15/04 . . sendo os veículos estruturas flutuantes 
15/06 . Adaptações para acionamento de ferramentas manuais 

ou similares ou combinações com as mesmas 
15/08 . Adaptações para acionamento de bombas ou 

combinações com as mesmas 
15/10 . Adaptações para acionamento de geradores elétricos ou 

combinações com os mesmos 
15/12 . Combinações com sistemas de engrenagens mecânicas 

(acionadas por motores múltiplos 13/00) 
 
17/00 Regulagem ou controle pela variação do fluxo (para 

inversão da marcha 1/30; pela variação da posição das pás 
do rotor 7/00; especialmente para a partida 19/00; parada 
21/00; regulagem ou controle em geral G 05) 

17/02 . Disposições de elementos sensores (elementos sensores 
per se, ver a subclasse pertinente) 

17/04 . . sensíveis à carga 
17/06 . . sensíveis à velocidade 
17/08 . . sensíveis à condição do fluido circulante, por ex., à 

pressão 
17/10 . Fins de curso (válvulas em geral F 16 K) 
17/12 . . dispostos em partes de estatores 
17/14 . . . fazendo variar a área efetiva da seção 

transversal de injetores ou condutos de 
orientação 

17/16 . . . . por meio de pás de injetores 
17/18 . . . fazendo variar o número de injetores ou 

condutos de orientação em funcionamento 
17/20 . Dispositivos que compreendem elementos sensores ou 

fins de curso ou meios de transmissão entre os mesmos, 
por ex., impulsionados por uma fonte auxiliar de 
energia (elementos sensores exclusivamente 17/02; fins 
de curso exclusivamente 17/10) 

17/22 . . sendo o funcionamento ou impulso, por uma fonte 
auxiliar de energia, predominantemente não 
mecânico 

17/24 . . . elétrico 
17/26 . . . a fluido, por ex., hidráulico 
 
19/00 Partida de máquinas ou motores; Dispositivos de 

regulagem, controle ou segurança para esse fim 
(aquecimento antes da partida 25/10; mecanismos de 
rotação ou de avanço lento 25/34) 

19/02 . de acordo com a temperatura das peças, por ex., da 
carcaça da turbina 

 
21/00 Parada de máquinas ou motores, por ex., em uma 

emergência; Dispositivos de regulagem, controle ou 
segurança não incluídos em outro local 

21/02 . Parada sensível a excesso de velocidade 
21/04 . sensível a posições não desejadas do rotor em relação 

ao estator, por ex., indicando essas posições 
21/06 . . Parada 
21/08 . . Volta à posição de partida 
21/10 . sensível a depósitos indesejáveis em pás, em condutos 

do fluido circulante ou similar 
21/12 . sensível à temperatura 
21/14 . sensível a outras condições específicas 
21/16 . Mecanismos de desengate 
21/18 . . compreendendo dispositivos hidráulicos 
21/20 . Verificação do funcionamento dos dispositivos de 

parada 

23/00 Máquinas ou motores de deslocamento não positivo com 
outros movimentos que não a simples rotação, por ex., 
do tipo corrente sem-fim 

 
25/00 Peças, detalhes ou acessórios não incluídos em ou não 

pertinentes a outros grupos 
25/02 . Dispositivos de descongelamento para motores sujeitos 

ao fenômeno de congelamento 
25/04 . Sistemas antivibratórios 
25/06 . . para impedir vibrações das pás (dispositivos 

sustentados pelas pás ou dispositivos de suporte das 
pás 5/00) 

25/08 . Resfriamento (de máquinas ou motores em geral F 01 
P); Aquecimento; Isolamento térmico (de dispositivos 
de suporte das pás 5/00) 

25/10 . . Aquecimento, por ex., aquecimento antes da partida  
25/12 . . Resfriamento 
25/14 . . Carcaças modificadas para esse fim (carcaças 

duplas 25/26) 
25/16 . Disposição de mancais; Suporte ou montagem de 

mancais em carcaças (mancais per se F 16 C) 
25/18 . Sistemas de lubrificação (de máquinas ou motores em 

geral F 01 M) 
25/20 . . utilizando bombas de lubrificação 
25/22 . . utilizando um fluido circulante ou um outro fluido 

gasoso como lubrificante 
25/24 . Carcaças (modificadas para aquecimento ou 

resfriamento 25/14); Elementos de carcaça, por ex., 
diafragmas, fixação (carcaças para máquinas ou  
motores rotativos em geral F 16 M) 

25/26 . . Carcaças duplas; Medidas contra tensões térmicas 
em carcaças 

25/28 . Disposições para suporte ou montagem, por ex., para 
carcaças de turbina 

25/30 . Cabeçotes de descarga, câmara ou similares 
25/32 . Captação da água de condensação; Drenagem 
25/34 . Mecanismos de rotação ou de avanço lento 
25/36 . . utilizando motores elétricos 
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F 01 K INSTALAÇÕES DE MÁQUINAS A VAPOR; ACUMULADORES DE VAPOR; INSTALAÇÕES DE MOTORES NÃO 
INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL; MOTORES QUE UTILIZAM FLUIDOS CIRCULANTES OU CICLOS ESPECIAIS 
(instalações de turbinas a gás ou de propulsão a jato F 02; geração de vapor F 22; usinas de energia nuclear, disposições dos motores nas 
mesmas G 21 D) 

 
 

Nota 

 Atenção para as Notas que precedem a classe F 01, principalmente no que se refere às definições de "vapor" e  “vapor especial”. 
 
Índice da Subclasse 
 
INSTALAÇÕES DE MÁQUINAS A VAPOR 

Caracterizadas pelo emprego de  
acumuladores ou aquecedores;  
armazenamento em um meio  
alcalino; tipos específicos de motores.........3/00; 5/00; 7/00 
com sistemas a vapor, ciclos ou 
processos especiais........................................................7/00 

Caracterizadas pela disposição de  
condensador; motor constituindo parte 
integrante de caldeira ou condensador ...............9/00; 11/00 

Não incluídas em outro local.............................................21/00 
Plano geral ou funcionamento; 
adaptações para fins especiais ................................13/00; 15/00 

 
 
Utilização de vapor para aquecimento da  

água de alimentação; na regeneração  
ou outro tratamento; para outros fins......7/34; 19/00; 17/00 

INSTALAÇÕES DE MOTORES NÃO 
RESTRITOS À UTILIZAÇÃO DE VAPOR 

Com vários motores acionados 
por fluidos diferentes ........................................................ 23/00 
Não incluídos em outro local, outros 
tipos com fluidos circulantes especiais ou 
funcionando com ciclos fechados .......................... 25/00, 27/00 

ACUMULADORES DE VAPOR................................................... 1/00 
TIPOS ESPECIAIS DE MOTORES 

Máquinas a vapor................................................................ 7/00 
Não a vapor....................................................................... 25/00 

 

1/00 Acumuladores de vapor (emprego de acumuladores em 
instalações de máquinas a vapor 3/00) 

1/02 . para armazenar vapor de outro modo que não em um 
líquido 

1/04 . para armazenar vapor em um líquido, por ex., 
acumuladores do tipo Ruth (em um meio alcalino para 
aumentar a pressão do vapor F 22 B 1/20) 

1/06 . . Acessórios internos para facilitar a distribuição, a 
formação ou a circulação do vapor (funcionando 
durante a carga ou descarga 1/08; acessórios para 
facilitar a circulação através de acumuladores 
múltiplos 1/14) 

1/08 . Carga ou descarga de acumuladores com vapor (própria 
para acumuladores múltiplos 1/12) 

1/10 . especialmente adaptados ao vapor superaquecido 
1/12 . Acumuladores múltiplos; Carga, descarga ou regulagem 

próprias para os mesmos 
1/14 . . Circulação 
1/16 . Outros dispositivos de segurança ou regulagem 
1/18 . . da pressão do vapor 
1/20 . Outras peças, detalhes ou acessórios dos acumuladores 

de vapor 

Instalações de máquinas a vapor 
 
3/00 Instalações caracterizadas pelo emprego de 

acumuladores de vapor ou de calor ou de aquecedores 
intermediários de vapor (regeneração do vapor 
descarregado 19/00) 

3/02 . Emprego de acumuladores e de tipo específicos de 
motor; Sua regulagem 

3/04 . . sendo o motor do tipo pressão de entradas múltiplas 
3/06 . . sendo o motor do tipo extração ou não condensação 
3/08 . Emprego de acumuladores em uma instalação 

especialmente adaptada a um emprego específico 
3/10 . . para acionamento de veículos, por ex., para 

locomotivas 
3/12 . tendo dois ou mais acumuladores 
3/14 . tendo tanto acumulador de vapor como aquecedor, por 

ex., acumulador de superaquecimento (acumuladores de 
superaquecimento per se 1/10) 

3/16 . . Disposição comum do acumulador e do aquecedor 
3/18 . tendo aquecedores (tendo tanto acumulador como 

aquecedor de vapor 3/14; aquecedores de vapor per se F 
22) 

3/20 . . com aquecimento por gases de combustão da 
caldeira principal 

3/22 . . . Controle, por ex., partida, parada 
3/24 . . com aquecimento por aquecedores independentes 
3/26 . . com aquecimento por vapor 
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5/00 Instalações caracterizadas pela utilização de 
armazenamento do vapor em um meio alcalino para 
aumentar sua pressão, por ex., do tipo Honigmann 
Koenemann 

5/02 . utilizadas em sistemas de regeneração 
7/00 Instalações caracterizadas pela utilização de tipos 

específicos de motor (3/02 tem prioridade); Instalações ou 
motores caracterizados pela sua utilização de sistemas 
de vapor, ciclos ou processos especiais (motores de 
pistões de movimento alternado utilizando o princípio de 
corrente unidirecional F 01 B 17/04); Dispositivos de 
regulagem próprios para esses sistemas, ciclos ou 
processos; Utilização do vapor removido ou do vapor de 
descarga para o aquecimento da água de alimentação 

7/02 . sendo os motores do tipo expansão múltipla (sendo os 
motores apenas do tipo turbina 7/16; utilizando, os 
motores, vapor de pressão crítica ou supercrítica 7/32; 
sendo os motores do tipo extração ou de não 
condensação 7/34) 

7/04 . . Dispositivos de regulagem próprios desses motores 
7/06 . sendo os motores do tipo pressão de entrada múltipla 

(7/02 tem prioridade; sendo os motores apenas do tipo 
turbina 7/16; utilizando, os motores, vapor de pressão 
crítica ou supercrítica 7/32; sendo os motores do tipo 
extração ou de não condensação 7/34) 

7/08 . . Dispositivos de regulagem próprios desses motores 
7/10 . caracterizadas pela pressão de saída do motor (sendo os 

motores apenas do tipo turbina 7/16; utilizando, os 
motores, vapor de pressão crítica ou supercrítica 7/32; 
sendo os motores do tipo extração ou de não 
condensação 7/34) 

7/12 . . do tipo condensação 
7/14 . . . Dispositivos de regulagem próprios desses 

motores 
7/16 . sendo os motores apenas do tipo turbina (utilizando, os 

motores, vapor de pressão crítica ou supercrítica 7/32; 
sendo os motores do tipo extração ou de não 
condensação 7/34) 

7/18 . . sendo a turbina do tipo pressão de entrada múltipla 
7/20 . . . Dispositivos de regulagem próprios dessas 

turbinas 
7/22 . . tendo, as turbinas, aquecimento de vapor entre 

estágios 
7/24 . . . Dispositivos de regulagem ou de segurança 

próprios dessas turbinas 
7/26 . . tendo, as turbinas, acumulação de vapor entre 

estágios 
7/28 . . . Dispositivos de regulagem próprios dessas 

turbinas 
7/30 . . utilizando, as turbinas, apenas vapor descarregado 
7/32 . utilizando, os motores, vapor de pressão crítica ou 

supercrítica 
7/34 . sendo os motores do tipo extração ou de não 

condensação; Utilização de vapor para aquecimento da 
água de alimentação (aquecedores da água de 
alimentação em geral F 22 D) 

7/36 . . sendo os motores do tipo deslocamento positivo  

7/38 . . sendo os motores do tipo turbina 
7/40 . . Utilização de dois ou mais aquecedores da água de 

alimentação em série 
7/42 . . Utilização de esfriadores de vapor para o 

aquecimento da água de alimentação 
7/44 . . Utilização de vapor para aquecimento da água de 

alimentação e para outros fins 
 
9/00 Instalações caracterizadas pela disposição ou 

modificação dos condensadores de forma a cooperarem 
com os motores (por estruturas monobloco de 
condensadores e motores 11/00; condensadores de vapor 
per se F 28 B) 

9/02 . Disposições ou modificações de bombas de 
condensados ou de ar 

9/04 . com válvulas de descarga para desviar estágios 
 
11/00 Instalações caracterizadas pela estrutura monobloco de 

motores e cal deiras ou de motores e condensadores 
11/02 . sendo os motores turbinas 
11/04 . girando as caldeiras ou os condensadores durante o 

funcionamento 
 
13/00 Plano geral ou métodos gerais de funcionamento das 

instalações 
13/02 . Regulagem, por ex., parada ou partida 
 
15/00 Adaptações de instalações para fins especiais 
15/02 . para veículos de tração, por ex., locomotivas 

(disposições em veículos, ver as classes pertinentes a 
veículos) 

15/04 . . sendo os veículos estruturas flutuantes 

17/00 Utilização de vapor ou de condensados de extração ou 
de escapamento de instalações de máquinas a vapor 
(para aquecimento da água de alimentação 7/34; retorno do 
condensado à caldeira F 22 D) 

17/02 . para fins de aquecimento, por ex., industrial, doméstico 
(17/06 tem prioridade; sistemas de aquecimento de 
locais domésticos ou de outros locais, por ex., sistemas 
de aquecimento central em geral F 24 D 1/00, 3/00, 
9/00) [3] 

17/04 . para fins específicos outros que não de aquecimento 
(17/06 tem prioridade) 

17/06 . Recuperação no ciclo de funcionamento da energia do 
vapor, em forma transformada, por ex., utilização de 
vapor de escapamento para secar o combustível sólido 
utilizado na instalação 

 
19/00 Regeneração ou outro tratamento do vapor de 

escapamento das instalações de máquinas a vapor 
(instalações caracterizadas pela utilização de um dispositivo 
para armazenar vapor em um meio alcalino a fim de 
aumentar a pressão do vapor 5/00; retorno do condensado à 
caldeira F 22 D) 

19/02 . Regeneração por compressão 
19/04 . . em combinação com resfriamento ou aquecimento 
19/06 . . no cilindro do motor 
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19/08 . . compressão efetuada por um aparelho injetor, por 
um aparelho de sopro a jato ou similares 

19/10 . Resfriamento do vapor de escapamento de outro modo 
que não pelo condensador; Disposições para tornar 
invisível o vapor de escapamento 

 
21/00 Instalações de máquinas a vapor não incluídas em outro 

local 
21/02 . com geração de vapor nos cilindros do motor 
21/04 . utilizando misturas de vapor e gás; Instalações para 

geração ou aquecimento do vapor por contato direto do 
vapor ou água com gases quentes (geradores de vapor 
de contato direto em geral F 22 B) 

21/06 . Tratamento do vapor vivo outro que não 
termodinâmico, por ex., para evitar os depósitos nos 
motores 

 
 
23/00 Instalações caracterizadas pelo fato de mais de um 

motor fornecer energia no exterior da instalação, sendo 
os motores acionados por fluidos diferentes 

23/02 . em que há acoplamento térmico dos ciclos do motor 
23/04 . . em que o calor de condensação de um ciclo aquece 

o fluido em outro ciclo 
23/06 . . em que o calor de combustão de um ciclo aquece o 

fluido em outro ciclo 
23/08 . . . com o fluido circulante de um ciclo aquecendo 

o fluido em outro ciclo 

23/10 . . . com o fluido de escapamento de um ciclo 
aquecendo o fluido em outro ciclo 

23/12 . em que os motores são mecanicamente acoplados 
(23/02 tem prioridade) 

23/14 . . incluindo pelo menos um motor de combustão 
23/16 . . em que os motores são turbinas (23/14 tem 

prioridade) 
23/18 . caracterizadas por sua adaptação a um fim específico 
25/00 Instalações ou motores caracterizados pela utilização de 

fluidos circulantes especiais não incluídos em outro 
local; Instalações que funcionam com ciclos fechados e 
não incluídos em outro local 

25/02 . em que o fluido permanece na fase líquida 
25/04 . em que o fluido se apresenta em fases diferentes, por 

ex., em forma de espuma 
25/06 . utilizando misturas de fluidos diferentes (Instalações 

que utilizam misturas de vapor e gás 21/04) 
25/08 . utilizando vapores especiais 
25/10 . . sendo os vapores frios, por ex., amônia, bióxido de 

carbono, éter 
25/12 . . sendo os vapores metálicos, por ex., mercúrio 
25/14 . . utilizando gases industriais ou outros gases 

residuais 
 
27/00 Instalações destinadas à conversão do calor ou da 

energia de um fluido em energia mecânica não incluídas 
em outro local  

27/02 . Instalações modificadas com o propósito de utilizar o 
calor residual outro que não o de escapamento, por ex., 
calor de fricção no interior do motor 

 

F 01 L VÁLVULAS DE FUNCIONAMENTO CÍCLICO PARA MÁQUINAS OU MOTORES (válvulas em geral F 16 K) 
 

Notas 

 
(1) Atenção para as Notas que precedem a classe F 01, principalmente a Nota (3). 
(2) Quanto à Nota (3) acima mencionada, atenção para F 01 B 3/10, 15/06, F 01 C 21/12, F 02 B 53/06, F 03 C 1/08, F 04 B 1/18, 7/00, 

39/08, 39/10, e F 04 C 15/02, 29/08. 
 
 
 
Índice da Subclasse 
 
MECANISMOS OU SISTEMAS DE VÁLVULAS 
EM GERAL 

Características gerais ...........................................................1/00 
Acionamento 

mecânico .......................................................................1/00 
não mecânico.................................................................9/00 

Válvulas de curso retilíneo ..................................................3/00 
Válvulas de gaveta......................................................5/00, 7/00 
Disposições em pistões  
ou bielas .............................................................................11/00 
Modificados para facilitar as operações  
do motor ............................................................................13/00 

 
 
 

MECANISMOS DE VÁLVULAS OU SISTEMAS 
PARA DISTRIBUIÇÃO VARIÁVEL DO FLUIDO 
CIRCULANTE 

Características gerais........................................................... 1/00 
Com válvulas de gaveta envolvendo o 

cilindro ou o pistão ..................................................... 17/00 
com movimento rotativo ou 
oscilatório; combinados ................................... 33/00; 19/00 
outras características ................................................... 15/00 

Com válvulas de curso retilíneo........................................ 35/00 
Sistemas de características especiais; 

mecanismo de inversão de marcha ...... 21/00 a 27/00;29/00 
Outros mecanismos ou sistemas de válvulas .................... 15/00 
Acionamento, controle ou ajustagem..................... 25/00, 31/00 
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Mecanismos de válvulas para motores de combustão interna 
com pistão ou para outras máquinas ou motores de 
deslocamento positivo do fluido circulante  (mecanismos de 
válvulas especialmente destinadas a máquinas a vapor ou 
especialmente destinados a outras máquinas ou motores de 
distribuição variável do fluido 15/00 a 35/00) 

1/00 Mecanismos ou sistemas de válvulas, por ex., de válvulas 
de curso retilíneo (conjuntos de válvulas de curso retilíneo 
e sedes de válvulas per se 3/00; mecanismos de válvulas de 
gaveta 5/00; acionados por meios não mecânicos 9/00; 
sistemas de válvulas no pistão motor ou na biela 11/00; 
modificações dos mecanismos de válvulas para facilitar 
inversão, frenagem, partida, alteração da taxa de 
compressão ou outras operações específicas 13/00) 

1/02 . Acionamento de válvulas, (mecanismo de transmissão 
entre o acionamento da válvula e a válvula 1/12) 

1/04 . . por meio de cames, eixos de came, discos de came, 
excêntricos ou similares (1/10 tem prioridade) 

1/047 . . . Eixos de came  [6] 
1/053 . . . . do tipo suspenso  [6] 
1/06 . . . em que os cames ou similares giram a uma 

velocidade superior à que corresponde ao ciclo 
da válvula, por ex., acionando válvulas de 
motor de quatro tempos diretamente do eixo de 
manivela 

1/08 . . . Forma dos cames 
1/10 . . por meio de hastes acionadas por manivelas ou 

excêntricos 
1/12 . Mecanismo de transmissão entre o acionamento da 

válvula e a válvula (acionando ao mesmo tempo duas 
ou mais válvulas 1/26) 

1/14 . . Tuchos; Varetas de impulso 
1/16 . . . Amortecimento de impactos; Redução do 

desgaste 
1/18 . . Balancins ou alavancas 
1/20 . Ajustagem ou compensação de folga 
1/22 . . por meios automáticos, por ex., mecânicos 
1/24 . . . por meio de um fluido, por ex., hidraulicamente 
1/245 . . . . Tuchos hidráulicos  [6] 
1/25 . . . . . entre o came e a haste da válvula  [6] 
1/255 . . . . . entre o came e o braço oscilante  [6]  
1/26 . caracterizados pela presença de duas ou mais válvulas 

acionadas simultaneamente pelo mesmo mecanismo de 
transmissão; próprios para máquinas ou motores com 
mais de duas válvulas de curso retilíneos por cilindro 
(com válvulas coaxiais 1/28) 

1/28 . caracterizados pela presença de válvulas coaxiais; 
caracterizados pela presença de válvulas que funcionam 
em conjunto tanto com o orifício de entrada como com 
o de escapamento 

1/30 . caracterizados pela presença de válvulas de abertura e 
fechamento positivo, isto é, válvulas desmodrômicas 
("desmodromic") 

1/32 . caracterizados pela presença de dispositivos para fazer 
girar válvulas de curso retilíneo por ex., para reduzir o 
desgaste 

1/34 . caracterizados pela presença de meios para mudar a 
sincronização das válvulas sem mudar a duração da 
abertura 

01/344 . . Mudando a relação angular entre o eixo de manivela 
e o eixo de came, por ex., utilizando uma 
engrenagem helicoidal.  [6] 

01/348 . . . com meios atuando sobre as correntes ou 
correias de distribuição  [6] 

01/352 . . . utilizando engrenagens cônicas ou elípticas  [6] 

01/356 . . . fazendo a relação angular oscilar  [6] 
1/36 . próprios para máquinas ou motores de tipos 

determinados que não o de quatro tempos 
1/38 . . com motores de outro ciclo que não o de quatro 

tempos, por ex., de dois tempos (1/26, 1/28 têm 
prioridade) 

1/40 . . para motores com lavagem perto da posição de 
ponto morto, por ex., com sobreposição dos 
períodos de entrada e de escapamento (aspectos de 
lavagem F 02 B) 

1/42 . . para máquinas ou motores caracterizados pela 
disposição dos cilindros, por ex., em estrela ou em 
leque 

1/44 . M ecanismos ou sistemas de válvulas múltiplas, não 
incluídos nos subgrupos precedentes, por ex., com 
válvulas de curso retilíneo e de um tipo diferente 

1/46 . Peças, detalhes ou acessórios não incluídos nos 
subgrupos precedentes 

 
3/00 Válvulas de curso retilíneo, isto é, aparelhos de 

interrupção de fluxo com elementos de fechamento com 
pelo menos uma parte de seu movimento de abrir e 
fechar perpendicular à superfície de fechamento; Peças 
e acessórios das mesmas 

3/02 . Utilização de materiais especiais para elementos ou 
sedes de válvulas; Elementos ou sedes de válvulas 
compostos de dois ou mais materiais 

3/04 . . Elementos ou sedes de válvulas com revestimento 
3/06 . Elementos ou sedes de válvulas com dispositivos de 

guia ou de desvio do meio que eles controlam, por ex., 
produzindo um movimento de rotação na carga aspirada 
no cilindro (para fazer girar válvulas de curso retilíneo 
1/32) 

3/08 . Guias de válvulas; Vedação da haste da válvula, por ex., 
vedação com lubrificante 

3/10 . Ligação de molas aos elementos das válvulas 
3/12 . Resfriamento das válvulas 
3/14 . . por meio de um refrigerante líquido ou sólido, por 

ex., sódio, em uma câmara fechada em uma válvula 
3/16 . . por meio de um fluido que passa através de ou ao 

longo da válvula, por ex., ar (para vedação apenas 
3/08) 

3/18 . . . Resfriamento de válvulas por líquido 
3/20 . Formas ou estruturas de elementos de válvulas não 

incluídas nos subgrupos precedentes  a este grupo 
3/22 . Sedes de válvulas não incluídas nos subgrupos 

precedentes a este grupo; Fixação de sedes de válvulas 
3/24 . Dispositivos ou acessórios de segurança não incluídos 

nos subgrupos precedentes a este grupo 
 
5/00 Mecanismos ou sistemas de válvulas de gaveta (com 

movimento puramente rotativo ou oscilatório 7/00) 
5/02 . com outras válvulas que não as cilíndricas, de mangas 

ou em forma de setor anelar, por ex., com válvulas do 
tipo plano 

5/04 . com válvulas cilíndricas, de mangas ou em forma de 
setor anelar 

5/06 . . envolvendo o cilindro motor ou o pistão 
5/08 . . . Disposições permitindo vários movimentos ou 

várias válvulas, por ex., uma válvula dentro da 
outra (com válvulas em forma de setor anelar 
5/12) 
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5/10 . . . . com movimentos alternados e outros da 
mesma válvula 

5/12 . . . Disposições permitindo válvulas em forma de 
setor anelar 

5/14 . caracterizados pela presença de válvulas de movimento 
alternado e outros (envolvendo o cilindro motor ou o 
pistão 5/06) 

5/16 . . com movimentos alternados e outros da mesma 
válvula, por ex., no sentido longitudinal e 
transversal em relação ao cilindro motor 

5/18 . . com uma válvula de movimento alternado e uma 
outra válvula de gaveta 

5/20 . especialmente para motores de dois tempos (5/06, 5/14 
têm prioridade) 

5/22 . Disposições de válvulas múltiplas (com válvulas que 
envolvem cilindro motor ou pistão 5/06; com uma 
válvula de movimento alternado e uma outra válvula de 
gaveta 5/18; especialmente para motores de dois tempos 
5/20) 

5/24 . Peças, detalhes ou acessórios não incluídos nos 
subgrupos precedentes deste grupo 

 
7/00 Mecanismos ou sistemas de válvulas de gaveta rotativas 

ou oscilatórias  (válvulas de gaveta de movimentos rotativo 
e não rotativo combinados, combinações de válvulas de 
gaveta rotativas e não rotativas 5/00) 

7/02 . com válvulas cilíndricas, de mangas ou em forma de 
setor anelar (do tipo disco 7/06; do tipo cônico 7/08) 

7/04 . . envolvendo o cilindro motor ou o pistão 
7/06 . com válvulas do tipo disco 
7/08 . com válvulas do tipo cônico ou tronco-cônico 
7/10 . com válvulas de outras formas determinadas, por ex., 

esféricas 
7/12 . especialmente para motores de dois tempos (7/04 tem 

prioridade) 
7/14 . Disposições de válvulas múltiplas (com válvulas 

envolvendo o cilindro motor ou o pistão 7/04; 
especialmente para motores de dois tempos 7/12) 

7/16 . Dispositivos de vedação ou gavetas especialmente para 
esse fim 

7/18 . Peças, detalhes ou acessórios não incluídos nos 
subgrupos precedentes a este grupo 

 
9/00 Mecanismos ou sistemas de válvulas acionados de forma 

não mecânica 
9/02 . por meio de um fluido, por ex., hidraulicamente 
9/04 . por meios elétricos 
 
11/00 Sistemas de válvulas no pistão motor ou na biela 
11/02 . no pistão 
11/04 . . acionados pelo movimento da biela 
11/06 . . . acionando uma válvula oscilatória 
 
13/00 Modificações de mecanismos de válvulas para facilitar a 

inversão de marchas, a frenagem, a partida, a mudança 
da taxa de compressão ou outras operações específicas 

13/02 . para inversão de marcha 
13/04 . para a partida por pressão de um fluido 
13/06 . para frenagem 
13/08 . para descompressão, por ex., durante a partida; para 

mudar a taxa de descompressão 

Mecanismos ou sistemas de válvulas, por ex., com válvulas de 
gaveta de movimento alternado, principalmente para máquinas 
a vapor ou principalmente para outras máquinas ou motores 
com distribuição variável do fluido circulante  
 
Notas 
 
(1) Os grupos 15/00 a 31/00 abrangem: 
 - acionamentos de válvulas ou dispositivos no exterior das 

válvulas para ajustagem durante seu funcionamento; 
 - mecanismos de disparo; 
 - mecanismos de reversão de marcha; 
 - emprego de pistões ou de bielas, como válvulas ou 

elementos de suporte de válvulas; 
 - mecanismos ou sistemas de válvulas peculiares às 

máquinas ou motores de pistão livre. 
(2) Os grupos 15/00 a 31/00 não abrangem totalmente matéria 

restrita a mecanismos ou sistemas de válvulas rotativas, 
oscilatórias ou de curso retilíneo, os quais são abrangidos 
pelo grupo 33/00 ou 35/00. 

 
15/00 Mecanismos ou sistemas de válvulas, por ex., com 

válvulas de gaveta de movimento alternado, outros que 
não os incluídos nos grupos 17/00 a 29/00 (acionamento 
de válvulas ou ajustagem no exterior da válvula durante seu 
funcionamento, ver os grupos pertinentes, por ex., 31/00; 
mecanismos de disparo ou disparo de válvulas 31/00) 

15/02 . com válvulas outras que não cilíndricas, de mangas ou 
em forma de setor anelar, por ex., válvulas planas em D 

15/04 . . sendo a válvula principal combinada com a válvula 
auxiliar (do tipo válvula de arrasto 15/10) 

15/06 . . . do tipo Meyer ou Rider, isto é, em que a 
expansão é variada na própria válvula de 
expansão 

15/08 . com válvulas cilíndricas, de mangas ou em forma de 
setor anelar; Essas válvulas principais combinadas com 
válvulas auxiliares 

15/10 . com uma válvula de gaveta principal e uma válvula 
auxiliar arrastada pela mesma 

15/12 . caracterizados pelos dispositivos para efetuar o 
equilíbrio da pressão entre dois espaços diferentes de 
cilindro durante a marcha em vazio 

15/14 . Disposições incluindo várias válvulas principais de 
funcionamento conjugado, por ex., de movimento 
alternado e rotativo 

15/16 . . com válvulas de gaveta de movimento alternado 
apenas 

15/18 . Sistemas de válvulas não incluídos nos subgrupos 
precedentes deste grupo principal 

15/20 . Peças, detalhes ou acessórios não incluídos nos 
subgrupos precedentes a este grupo, principalmente 

 
17/00 Mecanismos ou sistemas de válvulas de gaveta com 

válvulas cilíndricas, de mangas ou em forma de setor 
anelar em torno do cilindro motor ou do pistão 

17/02 . Acionamento ou ajustagem  durante o funcionamento, 
próprios desses sistemas, por ex., em relação a 
movimentos alternados e oscilatórios ou em relação a 
diversas válvulas, uma dentro da outra 
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19/00 Mecanismos ou sistemas de válvulas de gaveta com 
movimento alternado e um outro movimento da mesma 
válvula, outros que não os incluídos em 17/00, por ex., 
com o movimento em sentido longitudinal e transversal 
em relação ao cilindro motor 

19/02 . Acionamento ou ajustagem, durante o funcionamento, 
próprios desses sistemas 

 
21/00 Utilização de pistões motores ou de bielas como válvulas 

de distribuição de fluido ou como elementos de suporte 
de válvulas, por ex., em máquinas de pistão livre 

21/02 . Pistão ou biela utilizados como elementos de válvula 
21/04 . Válvulas dispostas no ou sobre o pistão ou a biela 
 
23/00 Válvulas controladas pelo impacto do pistão, por ex., em 

máquinas de pistão livre 
 
25/00 Acionamento ou ajustagem durante o funcionamento de 

válvulas de distribuição ou de expansão por meios não 
mecânicos 

25/02 . por meio de um fluido 
25/04 . . pelo fluido circulante da máquina ou do motor, por 

ex., máquina de pistão livre 
25/06 . . . Adaptação a válvulas principais e auxiliares, 

sendo pelo menos uma acionada por um fluido 
25/08 . por meios elétricos ou magnéticos 
 
27/00 Mecanismos de válvulas de distribuição ou de expansão, 

próprios de máquinas ou motores de pistão livre e não 
incluídos em 21/00 a 25/00 

27/02 . tendo a máquina ou o motor válvulas rotativas ou 
oscilatórias 

27/04 . Controle de ação retardada, por ex., do tipo catarata ou 
amortecedor 

 
29/00 Mecanismos de inversão de marcha (igualmente 

utilizáveis para controlar a entrada do fluido circulante, 
sendo a inversão de marcha de importância secundária 
31/00) 

29/02 . por deslocamento do excêntrico 
29/04 . por elos ou hastes de guia 
29/06 . por intervenção dos orifícios de entrada e de 

escapamento 
29/08 . especialmente para válvulas rotativas ou oscilatórias 
29/10 . Detalhes, por ex., acionamento 
29/12 . . Mecanismos de inversão de marcha motorizados 

31/00 Acionamento de válvulas, ajustagem de válvulas 
durante o funcionamento ou outros controles de 
válvulas não incluídos nos grupos 15/00 a 29/00 (sensores 
que medem a variável ou a condição a ser controlada ou 
regulada F 01 B) 

31/02 . com mecanismos de disparo (para válvulas oscilatórias 
31/06); Disparo de válvulas 

31/04 . . com alavancas de disparo de acionamento positivo 
31/06 . com mecanismos de disparo destinados especialmente a 

válvulas oscilatórias; Válvulas oscilatórias de disparo, 
por ex., do tipo Corliss 

31/08 . Acionamento ou ajustagem de válvulas, independente 
do tipo do disparo; Mecanismo de acionamento positivo 

31/10 . . sendo o acionamento efetuado pelos excêntricos 
(31/14 tem prioridade) 

31/12 . . . Ajustagem de válvulas por deslocamento do 
excêntrico 

31/14 . . Ajustagem de válvulas por elos ou hastes de guia, 
por ex., em mecanismos de válvulas acionadas pelo 
excêntrico 

31/16 . . em que o acionamento é efetuado por meios 
especiais outros que não o excêntrico, por ex., 
cames; Ajustagem de válvulas em relação a esses 
acionamentos 

31/18 . . especialmente para válvulas rotativas ou oscilatórias 
31/20 . . . Ajustagem de válvulas 
31/22 . . especialmente para válvulas de curso retilíneo 
31/24 . . . Ajustagem de válvulas 
 
Mecanismos ou sistemas de válvulas rotativas ou oscilatórias ou 
de válvulas de gaveta especialmente destinados a máquinas ou 
motores com distribuição variável do fluido circulante 
(acionamento, ajustagem durante o funcionamento, mecanismos de 
disparo, mecanismos de inversão de marcha, utilização de pistões 
motores ou de bielas como válvulas ou como elementos de suporte 
de válvulas, mecanismos ou sistemas de válvulas próprios de 
máquinas ou motores de pistão livre 15/00 a 31/00) 
 
33/00 Mecanismos ou sistemas de válvulas de gaveta rotativas 

ou oscilatórias 
33/02 . rotativos 
33/04 . oscilatórios 
 
35/00 Mecanismos ou sistemas de válvulas de curso retilíneo 
35/02 . Válvulas 
35/04 . Disposições das válvulas na máquina ou no motor, por 

ex., em relação ao cilindro motor 
 

 

F 01 M LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS OU MOTORES EM GERAL (lubrificação em geral F 16 N); LUBRIFICAÇÃO DE 
MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA; VENTILAÇÃO DO CARTER [2] 

 
Nota 

 
 Atenção para as Notas que precedem a classe F 01, principalmente no que se refere à Nota (3). 
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Índice da Subclasse 
 
LUBRIFICAÇÃO SOB PRESSÃO.................................................1/00 
LUBRIFICAÇÃO ESPECIAL......................................3/00, 7/00, 9/00 
CONDICIONAMENTO DO LUBRIFICANTE.............................5/00 

DETALHES, ACESSÓRIOS ........................................................ 11/00 
VENTILAÇÃO DO CARTER...................................................... 13/00 

 

1/00 Lubrificação sob pressão 
1/02 . utilizando bombas de lubrificação (bombas em geral F 

04; bombas de lubrificação per se F 16 N) 
1/04 . utilizando pressão no cilindro motor ou no cárter para 

acionar os dispositivos de alimentação do lubrificante 
1/06 . Sistemas de lubrificação caracterizados por 

virabrequins ou bielas com passagens para o 
lubrificante, por ex., furos (virabrequins, bielas, per se F 
16 C) 

1/08 . Sistemas de lubrificação caracterizados pelos 
dispositivos de lubrificação a jato 

1/10 . Sistemas de lubrificação caracterizados por terem os 
mesmos dispositivos lubrificantes de ventilação ou 
purificação, por ex., filtros (detalhes de montagem, 
conexão ou construção de dispositivos lubrificantes de 
purificação 11/03) 

1/12 . Sistemas de lubrificação de circuitos fechados não incluídos 
nos grupos 1/02 a 1/10 

1/14 . Lubrificação periódica (1/08 tem prioridade) 
1/16 . Controle da pressão ou da quantidade do lubrificante 

(desligamento de máquinas ou motores ou sua passagem 
para a marcha em vazio ao cair a pressão do lubrificante 
1/22) 

1/18 . Dispositivos de indicação ou segurança (referentes ao nível 
do lubrificante 11/06, 11/12) 

1/20 . . referentes à pressão do lubrificante (medição da pressão 
do fluido em geral G 01 L) 

1/22 . . . desligamento de máquinas ou motores ou sua 
passagem para a marcha em vazio ao cair a pressão 
do lubrificante 

1/24 . . . . atuando sobre o sistema de combustível do 
motor 

1/26 . . . . atuando sobre o sistema de ignição do motor 
1/28 . . . . atuando sobre o suprimento de ar de 

combustão do motor 
 
3/00 Lubrificação especialmente adaptada a motores com 

compressão da mistura combustível-ar no carter ou 
para outros motores em que o lubrificante está 
incorporado ao combustível, ao ar de combustão ou 
mistura combustível-ar (separação do lubrificante do ar ou 
da mistura combustível-ar antes da entrada no cilindro 
11/08) 

3/02 . com proporção variável de lubrificante e combustível, 
de lubrificante e ar ou de lubrificante e mistura de 
combustível-ar 

3/04 . para lubrificação da parte superior do cilindro apenas 
 

5/00 Aquecimento, resfriamento ou controle da temperatura 
do lubrificante (disposição dos refrigeradores do 
lubrificante no sistema de resfriamento do motor F 01 P 
11/08); Dispositivos de lubrificação que facilitam a 
partida do motor 

 
5/02 . Condicionamento do lubrificante para facilitar a partida 

do motor, por ex., aquecimento 
5/04 . . Diluição, por ex., com combustível 
 
7/00 Dispositivos de lubrificação especialmente adaptados 

para amaciamento de máquinas ou motores 
 
9/00 Dispositivos de lubrificação com características 

importantes não incluídos nos ou não pertinentes aos 
grupos 1/00 a 7/00 

9/02 . com meios para introduzir aditivos ao lubrificante 
9/04 . Utilização do combustível como lubrificante 
9/06 . Lubrificação por imersão ou borrifamento 
9/08 . Lubrificação gota a gota 
9/10 . Lubrificação de mecanismos de válvulas ou auxiliares 
9/12 . Lubrificação não pressurizada de circuito aberto não 

incluída em outro local 
 
11/00 Peças, detalhes ou acessórios não incluídos nos ou não 

pertinentes aos grupos 1/00 a 9/00 
11/02 . Disposições dos condutos de lubrificação 
11/03 . Montagem ou conexão de dispositivos de purificação de 

lubrificantes relativos a máquinas ou motores; Detalhes 
de dispositivos de purificação de lubrificantes (filtros B 
01 D) [3] 

11/04 . Alimentação do lubrificante em máquinas ou motores 
ou sua drenagem dos mesmos 

11/06 . Dispositivos para manter constante o nível do 
lubrificante ou para acomodar o movimento ou a 
posição de máquinas ou motores 

11/08 . Separação do lubrificante do ar ou da mistura 
combustível-ar antes da entrada no cilindro (separação 
em geral B 01 D) 

11/10 . Dispositivos de indicação; Outros dispositivos de 
segurança 

11/12 . . referentes ao nível do lubrificante (indicadores de 
nível em geral G 01 F 23/00) 

 
13/00 Ventilação ou aeração do carter [2] 
13/02 . por uma fonte adicional de pressão ou depressão [2] 
13/04 . por meios de purificação do ar antes de sua saída do 

carter, por ex., removendo o óleo [2] 
13/06 . especialmente adaptada a motores submersíveis, por 

ex., de veículos blindados [2] 
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F 01 N SILENCIADORES OU DISPOSITIVOS DE ESCAPAMENTO DE GÁS PARA MÁQUINAS OU MOTORES EM GERAL; 
SILENCIADORES OU DISPOSITIVOS DE ESCAPAMENTO DE GÁS PARA MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA 
(disposições relativas ao escapamento do gás nas unidades de propulsão nos veículos B 60 K 13/00; silenciadores para entrada de ar de 
combustão especialmente adaptadas a ou dispostos em motores de combustão interna F 02 M 35/00; proteção contra ou amortecimento 
de ruídos em geral G 10 K 11/16) 
 

Nota 

Atenção para as Notas que precedem a classe F 01, principalmente no que se refere à Nota (3). 

 

1/00 Aparelhos silenciadores caracterizados pelo método de 
funcionamento 

1/02 . utilizando a ressonância 
1/04 . . tendo materiais de absorção do som nas câmaras de 

ressonância 
1/06 . utilizando os efeitos de interferência 
1/08 . reduzindo a energia do escapamento por 

estrangulamento ou turbulência 
1/10 . . em combinação com materiais de absorção do som 
1/12 . . utilizando canais espiralados ou helicoidais (1/10 

tem prioridade; ciclones B 04 C) 
1/14 . adicionando ar aos gases de escapamento 
1/16 . utilizando peças móveis 
1/18 . . com movimento rotativo 
1/20 . . com movimento oscilatório ou vibratório (sendo as 

peças paredes elásticas 1/22) 
1/22 . . sendo as peças paredes elásticas 
1/24 . utilizando materiais de absorção do som (1/04, 1/06, 

1/10, 1/14, 1/16 têm prioridade) 
 
3/00 Aparelhos de escapamento ou silenciadores com meios 

para purificar, neutralizar ou tratar de outra forma os 
gases de escapamento (controle elétrico 9/00) [4] 

3/01 . por meio de separadores elétricos ou eletrostáticos  [7] 
3/02 . para resfriar, ou para remover elementos sólidos dos 

gases de escapamento (por meio de separadores 
elétricos ou eletrostáticos 3/01)  [1,7] 

3/021 . . por meio de filtros  [7] 
3/022 . . . caracterizados por estruturas filtrantes 

especialmente adaptadas, por ex., colméia, tela 
ou fibrosa  [7] 

3/023 . . . usando meios para regeneração dos filtros, por 
exemplo pela queima de partículas retidas  [7] 

3/025 . . . . usando um queimador a combustível ou 
adicionando combustível aos gases de 
escapamento  [7] 

3/027 . . . . usando aquecimento elétrico ou magnético  [7] 
3/028 . . . . . usando microondas  [7] 
3/029 . . . . pela adição de substâncias não 

combustíveis aos gases de exaustão  [7] 
3/031 . . . tendo meios para desviar dos filtros, por ex., 

quando estão obstruídos ou durante a partida 
do motor  frio  [7] 

3/032 . . . . apenas durante a regeneração do filtro  [7] 
3/033 . . . em combinação com outros dispositivos  [7] 
3/035 . . . . com reatores catalíticos  [7] 
3/037 . . por meio de separadores inerciais ou centrífugos, 

por ex., associados com aglomerados  [7] 

3/038 . . por meio de chapas perfuradas definindo câmaras 
de expansão associadas com câmaras de 
condensação e coleta  [7] 

3/04 . . utilizando líquidos 
3/05 . . por meio de ar, por ex. pela mistura dos gases de 

escapamento com ar (silenciadores trabalhando 
com adição de ar aos gases de escapamento 1/14; 
disposições para o fornecimento de ar adicional 
para conversão térmica ou catalítica dos 
componentes nocivos dos gases de escapamento 
3/30)  [7] 

3/06 . para apagar faíscas 
3/08 . para neutralizar(usando separadores elétricos ou 

eletrostáticos 3/01; aspectos químicos B01D 53/92)  [1,7] 
3/10 . . pela conversão térmica ou catalítica dos 

componentes nocivos do gás de escapamento (pela 
utilização de outros processos químicos da 
conversão catalítica, por ex., utilizando-se 
catalisadores especificados, B 01 D 53/34) [3] 

3/18 . . . caracterizados pelos métodos de operação; 
Regulação [3] 

 
3/20 . . . . especialmente adaptados para conversão catalítica 

(3/22 tem prioridade) [3] 
3/22 . . . . Regulação apenas do fornecimento de ar adicional, 

por ex., utilizando-se dispositivos de desvio ou 
acionamentos de bombas de ar variáveis [3] 

3/24 . . . caracterizados pelos aspectos de construção do 
aparelho de conversão (filtragem em 
combinação com reatores catalíticos 3/035)   
[3,7]  

3/26 . . . . Construção de reatores térmicos [3] 
3/28 . . . . Construção de reatores  catalíticos [3] 
3/30 . . . . Disposições para fornecimento de ar adicional 

(regulação, por ex., utilizando-se dispositivos de 
desvio ou acionamentos de bomba de ar variáveis, 
3/22) [3] 

3/32 . . . . . utilizando-se bombas de ar 
(utilizando-se bombas de ar a jato 
3/34; bombas em geral, F 04 ) [3] 

3/34 . . . . . utilizando-se condutos de ar ou bombas de 
ar a jato, por ex., próximos à boca de 
exaustão do motor [3] 

3/36 . . . . Disposições para fornecimento de combustível 
adicional [3] 

3/38 . . . . Disposições para ignição [3] 
 
5/00 Aparelhos de escapamento ou silenciadores combinados ou 

associados a dispositivos que utilizam energia de gases de 
escapamento (utilizando energia cinética ou de ondas dos gases de 
escapamento em sistemas de escapamento para carregamento F 02 
B; aspectos predominantes desses dispositivos, ver as classes 
pertinentes aos dispositivos) 

5/02 . em que os dispositivos utilizam calor 
5/04 . em que os dispositivos utilizam energia cinética 
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7/00 Aparelhos de escapamento ou silenciadores ou seus elementos, 
com características próprias não incluídas nos ou não 
pertinentes aos grupos 1/00 a 5/00 

7/02 . Aparelhos com dois ou mais silenciadores separados em série 
7/04 . Aparelhos com dois ou mais silenciadores em paralelo, por ex., 

com interligações para motores de cilindros múltiplos 
7/06 . especialmente adaptados para cilindros dispostos em estrela, por 

ex., tubulações de escapamento 
7/08 . Outras disposições ou adaptações de condutos de escapamento 

(tubulações em geral F 16 L) 
7/10 . . de tubulações de escapamento 
7/12 . especialmente adaptados para escapamentos submersos 

7/14 . tendo isolamento térmico 
7/16 . Utilização de materiais especiais 
7/18 . Estruturas para facilitar a manufatura, a montagem ou a 

desmontagem 
7/20 . Saídas afuniladas, por ex., em forma de rabo de peixe 
 
9/00 Controle elétrico dos aparelhos para tratamento dos gases de 

escapamento (controle elétrico conjunto de duas ou  mais  funções  
dos  motores de combustão F 02 D 43/00) [4] 

 
11/00 Dispositivos de monitoramento ou diagnóstico para 

aparelhos de tratamento dos gases de escapamento  [7] 
 
 

 

F 01 P RESFRIAMENTO DE MÁQUINAS OU MOTORES EM GERAL; RESFRIAMENTO DE MOTORES DE COMBUSTÃO 
INTERNA (disposições relativas ao resfriamento das unidades de propulsão nos veículos B 60 K 11/00; troca de calor em geral, 
radiadores F 28) 

 
Notas 

(1) Nesta subclasse, as seguintes expressões ou termos são empregados com os significados indicados: 
− “ar” compreende, também, outros fluidos gasosos de resfriamento; 

− “resfriamento por líquido” também inclui resfriamento em que um líquido é utilizado como fluido de transferência de calor entre as 
peças a serem resfriadas e o ar, por ex., utilizando radiadores; 

− “resfriamento pelo ar” significa resfriamento direto pelo ar e exclui assim o resfriamento indireto pelo ar tal como ocorre nos 
sistemas de resfriamento por líquido tal como descrito em “resfriamento por líquido” acima; 

− “ar de resfriamento” inclui o ar de resfriamento de ação direta ou indireta. 

(2) Atenção para as Notas que precedem a classe F 01, especialmente no que se refere à Nota (3). 
(3) O resfriamento com lubrificante é classificado na subclasse F 01 M sempre que o aspecto da lubrificação for predominante e na 

subclasse F 01 P sempre que for predominante o aspecto do resfriamento. 

 

Resfriamento pelo ar; Resfriamento por líquido  (propulsão do ar 
ou do líquido de resfriamento 5/00; controle do suprimento ou da 
circulação dos agentes de resfriamento 7/00; cilindros, pistões, 
válvulas, injetores de combustível, velas de ignição ou outras peças 
de motores ou máquinas modificados para facilitar o resfriamento, 
ver as classes pertinentes a essas peças) 
 
1/00 Resfriamento pelo ar 
1/02 . Disposições para o resfriamento dos cilindros ou 

cabeçotes de cilindros, por ex., canalização do ar de 
resfriamento da fonte de pressão para os cilindros ou ao 
longo dos cilindros. 

1/04 . Disposições para o resfriamento dos pistões 
1/06 . Disposições para o resfriamento de outras peças de 

motores ou máquinas  
1/08 . . para resfriar válvulas de entrada ou de escapamento 
1/10 . . para resfriar injetores de combustível ou velas de 

ignição 
3/00 Resfriamento por líquido 
3/02 . Disposições para o resfriamento de cilindros ou 

cabeçotes de cilindros 
3/04 . . Trocadores de calor do líquido-ar combinados com 

ou dispostos em cilindros ou cabeçotes de cilindros 
3/06 . Disposições para o resfriamento de pistões 
3/08 . . Resfriamento do exterior do pistão apenas, por ex., 

por jatos 

3/10 . . Resfriamento por circulação do agente de 
resfriamento através dos pistões 

3/12 . Disposições para o resfriamento de outras peças de 
motores ou máquinas 

3/14 . . para o resfriamento de válvulas de entrada ou de 
escapamento 

3/16 . . para o resfriamento de injetores de combustível ou 
velas de ignição 

3/18 . Disposição ou montagem de trocadores de calor 
líquido-ar (essas disposições em cilindros ou cabeçotes 
de cilindros 3/04; relativas a veículos B 60 K 11/04) 

3/20 . Circuitos de resfriamento não específicos de uma peça 
determinada de motor ou máquina (3/22 tem prioridade) 

3/22 . caracterizado pela evaporação e condensação do agente 
de resfriamento em ciclos fechados (outros 
resfriamentos por evaporação 9/02); caracterizado por 
temperaturas do agente de resfriamento superiores ao 
ponto de ebulição atmosférica normal 
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Bombeamento de ar de resfriamento ou do líquido de 
resfriamento; Controle da circulação ou do suprimento dos 
agentes de resfriamento 
 
5/00 Bombeamento do ar de resfriamento do líquido de 

resfriamento (controle da circulação ou do suprimento dos 
agentes de resfriamento por atuação sobre o acionamento 
das bombas 7/00) 

5/02 . Bombeamento do ar de resfriamento; Disposições das 
bombas de ar de resfriamento, por ex.; ventiladores ou 
compressores 

5/04 . . Disposições para acionamento das bombas 
5/06 . . Guia ou condução do ar para ventiladores ou dos 

mesmos 
5/08 . . Utilização de gases de escapamento de motores para 

bombear o ar de resfriamento 
5/10 . Bombeamento do agente de resfriamento; Disposições 

das bombas de resfriamento 
5/12 . . Disposições para o acionamento das bombas 
5/14 . Meios de segurança contra ou entrando em 

funcionamento por falha do acionamento das bombas 
de resfriamento, por ex., desligamento do motor; Meios 
para indicar o funcionamento das bombas de 
resfriamento 

 
7/00 Controle da circulação do agente de resfriamento 
7/02 . sendo, o agente de resfriamento, ar de resfriamento 
7/04 . . variando a velocidade da bomba, por ex., mudando 

a relação de seu mecanismo de acionamento 
7/06 . . variando o passo das pás 
7/08 . . ligando ou desligando as bombas 
7/10 . . estrangulando a quantidade de ar que circula através 

dos trocadores de calor líquido-ar 
7/12 . . . por controle termostático 
7/14 . sendo o agente de resfriamento um líquido 
7/16 . . por controle termostático 
______________________________________________________ 
 

9/00 Resfriamento tendo características pertinentes não 
incluídas nos ou não pertinentes aos grupos 1/00 a 7/00  
(utilização do calor residual do resfriamento de motores de 
combustão F 02 G 5/00) 

9/02 . Resfriamento por evaporação, por ex., por pulverização 
de água em cilindros (evaporação e condensação do 
líquido de resfriamento em ciclos fechados 3/22) 

9/04 . pela utilização simultânea ou alternada de resfriamento 
por ar e de resfriamento por líquido (9/02 tem 
prioridade) 

9/06 . pela utilização de aparelhos de refrigeração, por ex., do 
tipo compressor ou de absorção 

 
11/00 Peças, detalhes ou acessórios não incluídos em ou não 

pertinentes aos grupos 1/00 a 9/00 
11/02 . Dispositivos de transbordamento, de purificação ou de 

drenagem de líquidos de resfriamento (drenagem 
automática em condições de congelamento 11/20) 

11/04 . Disposições de tubos ou mangueiras para líquidos 
11/06 . Limpeza (em geral B 08 B); Combate à corrosão (em 

geral C 23 F) 
11/08 . Disposições dos resfriadores de lubrificantes (em 

aparelhos de lubrificação F 01 M) 
11/10 . Guia ou condução do ar de resfriamento para ou de 

trocadores de calor líquido-ar 
11/12 . Filtragem, resfriamento ou silenciamento do ar de 

resfriamento 
11/14 . Dispositivos de indicação; Outros dispositivos de 

segurança 
11/16 . . relativos à temperatura do agente de resfriamento 

(11/20 tem prioridade) 
11/18 . . relativos à pressão, à circulação, ao nível do agente 

de resfriamento 
11/20 . . relativos a condições atmosféricas de congelamento, 

por ex., drenagem ou aquecimento automático em 
condições de geada 
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F 02 MOTORES DE COMBUSTÃO (válvulas de funcionamento cíclico para os mesmos, lubrificação, 
escapamento ou silenciadores para motores F 01); INSTALAÇÕES DE MOTORES A GÁS QUENTE OU 
DE PRODUTOS DE COMBUSTÃO 

 
F 02 B MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA DE PISTÕES; MOTORES DE COMBUSTÃO EM GERAL (turbinas de combustão 

interna F 02 C; instalações em que os motores utilizam produtos de combustão F 02 C, F 02 G) 
 
 

Notas 

(1) Nesta subclasse, as seguintes expressões ou termos são empregados com os significados indicados: 
− “ignição positiva” significa ignição por uma fonte exterior ao fluido transmissor, por ex., por faísca ou por uma fonte 

incandescente; 
− “carregamento” significa forçar o ar ou a mistura combustível-ar para dentro dos cilindros do motor e inclui, assim, o super-

carregamento; 
− limpeza de motores” significa forçar os resíduos de combustão para fora dos cilindros de outro modo que não pelo movimento dos 

pistões motores e inclui, assim, os sistemas de escapamento funcionando de acordo. 
(2) Atenção para as Notas que precedem a classe F 01, principalmente à Nota (1). 
(3) Os motores que têm ciclos ou número de cilindros especificados são classificados nos grupos 75/02 ou 75/16, a menos que predominem 

outras características de classificação. 
 
Índice da Subclasse 
 
MOTORES A COMBUSTÍVEL FLUIDO 
 Caracterizados pelo fluido a ser  
 comprimido ou pela ignição ................................ 1/00 a 11/00 
 Caracterizados pela combustão, entrada  
 ou carregamento ou evacuação  
 combustão  
 câmara para: pré-combustão; armaze- 

 namento de ar; combustão .....................19/00; 21/00;  
  23/00 

 carga: estratificação; 
 rotação.....................................................17/00; 31/00 
 introdução do combustível .................13/00, 15/00, 49/00 
 entrada ou carregamento ou l 

 impeza de motores 
 características gerais; 
 detalhes ................................................ 25/00 a 29/00;  

  29/00 
 bombas; detalhes .................................. 33/00 a 37/00;  
  39/00 
 M eios especiais para aumentar o 
 rendimento térmico.........................................................41/00 
MOTORES UTILIZANDO COMBUSTÍVEL NÃO 
LÍQUIDO, SUAS COMBINAÇÕES COM APARELHOS 
GERADORES A COMBUSTÍVEL ...................................43/00, 45/00 

MODOS DE FUNCIONAMENTO CARACTERIZADOS PELO  
TRATAMENTO OU PRÉ-TRATAMENTO DO COMBUS- 
TÍVEL, DO AR, OU DA MISTURA............................7/00, 47/00, 49/00, 
  51/00 
FORMAS OU APLICAÇÕES ESPECIAIS 
 Tipos de motor 
     tipos de pistões: rotativos, oscilatórios; 
     de movimento alternado em motores 
     rotativos ou em cilindros móveis; de 
     pistão livre ou sem eixo principal 
     rotativo....................................................53/00, 55/00, 57/00,  
  59/00, 71/00 
     conversíveis ou com peças 
     intercambiáveis ............................................................ 69/00 
     com aparelhos auxiliares 
     especiais....................................................................... 67/00 
     outros tipos; peças, 
     detalhes ou acessórios.........................................75/00; 77/00 
 Combinações de dois ou mais motores  
 não incluídas em outro local............................................. 73/00 
 Motores para usos especiais, combinações 
 com outros dispositivos ........................................ 61/00 a 67/00 
AMACIAMENTO.......................................................................... 79/00 

 

Motores caracterizados pelo fluido circulante a ser comprimido 
ou caracterizados pelo tipo de ignição (tendo ao mesmo tempo 
compressão de uma mistura combustível-ar e compressão de ar ou 
ao mesmo tempo ignição positiva e ignição por compressão 11/00; 
com câmaras de pré-combustão 19/00; tendo câmaras de 
armazenamento de ar 21/00; com forma ou estrutura especial das 
outras câmaras de combustão 23/00) 
 
1/00 Motores com compressão de uma mistura combustível-

ar 
1/02 . com ignição positiva (com ignição positiva não 

regulada 9/06) 

1/04 . . com admissão da mistura combustível-ar no 
cilindro 

1/06 . . . Métodos de funcionamento 
1/08 . . com admissão separada de ar e combustível no 

cilindro 
1/10 . . . Métodos de funcionamento 
1/12 . com ignição por compressão (com carga de 

combustível-ar inflamada por ignição mediante ignição 
de compressão de um combustível adicional 7/00) 

1/14 . . Métodos de funcionamento 
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3/00 Motores com compressão de ar e subseqüente adição de 
combustível 

3/02 . com ignição positiva (com ignição positiva não 
regulada 9/06) 

3/04 . . Métodos de funcionamento 
3/06 . com ignição por compressão (13/02 tem prioridade; 

com carga de combustível-ar inflamada por ignição por 
compressão de um combustível adicional 7/00) 

3/08 . . Métodos de funcionamento (3/12 tem prioridade) 
3/10 . . com introdução intermitente de combustível 
3/12 . . . Métodos de funcionamento 
 
5/00 Motores de ignição positiva  (1/02, 3/02 têm prioridade; 

com ignição positiva não regulada 9/06) 
5/02 . Métodos de funcionamento 
 
7/00 Motores com carga de combustível-ar inflamados pela 

ignição por compressão de um combustível adicional 
(com câmaras de pré-combustão 19/00) 

7/02 . sendo líquido o combustível na carga 
7/04 . . Métodos de funcionamento 
7/06 . sendo gasoso o combustível na carga 
7/08 . . Métodos de funcionamento 
 
9/00 Motores caracterizados por outros tipos de ignição 
9/02 . com ignição por compressão (1/12, 3/06 têm prioridade) 
9/04 . . Métodos de funcionamento 
9/06 . com ignição positiva não regulada, por ex., com pontos 

quentes 
9/08 . . com câmaras incandescentes 
9/10 . . . Formas ou estruturas de câmaras 
 
11/00 Motores tendo ao mesmo tempo compressão de uma 

mistura de combustível-ar e compressão de ar ou tendo 
ao mesmo tempo ignição positiva e ignição por 
compressão, por ex., nos diferentes cilindros 

11/02 . podendo passar da compressão da mistura combustível-
ar à compressão de ar ou vice-versa 

 
Motores caracterizados pelo método de introdução do 
combustível nos cilindros (caracterizados pela utilização de 
combustíveis gasosos ou sólidos 43/00, 45/00; carburadores, 
aparelhos injetores de combustível F 02 M) 
 
13/00 Motores com introdução do combustível nos cilindros 

por meio de um fluido auxiliar 
13/02 . Motores de ignição por compressão utilizando ar ou gás 

para soprar combustível no ar comprimido do cilindro 
13/04 . . Disposições ou adaptações de bombas 
13/06 . Motores tendo ar secundário misturado com o 

combustível na bomba, comprimido na mesma sem 
ignição e com uma mistura combustível-ar injetada no 
ar do cilindro 

13/08 . . Disposições ou adaptações de bombas 
13/10 . Utilização de fluidos auxiliares específicos, por ex., 

vapor, gás de combustão 
 
15/00 Motores caracterizados pelo método de introdução do 

combustível nos cilindros e não incluídos em outro local 
15/02 . podendo aspirar diretamente o combustível no cilindro 
 

17/00 Motores caracterizados pelos meios de efetuar a 
estratificação da carga nos cilindros 

 
Motores caracterizados pelo fato de possuírem câmaras de pré-
combustão ou câmaras de armazenamento de ar ou 
caracterizados pela forma ou pela estrutura das câmaras de 
combustão para melhorar o funcionamento (motores com 
câmaras incandescentes 9/08) 
 
19/00 Motores com câmaras de pré-combustão 
19/02 . sendo a câmara isolada periodicamente do respectivo 

cilindro 
19/04 . . sendo o isolamento efetuado por uma saliência no 

pistão ou no cabeçote do cilindro 
19/06 . com pistão auxiliar na câmara para transferir a carga 

inflamada para o espaço do cilindro 
19/08 . sendo a câmara do tipo turbilhonamento de ar 
19/10 . com combustível parcialmente introduzido na câmara 

de pré-combustão e parcialmente no cilindro (19/02 a 
19/08 têm prioridade) 

19/12 . com ignição positiva (19/02 a 19/10 têm prioridade) 
19/14 . com ignição por compressão (19/02 a 19/10 têm 

prioridade) 
19/16 . Formas ou estruturas de câmaras não específicas dos 

subgrupos 19/02 a 19/10 
19/18 . . Passagens de transferência entre a câmara e o 

cilindro 
 
21/00 Motores com câmaras de armazenamento de ar 
21/02 . Formas ou estruturas das câmaras 
 
23/00 Outros motores de forma ou estrutura especial das 

câmaras de combustão para melhorar o funcionamento 
23/02 . com ignição por compressão 
23/04 . . sendo o espaço de combustão subdividido em duas 

ou mais câmaras (com câmaras de pré-combustão 
19/00) 

23/06 . . sendo o espaço de combustão disposto no pistão 
motor (23/04 tem prioridade) 

23/08 . com ignição positiva 
23/10 . . com admissão separada do ar e do combustível no 

cilindro 
 
Motores caracterizados por disposições para carregamento ou 
limpeza (aspectos relacionados com as bombas de carregamento 
acionado ou de limpeza 33/00 a 39/00) 
 
25/00 Motores utilizando uma carga nova para limpeza dos 

cilindros 
25/02 . utilizando limpeza unidirecional 
25/04 . . Motores tendo orifícios tanto no cabeçote dos 

cilindros como nas paredes dos cilindros perto da 
base do curso do pistão 

25/06 . . . sendo os orifícios do cabeçote dos cilindros 
controlados pelos pistões motores, por ex., por 
prolongamentos dos mesmos em forma de luva 

25/08 . . Motores com pistões de movimento alternado e 
oposto 

25/10 . . . com um pistão tendo um curso mais curto ou 
diâmetro menor que o outro 

25/12 . . Motores com cilindros em forma de U, tendo 
orifícios em cada braço 

25/14 . utilizando limpeza de fluxo inverso, isto é, com ambos 
os orifícios de entrada e de saída dispostos perto da base 
do curso do pistão 
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25/16 . . circulando a carga para cima praticamente ao longo 
da parede do cilindro oposta aos orifícios de entrada  

25/18 . . circulando a carga para cima praticamente ao longo 
da parede do cilindro adjacente aos orifícios de 
entrada, por ex., por uma nervura de desvio no 
pistão 

25/20 . Meios para reduzir a mistura da carga e dos resíduos de 
combustão ou para impedir o escapamento da carga 
nova através dos orifícios de saída, não incluídos nos, 
nem pertinentes aos, subgrupos 25/02 a 25/18 

25/22 . . pela formação de um colchão de ar entre a carga e 
os resíduos da combustão 

25/24 . . Estando as aberturas de entrada ou saída reguladas 
de maneira assimétrica em relação ao ponto morto 
baixo 

25/26 . Motores de cilindros múltiplos outros que não os 
incluídos nos, nem pertinentes aos subgrupos 25/02 a 
25/24 (com cilindros móveis 57/00) 

25/28 . . com disposição dos cilindros em V, leque ou em 
estrela 

 
27/00 Utilização de energia cinética ou de ondas da carga nos 

sistemas de indução ou utilização dos resíduos de 
combustão nos sistemas de escapamento para melhorar 
o volume da carga ou para aumentar a remoção dos 
resíduos de combustão (utilização de aparelhos acionados 
para a conversão imediata da pressão do gás de combustão 
em pressão da carga nova 33/42) 

27/02 . tendo os sistemas seções transversais, isto é, ajustáveis, 
câmaras de volume variável ou meios variáveis 
similares (somente nos sistemas de exaustão 27/06) 

27/04 . somente nos sistemas de exaustão, por ex., para aspirar 
os gases da combustão 

27/06 . . tendo os sistemas seções transversais variáveis, isto 
é, ajustáveis, câmaras de volume variável ou meios 
variáveis similares 

 
29/00 Motores caracterizados por outras disposições de 

carregamento ou limpeza; Detalhes não incluídos nos, 
nem pertinentes aos grupos 25/00 e 27/00 

29/02 . Outras características fluido-dinâmicas de sistemas de 
indução para melhorar a quantidade da carga (para 
transmitir igualmente uma rotação à carga no cilindro 
31/00; características estruturais dos sistemas de 
indução F 02 M) 

29/04 . Resfriamento do ar na admissão 
29/06 . Prolongamento da carga, isto é, carregamento 

suplementar depois da limpeza dos motores 
29/08 . Modificação da regulagem das válvulas para fins de 

carregamento (29/06 tem prioridade; mecanismos de 
válvulas para esse fim F 01 L) 

______________________________________________________ 
 
31/00 Modificação dos sistemas de indução para transmitir 

uma rotação à carga no cilindro (características 
estruturais dos sistemas de indução F 02 M) 

31/02 . em motores que têm válvulas de admissão dispostas 
excentricamente em relação ao eixo dos cilindros 
(31/08 tem prioridade)  [6] 

31/04 . por meios situados internamente ao canal de indução, 
por exemplo defletores  [6] 

31/06 . . meios móveis, por ex., válvulas borboleta [6] 
31/08 . que têm entradas de ar múltiplas  [6] 
 
 
Motores caracterizados pela disposição do carregamento 
acionado ou por bombas para limpeza dos motores (alimentação 
de combustível nos cilindros por pressão de ar 13/00; 
prolongamento da carga 29/06; disposições para essas bombas ou 
outros aparelhos auxiliares nos motores 67/00; controle combinado 
de bomba e motor, controle dependente de variáveis outras que não 
as relativas à bomba F 02 D) 
 
33/00 Motores com bombas para carregamento ou limpeza 

dos motores (com bombas para aspirar os resíduos de 
combustão dos cilindros 35/00; com bombas acionadas 
pelos gases de escapamento 37/00) 

33/02 . Motores com bombas de pistão de movimento 
alternado; Motores com bombas de carter 

33/04 . . com bombas simples sob carter, isto é, com a face 
traseira de um pistão motor não escalonado atuando 
como o único elemento de bloqueamento em 
cooperação com o carter 

33/06 . . com bombas de pistão de movimento alternado 
outras que não as bombas simples sob carter 

33/08 . . . com o cabeçote do cilindro motor disposto entre 
o cilindro motor e o de bombeamento 

33/10 . . . com o cilindro de bombeamento situado entre o 
cilindro motor e o carter ou com o cilindro de 
bombeamento envolvendo o cilindro motor 

33/12 . . . . a face traseira do pistão de trabalho atuando 
como elemento de bombeamento e 
cooperando com uma câmara de 
bombeamento isolada do carter, passando a 
biela através da câmara e cooperando com o 
elemento móvel isolante 

33/14 . . . . formando o pistão motor e o pistão de 
bombeamento um pistão escalonado 

33/16 . . . . tendo o pistão motor e o pistão de 
bombeamento movimentos diferentes 

33/18 . . . com o eixo de manivela disposto entre o 
cilindro motor e o cilindro de bombeamento 

33/20 . . . com o eixo do cilindro de bombeamento 
disposto em ângulo com o eixo do cilindro 
motor, por ex., em um ângulo de 900 

33/22 . . . com o cilindro de bombeamento situado ao lado 
do cilindro motor, por ex., sendo os cilindros 
paralelos 

33/24 . . com bombas de carter outras que não do tipo pistões 
de movimento alternado apenas 

33/26 . . Motores de quatro tempos caracterizados por 
bombas de carter 

33/28 . . Peças, detalhes ou acessórios de bombas de carter 
não incluídas nos, nem pertinentes aos subgrupos 
33/02 a 33/26 

33/30 . . . Controle dos orifícios de entrada ou saída 
(controle do orifício de entrada do cilindro 
motor apenas F 01 L) 

33/32 . Motores com bombas outras que não do tipo pistões de 
movimento alternado (com bombas sob carter 33/02) 

33/34 . . com bombas rotativas (com trocadores de pressão 
do tipo cédula ou similares 33/42) 
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33/36 . . . do tipo deslocamento positivo 
33/38 . . . . do tipo Roots 
33/40 . . . do tipo deslocamento não positivo 
33/42 . . com aparelho acionado para conversão imediata de 

pressão do gás de combustão em pressão de carga 
nova, por ex., com trocadores de pressão do tipo 
célula (trocadores de pressão per se F 04 F 11/02) 

33/44 . . Passagens que conduzem a carga da bomba para a 
admissão do motor, por ex., reservatórios 
(resfriamento da carga após deixar a bomba 29/04) 

 
35/00 Motores com bombas para aspirar os resíduos de 

combustão dos cilindros 
35/02 . utilizando bombas rotativas 
 
37/00 Motores com bombas acionadas, pelo menos parte do 

tempo, por exaustão (passagens que conduzem a carga da 
bomba à entrada do motor 33/44) 

37/007 . com bombas acionadas pelos gases de exaustão 
dispostas em paralelo  [6] 

37/013 . com bombas acionadas pelos gases de exaustão 
dispostas em série  [6] 

37/02 . Passagens para o gás entre a saída do motor e o 
acionamento da bomba, por ex., reservatórios 

37/04 . Motores com acionamento das bombas pelos gases de 
exaustão ou por outros meios, por ex., com uma bomba 
acionada pelos gases de exaustão e a outra 
mecanicamente 

37/10 . . pelo menos uma bomba sendo acionada 
alternadamente por exaustão e outro acionamento 
[3] 

37/11 . . . acionada por outro meio apenas na partida [6] 
37/12 . Controle das bombas [3] 
37/14 . . do revezamento entre acionamento por exaustão e 

outro acionamento de uma bomba, por ex., 
dependendo da velocidade [3] 

37/16 . . por desvio do ar de super alimentação  [6] 
37/18 . . por desvio dos gases de exaustão  [6] 
37/20 . . por aumento da energia de exaustão, por ex., 

utilizando câmaras de combustão [6] 
37/22 . . modificando a seção transversal dos condutos dos 

gases de exaustão ou dos condutos de ar [6] 
37/24 . . pelo uso de bombas ou turbinas com guias de pás 

ajustáveis [6] 
39/00 Peças, detalhes ou acessórios relativos a, mas não 

incluídos nos, pertinentes aos, grupos 33/00 a 37/00 
(bombas em geral F 04; elementos de máquinas em geral F 
16) 

39/02 . Acionamento das bombas (acionamento por gases de 
escapamento ou acionamento combinado por gases de 
escapamento e outros meios 37/00); Variação da 
relação da engrenagem de acionamento da bomba 
(controle atuando tanto sobre o motor como sobre a 
relação da engrenagem de acionamento da bomba F 02 
D) 

39/04 . . Acionamentos mecânicos; Acionamentos de relação 
variável de engrenagens (acionamentos não 
mecânicos de bombas com relação variável de 
engrenagens 39/08) 

39/06 . . . sendo o torque do motor dividido por uma 
engrenagem diferencial para acionar uma 
bomba e o eixo de saída do motor 

39/08 . . Acionamentos não mecânicos, por ex., 
acionamentos a fluidos com relação variável da 
engrenagem 

39/10 . . . elétricos 
39/12 . . Acionamentos caracterizados pela utilização de 

acoplamentos ou embreagens (utilizando 
acoplamentos a fluido deslizantes para variar a 
relação da engrenagem 39/08) 

39/14 . Lubrificação de bombas; Medidas de segurança para 
esse fim 

39/16 . Outras medidas de segurança para bombas ou outros 
meios de controle das mesmas 

 
 
41/00 Motores com meios especiais para melhorar a conversão 

de energia té rmica ou de pressão em força mecânica 
41/02 . Motores com expansão prolongada 
41/04 . . nos cilindros principais 
41/06 . . nos cilindros compostos 
41/08 . . . Motores compostos de dois tempos 
41/10 . . utilizando turbinas a gás de exaustão (utilização de 

turbinas a gás de exaustão para carregamento 37/00; 
estruturas de turbinas F 01 D; instalações de 
turbinas a gás F 02 C) 

 
 
Motores que funcionam com combustíveis não líquidos; 
Instalações que incluem tais motores, isto é, combinações do 
motor com aparelhos geradores de combustível (motores com 
carga de gás e ar inflamada pela ignição por compressão de um 
combustível adicional 7/06; motores conversíveis do consumo de 
gás para o consumo de um outro combustível 69/04; aparelhos para 
gerar combustível, por ex., gás, ver as classes pertinentes, por ex., 
C10) 
 
43/00 Motores que funcionam com combustíveis gasosos; 

Instalações que incluem tais motores 
43/02 . Motores caracterizados pelos meios que permitem 

aumentar a eficiência do funcionamento 
43/04 . . para melhorar a eficiência da combustão 
43/06 . . para aumentar a carga 
43/08 . Instalações caracterizadas pelos motores que utilizam 

combustível gasoso gerado na instalação por um 
combustível sólido, por ex., madeira 

43/10 . Motores ou instalações caracterizados pela utilização de 
outros gases específicos, por ex., acetileno, gás oxídrico 

43/12 . . Métodos de funcionamento 
 
45/00 Motores que funcionam com outros combustíveis não 

líquidos; Instalações que incluem tais motores 
(instalações que implicam na geração de combustível 
gasoso derivado de combustível sólido 43/08) 

45/02 . funcionando com combustível pulverizado, por ex., 
carvão pulverizado (funcionando com um combustível 
contendo um oxidante 45/06) 

45/04 . . Instalações, por ex., incluindo um aparelho para a 
pulverização do carvão 

45/06 . funcionando com um combustível contendo um 
oxidante 

45/08 . funcionando com outros combustíveis sólidos 
45/10 . funcionando com misturas de combustíveis líquidos e 

não líquidos, por ex., em estado pastoso ou espumoso 
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Métodos de funcionamento de motores compreendendo um 
tratamento específico preliminar do ar de combustão do 
combustível ou da mistura combustível-ar ou compreendendo a 
adição de substâncias específicas ao ar ou ao combustível não 
incluídos em outro local (aparelhos para efetuar esses tratamentos 
preliminares ou essas adições F 02 M) 
 
47/00 Métodos de funcionamento de motores compreendidos 

na adição de substâncias não combustíveis ou de agentes 
antidetonantes ao ar de combustão, ao combustível ou à 
mistura combustível-ar dos motores 

47/02 . sendo as substâncias água ou vapor 
47/04 . sendo a substância outra que não água ou vapor 

exclusivamente 
47/06 . . incluindo a substância oxigênio não proveniente do 

ar (47/10 tem prioridade) 
47/08 . . compreendendo, as substâncias, gases de 

escapamento 
47/10 . . . Circulação dos gases de escapamento em 

circuitos fechados ou semifechados, por ex., 
com adição simultânea de oxigênio 

 
49/00 Métodos de funcionamento dos motores de compressão 

de ar e de ignição por compressão compreendendo a 
introdução de pequenas quantidades de combustível na 
forma de uma neblina fina no ar na entrada do motor 

 
51/00 Outros métodos de funcionamento de motores 

compreendendo o pré-tratamento do ar de combustão, 
combustível ou mistura combustível-ar dos motores ou 
adicionamento de substâncias aos mesmos. 

51/02 . compreendendo catalisadores 
51/04 . compreendendo eletricidade ou magnetismo 
51/06 . compreendendo raios ou ondas sonoras 
 
Aspectos da combustão interna de pistões rotativos ou pistões 
oscilatórios 
 
53/00 Aspectos da combustão interna de pistões rotativos ou 

pistões oscilatórios (aspectos da combustão interna de 
pistões rotativos ou elementos externos para cooperação 
com os mesmos 55/00) 

53/02 . Métodos de funcionamento 
53/04 . Admissão da carga ou escapamento dos gases de 

combustão 
53/06 . . Controle das válvulas para esse fim 
53/08 . . Carregamento, por ex., por meio de uma bomba de 

pistão rotativo 
53/10 . Alimentação de combustível; Introdução do 

combustível na câmara de combustão 
53/12 . Ignição 
53/14 . Adaptações dos motores para acionamento de outros 

dispositivos ou combinações de motores com esses 
dispositivos (aspectos que dizem respeito 
primordialmente a esses dispositivos, ver as classes 
pertinentes a esses dispositivos) 

 
55/00 Aspectos da combustão interna de pistões rotativos; 

Elementos externos para cooperar com os mesmos 
55/02 . Pistões 
55/04 . . Seu resfriamento 
55/06 . . . por ar ou por outros gases 
55/08 . Elementos externos cooperando com os pistões 

rotativos; Carcaças 
55/10 . . Seu resfriamento 
55/12 . . . por ar ou por outros gases 

55/14 . Formas ou estrutura das câmaras de combustão 
55/16 . Passagens para a admissão ou o escapamento de gases 

nos pistões ou nos elementos externos 
 
Aspectos da combustão interna dos motores de pistões de 
movimento alternado e de cilindros móveis  
 
57/00 Aspectos da combustão interna de motores rotativos em 

que os gases comburidos deslocam um ou mais pistões 
de movimento alternado 

57/02 . Alimentação de combustível ou de ar de combustão 
(controle da admissão da carga no cilindro ou do 
escapamento 57/04) 

57/04 . Controle da admissão da carga no cilindro ou do 
escapamento (peculiar aos motores de dois tempos ou a 
outros motores, com admissão da carga ou o 
escapamento, controlados pelo pistão motor 57/06) 

57/06 . Motores de dois tempos ou outros motores com 
admissão da carga no cilindro ou o escapamento 
controlados pelo pistão motor com a câmara de 
combustão no centro da estrela 57/10) 

57/08 . Motores com disposições de cilindros em forma de 
estrela 

57/10 . . com a câmara de combustão no centro da estrela 
 
59/00 Aspectos da combustão interna de outros motores de 

pistões, de movimento alternado e de cilindros móveis, 
por ex., oscilatórios  (com paredes deformantes 75/38) 

 
Adaptações de motores para uso especial; Combinações de 
motores com dispositivos outros que não peças ou auxiliares de 
motores (de motores de pistões rotativos ou oscilatórios 53/14; 
aspectos que dizem respeito primordialmente a esses dispositivos, 
ver as classes pertinentes aos dispositivos) 
 
61/00 Adaptações de motores para acionamento de veículos ou 

de hélices; Combinações de motores com sistemas de 
engrenagens (sendo o torque do motor dividido por uma 
engrenagem diferencial para acionar uma bomba de 
carregamento ou de limpeza e o eixo de saída do motor 
39/06; disposições em veículos, ver as classes pertinentes a 
veículos) 

61/02 . para acionamento de bicicleta 
61/04 . para acionamento de hélices 
61/06 . Combinações de motores com engrenagens mecânicas 

(61/02, 61/04 têm prioridade) 
63/00 Adaptações de motores para acionamento de 

ferramentas manuais, geradores elétricos ou bombas; 
Combinações portáteis com dispositivos acionados por 
motor 

63/02 . para ferramentas manuais 
63/04 . para geradores elétricos 
63/06 . para bombas 
 
65/00 Adaptações de motores para uso especial; Combinações 

de motores com outros dispositivos, por ex., com 
aparelhos não acionados 
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Motores com características próprias outras que não as 
incluídas nos ou as não pertinentes aos grupos principais 
precedentes 
 
67/00 Motores caracterizados pelo fato de terem aparelho 

auxiliar disposto de maneira especial e não incluídos em 
outro local, por ex., um aparelho com funções 
diferentes; Acionamento de aparelhos auxiliares para 
esses motores não incluídos em outro local 

67/04 . de aparelhos auxiliares acionados mecanicamente 
67/06 . . acionados por meio de correntes, correias ou 

elementos similares sem-fim 
67/08 . de aparelhos auxiliares não acionados mecanicamente 
67/10 . de aparelhos para carregamento ou limpeza de motores  

[5] 
 
69/00 Motores de combustão interna conversíveis em outro 

tipo de motor de combustão não incluídos em 11/00; 
Motores de combustão interna de tipos diferentes 
caracterizados por estruturas que facilitam o uso das 
mesmas peças principais nos diferentes tipos 

69/02 . funcionando com tipos diferentes de combustível outros 
que não os motores que podem consumir qualquer 
combustível, por ex., conversíveis, podendo passar de 
um combustível leve para um combustível pesado 

69/04 . . funcionando com combustíveis gasosos e não 
gasosos 

69/06 . com ciclos diferentes, por ex., conversíveis de um ciclo 
de dois tempos para um ciclo de quatro tempos 

 
71/00 Motores de pistão livre; Motores sem eixo principal 

rotativo 
71/02 . Partida 
71/04 . Adaptações desses motores para uso especial; 

Combinações desses motores com aparelhos por eles 
acionados (no que diz respeito a aspectos 
primordialmente concernentes a esses aparelhos 
acionados, ver as classes pertinentes a esses aparelhos) 

71/06 . . Geradores  de gases de combustão de pistão livre  
 
73/00 Combinações de dois ou mais motores, não incluídas em 

outro local 
 
75/00 Outros motores 
75/02 . Motores caracterizados pelos respectivos ciclos, por ex., 

de seis tempos 
75/04 . Motores com distâncias variáveis entre os pistões das 

posições do centro morto superior e dos cabeçotes dos 
cilindros 

75/06 . Motores com meios para igualar o torque 
(compensações de forças da inércia; supressão das 
vibrações nos sistemas F 16 F) 

75/08 . Motores com meios para impedir a corrosão nos 
espaços varridos por gases 

75/10 . Motores com meios para tornar inócuos os gases de 
escapamento (aparelhos per se F 01 N 3/08) 

75/12 . Outros métodos de funcionamento 
75/16 . Motores caracterizados pelo número de cilindros, por 

ex., motores de um único cilindro (75/26 tem 
prioridade) 

75/18 . . Motores de cilindros múltiplos (aspectos da limpeza 
de motores 25/00) 

75/20 . . . com todos os cilindros em uma linha 
75/22 . . . com os cilindros em V, em leque,ou em estrela 
75/24 . . . com os cilindros opostos em relação ao eixo 

principal e do tipo “chato” 
75/26 . Motores com os eixos dos cilindros coaxiais ao eixo 

principal, paralelos ou inclinados em relação a esse 
eixo; Motores com os eixos dos cilindros dispostos 
sensivelmente em tangente com uma circunferência 
cujo centro está situado no eixo principal 

75/28 . Motores com dois ou mais pistões, de movimento 
alternado, dentro do mesmo cilindro ou dentro de 
cilindros sensivelmente coaxiais (opostos em relação ao 
eixo principal 75/24) 

75/30 . . com um pistão motor deslizando dentro de um outro  
75/32 . Motores caracterizados por conexões entre os pistões e 

os eixos principais e não específicos dos grupos 
principais precedentes 

75/34 . Motores ultrapequenos, por ex., para acionar modelos 
75/36 . Motores com peças das paredes de combustão de 

câmaras motrizes que se deformam elasticamente sob 
pressão  

75/38 . . Motores com pistões de movimento alternado 
(75/04 tem prioridade; com pistão auxiliar de 
deslocamento elástico na câmara de pré-combustão 
19/06) 

75/40 . Outros motores de pistões de movimento alternado 
 
77/00 Peças, detalhes ou acessórios incluídos em outro local 
77/02 . Revestimentos de superfície das partes varridas pelos 

gases de combustão (somente de pistões ou cilindros F 
02 F) 

77/04 . Limpeza, prevenção da corrosão ou da erosão ou de 
depósitos indesejáveis nos motores de combustão 

77/08 . Dispositivos de segurança, de indicação ou de 
supervisão (isoladores térmicos 77/11) 

77/10 . . Dispositivos de segurança, relativos a explosões no 
carter 

77/11 . Isolamento térmico ou acústico [3] 
77/13 . . Isolamento acústico [3] 
77/14 . Dispositivos auxiliares acionados pelo motor formando 

um conjunto 
 
79/00 Amaciamento de motores de combustão interna (sua 

lubrificação F 01 M) 
 



F 02 C 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 6, Seção F 33 

F 02 C INSTALAÇÕES DE TURBINAS A GÁS; ENTRADAS DE AR PARA INSTALAÇÕES DE PROPULSÃO A JATO; 
CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM INSTALAÇÕES DE PROPULSÃO A JATO DE 
RESPIRAÇÃO A AR (construção de turbinas F 01 D; instalações de propulsão a jato F 02 K; construção de compressores ou 
ventiladores F 04; câmaras de combustão de turbinas a gás F 23 R; utilização de turbinas a gás em instalações de refrigeração por 
compressão F 25 B 11/00; utilização de instalações de turbinas a gás em veículos, ver as classes pertinentes a veículos) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
− instalações de turbinas, utilizando gás quente ou produto de combustão; 
− turbinas ou instalações de turbinas de combustão interna; 
− instalações de turbina em que o fluido de trabalho é um gás pressurizado, não aquecido. 

(2) Esta subclasse não abrange: 
− instalações de turbina a vapor, as quais são empreendidas pela subclasse F 01 K; 
− instalações a vapor especiais, que são compreendidas pela subclasse F 01 K. 

(3) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
− “instalações de turbinas a gás” abrange todo o assunto da Nota (1) acima e abrange também características das instalações de 

propulsão a jato comum às instalações de turbinas a gás. 
(4) Atenção para as Notas que precedem a classe F 01. 

 

1/00 Instalações de turbinas a gás caracterizadas pelo uso de 
gases quentes ou gases pressurizados não aquecidos, 
como o fluido circulante (pelo uso de produtos de 
combustão 3/00, 5/00) [3] 

1/02 . o fluido circulante sendo um gás pressurizado não 
aquecido [3] 

1/04 . . . o fluido circulante sendo aquecido 
    indiretamente [3] 
1/05 . . caracterizados pelo tipo ou fonte de calor, por ex., 

utilizando energia nuclear ou solar [3] 
1/06 . . . utilizando gás de exaustão reaquecido (1/08 tem 

prioridade) [3] 
1/08 . . Ciclos semi-fechados [3] 
1/10 . . Ciclos fechados [3] 
3/00 Instalações de turbinas a gás caracterizadas pelo uso 

de produtos de combustão como fluido circulante 
(gerado por combustão intermitente 5/00) 

3/02 . utilizando a pressão dos gases de exaustão num trocador 
de pressão para comprimir o ar de combustão 
(trocadores de pressão per se F 04 F 11/02) 

3/04 . tendo uma turbina acionando um compressor 
(disposições para transmissão de força 7/36; controle de 
fluxo do fluido circulante 9/16) [5] 

3/045 . . tendo passagens do compressor e da turbina num 
rotor único (3/073 tem prioridade) [3] 

3/05 . . . o compressor e a turbina sendo do tipo fluxo 
radial [3] 

3/055 . . o compressor sendo do tipo deslocamento positivo 
[3] 

3/06 . . o compressor compreendendo apenas os estágios 
axiais (3/10 tem prioridade) [3] 

3/067 . . . tendo rotores contra-rotativos (3/073 tem 
prioridade [3] 

3/073 . . . os estágios do compressor e da turbina sendo 
concêntricos [3] 

3/08 . . o compressor compreendendo pelo menos um 
estágio radial (3/10 tem prioridade) [3] 

3/09 . . . do tipo centrípeto [3] 
3/10 . . com uma outra turbina acionando o eixo de saída 

mas não acionando o compressor 

3/107 . . com dois ou vários rotores ligados por transmissão 
de força [5] 

3/113 . . . com a transmissão de força entre os rotores 
variável [5] 

3/13 . . com as interligações do fluido circulante variáveis 
entre as turbinas ou compressores ou estágios de 
rotores diferentes [5] 

3/14 . caracterizados pela disposição da câmara de combustão 
na instalação (câmaras de combustão per se F 23 R) [3] 

3/16 . . as câmaras de combustão sendo formadas pelo 
menos parcialmente no rotor da turbina 

3/20 . utilizando um combustível especial, oxidante ou fluido 
de diluição para gerar os produtos de combustão [3] 

3/22 . . o combustível ou oxidante sendo gasoso à 
temperatura e pressão padrão (3/28 tem  
prioridade) [3] 

3/24 . . o combustível ou oxidante sendo líquido à 
temperatura e pressão padrão [3] 

3/26 . . o combustível ou oxidante sendo sólido ou 
pulverulento, isto é, em pasta ou suspensão 

3/28 . . . utilizando um produtor de gás separado para 
gaseificar o combustível antes da combustão [3] 

3/30 . . Acrescentando água, vapor ou outros fluidos aos 
ingredientes combustíveis ou ao fluido circulante 
antes da descarga pela turbina (aquecimento de 
entradas de ar para impedir o congelamento 7/047) 
[3] 

3/32 . Indução de fluxo de ar por jato de fluido, por ex., ação 
de ejetor [3] 

3/34 . com reciclagem de parte do fluido circulante, isto é, 
ciclos semi-fechados com produtos de combustão na 
parte fechada do ciclo [3] 

3/36 . Ciclos abertos [3] 
 
5/00 Instalações de turbinas a gás caracterizadas por um 

fluido circulante produzido por combustão intermitente 
5/02 . caracterizados pela disposição da câmara de combustão 

na instalação (câmaras de combustão per se F 23 R) [3] 
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5/04 . . as câmaras de combustão sendo formadas pelo 
menos parcialmente no rotor da turbina 

5/06 . o fluido circulante sendo gerado num gerador de gás de 
combustão interna do tipo deslocamento positivo, não 
tendo essencialmente nenhuma saída de força mecânica 
(motores de combustão interna com expansão 
prolongada utilizando turbinas de gás de exaustão F 02 
B) 

5/08 . . o gerador de gás sendo do tipo pistão livre 
5/10 . o fluido circulante formando uma coluna de gás 

ressonante ou oscilante, isto é, as câmaras de combustão 
não tendo válvulas atuadas positivamente, por ex., 
utilizando o efeito de Helmholtz [3] 

5/11 . . utilizando câmaras de combustão sem válvulas [3] 
5/12 . tendo as câmaras de combustão válvulas de entrada ou 

de saída, por ex., instalações Holzwarth de turbinas a 
gás 

 
6/00 Instalações múltiplas de turbinas a gás; Combinações de 

instalações de turbinas a gás com outros aparelhos 
(aspectos predominantemente relacionados a tais aparelhos, 
ver as classes pertinentes para aparelhos); Adaptações de 
instalações de turbinas a gás para uso especial [3] 

6/02 . Instalações múltiplas de turbinas a gás tendo uma saída 
comum de força [3] 

6/04 . Instalações de turbinas a gás fornecendo fluido 
circulante aquecido ou pressurizado para outro 
aparelho, por ex., sem saída de força mecânica (6/18 
tem prioridade) [3] 

6/06 . . fornecendo  gás  comprimido  (6/10  tem 
prioridade) [3] 

6/08 . . . o gás sendo extraído do compressor de turbinas 
a gás [3] 

6/10 . . fornecendo fluido circulante para um usuário, por 
ex., um processo químico o qual faz retornar o 
fluido circulante a uma turbina da instalação [3] 

6/12 . . . Turbo-carregadores, isto é, instalações para 
aumentar a saída de força mecânica de motores 
de pistão de combustão interna através do 
aumento da pressão de carga [3] 

6/14 . Instalações de turbinas a gás tendo dispositivos para 
armazenar energia, por ex., para atender às cargas 
máximas [3] 

6/16 . . para armazenar ar comprimido [3] 
6/18 . utilizando o calor perdido das instalações de turbinas a 

gás fora das próprias instalações, por ex., instalações 
aquecidas de força de turbinas a gás (utilizando o calor 
perdido como fonte de energia para instalações de 
refrigeração F 25 B 27/02) [3] 

6/20 . Adaptações de instalações de turbinas a gás para 
acionamento de veículos [3] 

 
7/00 Características, partes componentes, detalhes ou 

acessórios, não incluídos em ou de interesse fora dos 
grupos 1/00 a 6/00; Entradas de ar para instalações de 
propulsão a jato (controle 9/00) [3] 

7/04 . Entradas de ar para instalações de turbinas a gás ou 
instalações de propulsão a jato [3] 

7/042 . . tendo geometria variável [3] 
7/045 . . tendo meios para supressão de barulho [3] 
7/047 . . Aquecimento para impedir o congelamento [3] 

7/05 . . tendo meios para prevenir a penetração de objetos 
ou partículas prejudiciais [3] 

7/052 . . . com dispositivos de separação de poeira [3] 
7/055 . . . com grades, telas ou proteções da entrada [3] 
7/057 . . Controle ou regulação (em conjunto com o controle 

de fornecimento de combustível 9/50; com controle 
da área do bocal F 02 K 1/16) [3] 

7/06 . Disposições dos mancais (mancais F 16 C); 
Lubrificação (de motores em geral F 01 M) [3] 

7/08 . Aquecimento do ar de alimentação antes da combustão, 
por ex., pelos gases de escapamento 

7/10 . . por meio de permutadores de recuperação do calor 
7/105 . . . do tipo rotativo (trocadores de calor rotativos 

per se F 28 D) [3] 
7/12 . Resfriamento de instalações (de peças componentes, ver 

as subclasses pertinentes, por ex., F 01 D; resfriamento 
de motores em geral F 01 P) 

7/14 . . de fluidos na instalação 
7/141 . . . do fluido circulante (3/30 tem prioridade) [3] 
7/143 . . . . antes ou entre os estágios do compressor [3] 
7/16 . . caracterizado pelo meio refrigerante 
7/18 . . . sendo o meio gasoso, por ex., ar 
7/20 . Montagem ou suporte das instalações; Disposições para 

permitir a dilatação ou o deslocamento gradativo do 
calor 

7/22 . Sistemas de alimentação de combustível 
7/224 . . Aquecimento do combustível antes da alimentação 

ao queimador [3] 
7/228 . . Divisão do combustível entre os vários queimadores 

[3] 
7/232 . . Válvulas do combustível; Válvulas ou sistemas de 

drenagem (válvulas em geral F 16 K) [3] 
7/236 . . Sistemas de entrega de combustível compreendendo 

duas ou mais bombas [3] 
7/24 . Isolamento térmico ou acústico (entradas de ar tendo 

dispositivos para supressão do barulho 7/045; cabeçotes 
de exaustão das turbinas, câmaras ou similares F 01 D 
25/30; bocais silenciadores de instalações de propulsão 
a jato F 02 K 1/00) [3] 

7/25 . . Proteção ou prevenção de incêndios (em geral A 62) 
[3] 

7/26 . Partida; Ignição 
7/262 . . Reinício após a extinção das chamas [3] 
7/264 . . Ignição [3] 
7/266 . . . Elétricos (velas de ignição H 01 T) [3] 
7/268 . . Acionamentos de partida para o rotor [3] 
7/27 . . . Acionamentos por fluidos (starter de turbinas 

7/277) [3] 
7/272 . . . . gerados por cartuchos [3] 
7/275 . . . Acionamentos mecânicos [3] 
7/277 . . . . o starter sendo uma turbina [3] 
7/28 . Disposição das vedações 
7/30 . Prevenção da corrosão nos espaços varridos pelos gases 
7/32 . Disposição, montagem ou acionamento de elementos 

auxiliares 
7/36 . Transmissão de força entre os diferentes eixos da 

instalação de turbinas a gás ou entre a instalação de 
turbina a gás e o usuário da força (7/32 tem prioridade; 
acoplamentos em geral F 16 D); engrenagens em geral 
F 16 H) [3] 
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9/00 Controle das instalações de turbinas a gás; Controle do 
fornecimento de combustível em instalações de 
propulsão a jato de respiração e ar (controle de entradas 
de 7/057; controle de turbinas F 01 D; controle de 
compressores F 04 F D 27/00; controles em geral G 05) [3] 

9/16 . Controle do fluxo do fluido circulante (9/48 em 
prioridade; controle do fluxo de entrada de ar 7/057) [3] 

9/18 . . por extração de ar, por desvios ou atuando nas 
interligações variáveis do fluido circulante entre as 
turbinas ou compressores ou seus estágios [3,5] 

9/20 . . por estrangulamento; por palhetas de ajuste [3] 
9/22 . . . por palhetas de ajuste de turbinas [3] 
9/24 . . Controle do nível da pressão em ciclos fechados [3] 
9/26 . Controle do fornecimento de combustível (9/48 tem 

prioridade; válvulas de combustível 7/232) [3] 
9/28 . . Sistemas ou ambiente, por ex., temperatura, 

pressão, velocidade do rotor (9/30 a 9/38, 9/44 têm 
prioridade) [3] 

9/30 . . caracterizados pela saída variável da bomba de 
combustível [3] 

9/32 . . caracterizados pelo estrangulamento de combustível 
(9/38 tem prioridade) [3] 

9/34 . . . Controle conjunto de fluxos separados para os 
queimadores principais e auxiliares [3] 

9/36 . . caracterizados pelo retorno de combustível ao 
tanque (9/38 tem prioridade) [3] 

9/38 . . caracterizados pelo estrangulamento e retorno do 
combustível ao tanque [3] 

9/40 . . especialmente adaptados para o uso de um 
combustível especial ou de uma pluralidade de 
combustível [3] 

9/42 . . especialmente adaptados para o controle de duas ou 
mais instalações simultaneamente [3] 

9/44 . . responsivos à velocidade das aeronaves, por ex., 
controle do número Mach, otimização do consumo 
de combustível [3] 

9/46 . . Controle do combustível de emergência [3] 
9/48 . Controle do fornecimento de combustível em conjunto 

com outro controle da instalação (com controle da seção 
do bocal F 02 K 1/17) [3] 

9/50 . . com controle do fluxo do fluido circulante [3] 
9/52 . . . por extração ou desvio do fluido circulante [3] 
9/54 . . . por estrangulamento do fluxo circulante, por 

palhetas de ajuste [3] 
9/56 . . com controle da transmissão de força [3] 
9/58 . . . com  controle  de uma hélice com passo 

variável [3] 
 

 

F 02 D CONTROLE DOS MOTORES DE COMBUSTÃO (acessórios para controle automático da velocidade do veículo B 60 K 31/00; 
válvulas de operação cíclica para motores de combustão F 01 L; controle da lubrificação dos motores de combustão F 01 M; 
resfriamento dos motores de combustão interna F 01 P; alimentação dos motores de combustão com mistura de combustíveis ou com 
elementos constituintes dos mesmos, por ex., carburadores, bombas injetoras F 02 M; partida dos motores de combustão F 02 N; 
controle da ignição F 02 P; controle das instalações de turbinas a gás; das instalações de propulsão a jato ou das instalações de motores 
acionados por produtos de combustão, ver as subclasses pertinentes a essas instalações) [4] 
 

Notas 

(1) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
− “injeção de combustível” significa a introdução de uma substância combustível em um espaço, por ex., um cilindro, por meio de 

uma fonte de pressão, por ex., uma bomba atuando sobre a substância de forma contínua ou cíclica; 
− “super-carregamento” significa a introdução na câmara de trabalho, por ex., um cilindro, de ar de combustão pressurizado por meio 

de uma fonte de pressão, por ex., uma bomba. 
(2) Atenção para as Notas que precedem a classe F 01. 
(3) Nesta subclasse, os aspectos elétricos das disposições de controle são classificados nos grupos 41/00 a 45/00. [4] 
 
 
Índice da Subclasse 
 
CONTROLE DOS MOTORES DE  
COMBUSTÃO EM GERAL 
 Caracterizados pela ação sobre 
 o funcionamento do motor 
 sobre a injeção: geral; baixa  
 pressão;outros meios.............................1/00; 3/00; 7/00 
 sobre o estrangulamento da  
 entrada de ar ou da mistura  
 combustível-ar ou do escapamento.........................9/00 
 
 
 sobre o ciclo de funcionamento das 
 válvulas; sobre a variação da taxa 
 de compressão............................................13/00; 15/00 
 sobre o desligamento dos cilindros, a 
 marcha em vazio ou o retardamento 
 dos motores...........................................................17/00 

 sobre a alimentação de  
 combustível ou de ar de combustão,  
 não incluída em outro local .................................. 33/00 
 sobre duas ou mais funções  
 combinadas não 
 incluídas em outro local ....................................... 37/00 
 Caracterizados pelos meios de partida 
 ou de acionamento 
 pela partida não automática por ex. acionada  
 pelo homem .......................................................... 11/00 
 pela transmissão do controle com 
 ou sem assistência mecânica ................................ 11/00 
 por reguladores de velocidade ou 
 por condições internas ou externas, 
 de funcionamento não incluídos em 
 outro local.................................................. 31/00, 35/00 
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 Controle por programa ...................................................28/00 
CONTROLE DE MOTORES ESPECIAIS 
 motores: caracterizados pelo 
 combustível; pelo meio de combustão 
 utilizado; pela sobrecarga .........................19/00; 21/00; 23/00 

 motores auxiliares; motores  
 reversíveis;motores acionando  
 veículos ou dispositivos especiais ............ 25/00; 27/00, 29/00 
OUTROS CONTROLES 
 Não-elétricos .................................................................. 39/00 
 Elétricos .............................................................41/00 a 45/00 

 

Controle, por ex., regulagem da injeção de combustível (próprio 
dos motores caracterizados pela utilização de combustíveis não 
líquidos, de combustíveis múltiplos ou de substâncias não 
combustíveis adicionadas às misturas combustíveis 19/00; próprio 
dos motores supercarregados 23/00; controles automáticos para 
motores acionadores em geral G 05 D) 
 
1/00 Controle de bombas injetoras de combustível, por ex., 

do  tipo  de  injeção  de  alta pressão (3/00 tem 
prioridade) [2] 

1/02 . não restrito à regulagem da duração da injeção, por ex., 
pela variação da quantidade de combustível fornecida 

1/04 . . por dispositivos mecânicos dependendo da 
velocidade do motor, por ex., utilizando reguladores 
centrífugos (1/08 tem prioridade) 

1/06 . . por dispositivos dependentes da pressão do fluido 
circulante do motor (1/08 tem prioridade) 

1/08 . . Transmissão do impulso de controle para o controle 
da bomba, por ex., com acionamento mecânico ou 
energia auxiliar 

1/10 . . . mecânica 
1/12 . . . não mecânica, por ex., hidráulica 
1/14 . . . . pneumática 
1/16 . Ajustagem da duração da injeção (1/02 tem prioridade) 
1/18 . . por dispositivos não mecânicos para transmissão do 

impulso de controle; com amplificação do impulso 
de controle 

 
3/00 Controle da injeção do combustível de baixa pressão, 

isto é, quando a mistura combustível-ar contendo 
combustível assim injetado for substancialmente 
comprimida pelo aviso de compressão do motor por 
meios outros que não o único controle de uma bomba de 
injeção (carburadores F 02 M) [2] 

 
Nota 
 Quando o controle ou sistema de controle faz parte do 

aparelho de injeção do combustível, à baixa pressão, é 
classificado em F 02 M 69/00. [5]  

3/02 . com injeção contínua ou fluxo contínuo ascendente do 
injetor [2] 

3/04 . Controle da injeção de combustível e da carburação, por 
ex., dos sistemas alternativos 

7/00 Outros  controles não elétricos da injeção do 
combustível [4] 

 
7/02 . Controle da injeção de combustível  quando o 

combustível é injetado por ar comprimido 
 
 
9/00 Controle dos motores por estrangulamento dos condutos 

de entrada de ar ou da mistura combustível-ar ou por 
estrangulamento dos condutos de escapamento 

9/02 . por estrangulamento de entrada (válvulas de 
estrangulamento ou disposição das mesmas nos 
condutos 9/08) 

9/04 . por estrangulamento dos condutos de escapamento 
(válvulas de estrangulamento ou disposição das mesmas 
nos condutos 9/08) 

9/06 . . Freios dos gases de escapamento 
9/08 . Válvulas de estrangulamento especialmente adaptadas 

para esse fim; Disposições dessas válvulas nos condutos 
(válvulas de estrangulamento modificadas para sua 
utilização ou disposição nos carburadores F 02 M; 
válvulas de estrangulamento em geral F 16 K) 

9/10 . . com abas articuladas 
9/12 . . com elementos de válvulas deslizantes; com 

elementos de válvulas deslocando-se ao longo do 
conduto 

9/14 . . . deslizando os elementos perpendicularmente ao 
conduto 

9/16 . . . sendo os elementos rotativos 
9/18 . . tendo elementos de válvulas de paredes elásticas 
 
11/00 Disposições ou adaptações para meios de acionamento 

não-automático de controle do motor, por ex., acionados 
pelo operador (especialmente para a reversão da marcha 
27/00; disposições ou montagem de dispositivos de controle 
de motores principais em veículos B 60 K 26/00; controle 
conjunto de motores e unidades de um outro tipo, por ex., 
embreagens, engrenagens, freios, B 60 K 41/00, por ex., B 
60 K 41/20) [2,5] 

11/02 . caracterizados pelos meios de acionamento pela mão, 
pé, ou outros controlados pelo operador [5] 

11/04 . caracterizados pelas articulações de controle mecânico 
(com  acionamento mecânico ou energia auxiliar 11/06) 
[5] 

11/06 . caracterizados pelas articulações de controle não-
mecânico, por ex., articulações controladas por fluido 
ou por meio de articulações de controle com 
acionamento a energia ou energia auxiliar. [5] 

11/08 . . do tipo pneumáticas [5] 
11/10 . . do tipo elétricas [5] 
 
13/00 Controle da potência do motor pela variação das 

características de funcionamento das válvulas de 
entrada ou de escapamento, por ex., regulagem 
(modificação dos mecanismos das válvulas F 01 L) 

13/02 . durante o funcionamento do motor 
13/04 . . utilizando o motor como freio 
13/06 . . Desligamento dos cilindros 
13/08 . marcha em vazio ou retardada do motor 
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15/00 Variação da taxa de compressão (modificação dos 
mecanismos das válvulas F 01 L) 

15/02 . por alteração ou deslocamento do curso do pistão 
15/04 . por alteração do volume da câmara de compressão sem 

alterar o curso do pistão 
 
17/00 Controle dos motores pelo desligamento individual dos 

cilindros; Marcha em vazio ou retardada dos motores 
(controle ou marcha em vazio pela variação das 
características de funcionamento das válvulas de entrada ou 
de escapamento 13/00) 

17/02 . Desligamento (desligamento dos motores nas unidades 
de motores múltiplos 25/04) 

17/04 . marcha em vazio ou retardada dos motores, por ex., em 
virtude de condições anormais (devido a condições de 
lubrificação F 01 M 1/22; devido ao resfriamento F 01 
P 5/14) 

 
Controle próprio de certos tipos ou adaptações de motores 
 
19/00 Controle de motores caracterizados pela utilização de 

combustíveis não líquidos, de combustíveis múltiplos ou 
de substâncias não combustíveis adicionadas às misturas 
combustíveis (sendo gasosas as substâncias não 
combustíveis 21/00) 

19/02 . próprio dos motores que funcionam com combustíveis 
gasosos (aparelhos ou peças de controle dos mesmos, 
para misturar gás e ar F 02 M) 

19/04 . próprio dos motores que funcionam com combustíveis 
sólidos, por ex., carvão pulverizado 

19/06 . próprio dos motores que funcionam com combustíveis 
múltiplos, por ex., alternadamente com óleo 
combustível leve e pesado, outros que não os motores 
que funcionam com qualquer tipo de combustível 

19/08 . . utilizando simultaneamente vários combustíveis 
(19/12 tem prioridade) 

19/10 . . . próprio dos motores de ignição por compressão 
em que o combustível principal é gasoso 

19/12 . próprio dos motores que funcionam com substâncias 
não combustíveis ou com agentes antidetonantes, por 
ex., com um combustível anti-detonante (aparelhos ou 
peças de controle dos mesmos, para introdução de tais 
substâncias ou agentes F 02 M) 

 
21/00 Controle de motores caracterizados por sua alimentação 

com oxigênio não extraído do ar ou com outro gás não 
combustível 

21/02 . próprio dos motores alimentados com oxigênio 
21/04 . . com circulação de gases de escapamento em 

circuitos fechados ou semifechados 
21/06 . próprio dos motores nos quais se adiciona outro gás não 

combustível ao ar de combustão 
21/08 . . sendo, o outro gás, gás de escapamento do motor 

(circulação de gases de escapamento em motores 
alimentados com oxigênio 21/04) 

21/10 . . tendo ar secundário adicionado à mistura 
combustível-ar (aparelhos ou peças de controle para 
esse fim, para alimentação do ar secundário F 02 M) 

 
23/00 Controle de motores caracterizados pelo fato de serem 

super-carregados 
23/02 . sendo os motores do tipo injeção de combustível 

25/00 Controle de dois ou mais motores associados 
25/02 . para sincronizar a velocidade 
25/04 . por desligamento dos motores  
 
27/00 Controle dos motores caracterizados pelo fato de serem 

reversíveis 
27/02 . para a execução de um programa 
 
28/00 Controle de programa de motores (controle de programa 

próprio de um tipo ou de uma finalidade abrangidos pelos 
grupos desta subclasse com exceção dos grupos 29/00, 39/00 ou 
por um grupo de outra subclasse, por ex., F 01 L, ver esse 
grupo; controle de programa em geral G 05 B 19/00) [2] 

 
29/00 Controle de motores, sendo esse controle próprio dos 

dispositivos por ele acionados, sendo os dispositivos outros 
que não peças ou acessórios essenciais ao funcionamento do 
motor, por ex., controle de motores por sinais exteriores 
(controle combinado de motores e de unidades  de outro tipo B 
60 K 41/00, por ex., B 60 K 41/20) [2] 

29/02 . próprio dos motores que acionam veículos; próprio dos 
motores que acionam hélices de passo variável [2] 

29/04 . próprio dos motores que acionam bombas  
29/06 . próprio dos motores que acionam geradores elétricos 
 
Outros controles não elétricos de motores [4] 
 
31/00 Utilização de reguladores sensíveis à velocidade para 

controlar motores de combustão, não incluídos em outro 
local  

 
33/00 Controle da alimentação do combustível ou do ar de 

combustão, não incluído em outro local  
33/02 . do ar de combustão 
 
35/00 Controle dos motores, em função de condições exteriores ou 

interiores aos motores, não incluído em outro local  
35/02 . em função de condições interiores  
 
37/00 Controle conjunto de duas ou mais funções dos motores, 

não incluído em outro local  
37/02 . sendo uma das funções a ignição (controle da ignição per se 

F 02 P) 
 
39/00 Outros controles não elétricos [4] 
39/02 . para motores de quatro tempos 
39/04 . para motores com outros ciclos que não os de quatro 

tempos, por ex., de dois tempos 
39/06 . para motores nos quais a adição do combustível é efetuada 

substancialmente no final do curso de compressão  
39/08 . para motores nos quais a adição do combustível é efetuada 

substancialmente antes do curso de compressão 
39/10 . para motores de pistão livre; para motores sem eixo 

principal rotativo 
 
Controle elétrico de motores de combustão [4] 
 
Notas 
(1) Os grupos 41/00 a 45/00 abrangem aspectos elétricos dos 

dispositivos controlados eletricamente  [6] 
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(2) Os grupos 41/00 a 45/00 não abrangem : 
– os aspectos não elétricos de dispositivos controlados 

eletricamente que são classificados nos grupos 01/00 
a 39/00 ou na subclasse F02M;  

– ambos os aspectos, elétricos e não elétricos de 
dispositivos controlados eletricamente, que são 
classificados nos grupos 01/00 a 39/00 ou na 
subclasse F 02 M. [4] 

 
41/00 Controle elétrico do suprimento da mistura combustível 

ou seus constituintes (43/00 tem prioridade) [4] 
41/02 . Disposições de circuitos para geração de sinais de 

controle [4] 
41/04 . . Introduzindo correções para operação em condições 

específicas (41/14 tem prioridade) [4] 
41/06 . . . para a partida ou aquecimento do motor 
41/08 . . . para a marcha lenta (41/06, 41/16 têm 

prioridade) [4] 
41/10 . . . para aceleração [4] 
41/12 . . . para desaceleração [4] 
41/14 . . Introduzindo correções a ciclo fechado [4] 
41/16 . . . para marcha lenta [4] 
41/18 . . pela medida da entrada do fluxo de ar (medida de 

fluxo, em geral G 01 F) [4] 
41/20 . Circuitos de saída, por ex., para controlar correntes em 

bobinas de comando (controle de corrente em cargas 
indutivas em geral H 03 K 17/64) [4] 

41/22 . Dispositivos de indicação ou de segurança para 
condições normais [4] 

41/24 . caracterizado pelo uso de meios digitais [4] 
41/26 . . usando computador, por ex., microprocessador [4] 
41/28 . . . Circuitos “interface” [4] 
41/30 . controle de injeção de combustível [4] 
41/32 . . do tipo baixa pressão [4] 
41/34 . . . com meios para o controle do tempo ou duração 

da injeção (avanço ou atraso da ignição F 02 P 
5/00) [4] 

41/36 . . . com meios para controlar a distribuição 
(disposições de distribuidores F 02 P 7/00) [4] 

41/38 . . do tipo alta pressão [4] 
41/40 . . . com meios para o controle do tempo ou duração 

da injeção [4] 
 
43/00 Conjunto de controle elétrico de duas ou mais funções, 

por ex., ignição, mistura ar-combustível, recirculação, 
super-carregamento, tratamento do gás e de 
escapamento (controle elétrico dos aparelhos para 
tratamento dos gases de escapamento per se F 01 N 9/00) 
[4] 

43/02 . utilizando, somente, meios analógicos [4] 
43/04 . utilizando, somente, meios digitais [4] 
 
45/00 Controle elétrico não incluído nos grupos 41/00 a 43/00  

(controle elétrico dos aparelhos para tratamento dos gases 
de escapamento F 01 N 9/00; controle elétrico de uma das 
funções: ignição, lubrificação, resfriamento, partida, entrada 
do aquecimento, ver as subclasses pertinentes para estas 
funções) [4] 

 

F02 F CILINDROS, PISTÕES OU CARCAÇAS PARA MOTORES DE COMBUSTÃO; DISPOSIÇÕES DE VEDAÇÕES EM 
MOTORES DE COMBUSTÃO (especialmente adaptados para motores de combustão interna de pistão rotativo ou oscilatório F 02 B; 
especialmente adaptados para instalações de turbinas a gás F 02 C; especialmente adaptados para instalações de propulsão a jato F 02 
K) [2] 

 
Notas 

(1) Atenção para as Notas que precedem a classe F 01. 
(2) A classe F 16 tem prioridade sobre esta subclasse, exceto para assunto específico aos motores de combustão. 

 

1/00 Cilindros; Cabeçotes de cilindros (em geral F 16 J) 
1/02 . com meios de resfriamento (cabeçotes de cilindros 

1/26) 
1/04 . . para resfriamento do ar 
1/06 . . . Forma ou disposição das aletas de resfriamento; 

Cilindros com aletas 
1/08 . . . . sendo, a camisa móvel e a peça de 

resfriamento do cilindro, peças diferentes ou 
de material diferente 

1/10 . . para resfriamento por líquido 
1/12 . . . Prevenção da corrosão das superfícies varridas 

por líquidos 
1/14 . . . Cilindros com meios para dirigir, guiar ou 

distribuir a corrente de líquido 
1/16 . . . Camisas de cilindros do tipo úmido 
1/18 . Outros cilindros 
1/20 . . caracterizados por aspectos estruturais adaptados à 

lubrificação 

1/22 . . caracterizados pela existência de orifícios nas 
paredes dos cilindros para limpeza ou alimentação 

1/24 . Cabeçotes de cilindros 
1/26 . . com meios de resfriamento 
1/28 . . . para resfriamento do ar 
1/30 . . . . Cabeçotes de cilindros com aletas 
1/32 . . . . . sendo, os cabeçotes dos cilindros, do 

tipo válvula na cabeça 
1/34 . . . . . com meios para dirigir ou distribuir o 

agente de resfriamento (1/32 tem 
prioridade) 

1/36 . . . para resfriamento por líquido 
1/38 . . . . sendo, os cabeçotes dos cilindros, do tipo 

válvulas à cabeça 
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1/40 . . . . Cabeçotes de cilindro com meios para 
dirigir, guiar ou distribuir a corrente de 
líquido (1/38 tem prioridade) 

1/42 . . Forma ou disposição dos canais de admissão ou de 
escapamento de gases nos cabeçotes dos cilindros 

3/00 Pistões (em geral F 16 J) 
3/02 . com meios que permitem regular ou controlar a 

expansão do calor 
3/04 . . com inserções para controlar a expansão 
3/06 . . . tendo as inserções um efeito bi-metálico 
3/08 . . . sendo as inserções em forma de anel 
3/10 . tendo revestimentos de superfície (3/02 tem prioridade) 
3/12 . . nos cabeçotes do pistão 
3/14 . . . dentro de câmaras de combustão 
3/16 . tendo meios de resfriamento 

3/18 . . consistindo esses meios em um refrigerante líquido 
ou sólido, por ex., sódio, em uma câmara fechada 
no pistão 

3/20 . . consistindo, esses meios, em um fluido circulando 
dentro ou ao longo do pistão 

3/22 . . . sendo o fluido um líquido 
3/24 . com meios para guiar os gases nos cilindros por ex., 

para guiar a carga de limpeza nos motores de dois 
tempos 

3/26 . tendo uma câmara de combustão na cabeça do pistão 
(sendo a superfície da mesma revestida 3/14) 

3/28 . Outros pistões com cabeça de forma especial 
 
5/00 Anéis de segmento, por ex., associados à coroa do pistão 
 
7/00 Carcaças, por ex., carter (carcaças de motores em geral F 

16 M) 
 
11/00 Disposições das vedações em motores de combustão 

(anéis de segmento 5/00; vedações per se F 16 J) 

 

F 02 G INSTALAÇÕES DE MOTORES DE DESLOCAMENTO POSITIVO A PRODUTOS DE COMBUSTÃO OU GÁS QUENTE 
(instalações de motores a vapor, instalações especiais de vapor, instalações operando, quer com gases quentes, quer com gases de 
produtos de combustão, em conjunto com outro fluido F 01 K; instalações de turbinas a gás F 02 C; instalações de propulsão a jato F 02 
K); UTILIZAÇÃO DO CALOR PERDIDO DE MOTORES DE COMBUSTÃO, NÃO INCLUÍDA EM OUTRO LOCAL 

 
Nota 

Atenção para as Notas que precedem a classe F 01. 

 

1/00 Instalações de motores de deslocamento positivo a gás 
quente (instalações de motores de deslocamento positivo 
caracterizadas pelo gás circulante ser gerado por combustão 
na instalação 3/00) [3] 

1/02 . do tipo ciclo aberto 
1/04 . do tipo ciclo fechado 
1/043 . . o motor sendo operado pela expansão e contração 

de uma massa de gás circulante que é aquecida e 
resfriada em uma câmara dentre uma série de 
câmaras expansíveis de comunicação constante, por 
ex., motores do tipo ciclo Stirling [3] 

1/044 . . . tendo pelo menos dois elementos de trabalho, 
por ex., pistões, fornecendo saída de força [3] 

1/045 . . . Controle [3] 
1/047 . . . . pela variação de aquecimento ou 

resfriamento [3] 

1/05 . . . . pela variação da taxa de fluxo ou da 
quantidade do gás circulante [3] 

1/053 . . . Partes componentes ou detalhes [3] 
1/055 . . . . Aquecedores ou resfriadores [3] 
1/057 . . . . Regeneradores [3] 
1/06 . Controle 
 
3/00 Instalações de motores de deslocamento positivo 

caracterizadas pelo gás circulante ser gerado por 
combustão na instalação [3] 

3/02 . em motores de pistões de movimento alternado 
 
5/00 Aproveitamento do calor perdido pelos motores de 

combustão, não incluído em outro local 
5/02 . Aproveitamento do calor perdido nos gases de 

escapamento 
5/04 . . em combinação com outro calor perdido pelos 

motores de combustão 
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F 02 K INSTALAÇÕES DE PROPULSÃO A JATO  (disposição ou montagem de instalações de propulsão a jato em veículos terrestres ou 
em veículos em geral B 60 K; disposição ou montagem de instalações de propulsão a jato em embarcações B 63 H; controle de vôo, 
direção do vôo ou altitude de aeronaves por reação a jato B 64 C; disposição ou montagem de instalações de propulsão a jato em 
aeronaves B 64 D; instalações caracterizadas pela potência do fluido circulante ser dividida entre a propulsão a jato e outra forma de 
propulsão, por ex., por hélice, F 02 B, C; características de instalações de propulsão a jato comuns a instalações de turbinas a gás, 
controle de entradas de ar ou de fornecimento de combustível de instalações de propulsão a jato de respiração a ar F 02 C) 

 
Notas 

(1) Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: 
– “instalações de propulsão a jato” significa instalações que utilizam a combustão para produzir uma corrente de fluido da qual se 

obtém o empuxo propulsivo sobre as instalações segundo o princípio da reação. 
(2) Atenção para as Notas que precedem a classe F 01. 
 
 
Índice da Subclasse 
 
INSTALAÇÕES CARACTERIZADAS PELA 
TUBULAÇÃO OU PELOS BOCAIS....................................1/00, 9/80 
INSTALAÇÕES COM COMPRESSOR 
OU VENTILADOR................................................................3/00, 5/00 
INSTALAÇÕES SEM COMPRESSOR 
OU VENTILADOR.........................................................................7/00 

 
 
 
INSTALAÇÕES DE MOTORES DE FOGUETES........................ 9/00 
CONTROLE................................................................. 1/15, 1/76, 7/00, 
  9/00 
OUTRAS INSTALAÇÕES........................................................... 11/00 
 

 

1/00 Instalações caracterizadas pela forma ou disposição do 
tubo de jato ou dos bocais; tubos ou bocais próprios 
para esse fim (bocais de foguetes 9/97) 

1/04 . Montagem de um cone de escapamento no tubo de jato 
1/06 . Variação da área útil do tubo de jato ou do bocal do jato 

(1/30 tem prioridade) [3] 
1/08 . . pelo movimento axial ou transversalmente 

deformando um elemento interno, por ex., o cone de 
exaustão 

1/09 . . pelo movimento axial de um elemento externo, por 
ex., uma peça de reforço (1/12 tem prioridade) [3] 

1/10 . . por distorção do tubo de jato ou do bocal 
1/11 . . por meio de tampas articuladas [3] 
1/12 . . por meio de abas articuladas 
1/15 . . Controle ou regulação [3] 
1/16 . . . em conjunto com outro controle [3] 
1/17 . . . . com controle do fornecimento de 

combustível [3] 
1/18 . . . automático [3] 
1/28 . utilizando jatos de fluidos para influenciar o fluxo de 

jato [3] 
1/30 . . para variação da área útil do tubo de jato ou do 

bocal 
1/32 . . para reversão do empuxo [3] 
1/34 . . para diminuição do barulho [3] 
1/36 . tendo um ejetor [3] 
1/38 . Introduzindo ar dentro do jato (1/28 tem prioridade) [3] 
1/40 . Bocais tendo dispositivos para dividir o jato numa 

pluralidade de jatos parciais ou tendo um orifício de 
saída de seção transversal alongada [3] 

1/42 . . os dispositivos sendo passíveis de serem movidos 
para uma posição inoperante [3] 

1/44 . Os bocais tendo dispositivos, por ex., uma proteção, 
para reduzir a radiação do som numa direção 
especificada (1/40 tem prioridade) [3] 

1/46 . Os bocais tendo dispositivos para acrescentar ar ao jato 
ou para aumentar a região de mistura entre o jato e o ar 
ambiente, por ex., para diminuir o barulho (1/28, 1/36, 
1/38 têm prioridade) [3] 

1/48 . . Bocais corrugados [3] 
1/50 . . Desvio em direção ao exterior de uma parte do jato 

através de chicanas retráteis do tipo pá [3] 
1/52 . Bocais especialmente construídos para posicionamento 

adjacente a outro bocal ou a um elemento fixo, por ex., 
em forma de fuso [3] 

1/54 . Bocais tendo dispositivos para reversão do empuxo do 
jato (1/32 tem prioridade) [3] 

1/56 . . Reversão do fluxo principal do jato [3] 
1/58 . . . Reversores montados no cone interno ou no 

corpo do bocal [3] 
1/60 . . . pelo bloqueio da descarga traseira através de 

tampas articuladas ou caçambas, por ex., 
reversores do tipo alvo [3] 

1/62 . . . pelo bloqueio da descarga traseira através de 
abas [3] 

1/64 . . Reversão do fluxo do ventilador [3] 
1/66 . . . utilizando a reversão das lâminas do ventilador 

[3] 
1/68 . . . Reversores montados na carcaça do motor a 

jusante da seção de exaustão do ventilador [3] 
1/70 . . . utilizando abas ou portas de reversão do 

empuxo montadas na carcaça do ventilador [3] 
1/72 . . . . a extremidade traseira da carcaça do 

ventilador sendo capaz de ser movida para 
aberturas descobertas na carcaça do 
ventilador para o fluxo revertido [3] 

1/74 . . Reversão de pelo menos um fluxo com relação a 
pelo menos um outro fluxo num motor de vários 
fluxos [3] 

1/76 . . Controle  ou  regulagem  dos  reversores  de 
empuxo [3] 

1/78 . Outras construções de tubos de jatos [3] 
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1/80 . . Acoplamentos ou conexões [3] 
1/82 . . Paredes de tubos de jatos, por ex., revestimentos [3] 
 
3/00 Instalações compreendendo uma turbina a gás 

acionando um compressor ou um ventilador soprador 
3/02 . em que uma parte do fluido circulante contorna a 

turbina e a câmara de combustão 
3/04 . . a instalação incluindo ventiladores sopradores, isto 

é, ventiladores com alto volume, saídas de baixa 
pressão, para aumentar o empuxo do jato, por ex., 
do tipo fluxo duplo 

3/06 . . . com ventilador frontal 
3/062 . . . com ventilador traseiro [3] 
3/065 . . . com ventiladores frontais e traseiros [3] 
3/068 . . . sendo caracterizada por um comprimento axial 

pequeno com relação ao diâmetro [3] 
3/072 . . . com rotores de contra-rotação [3] 
3/075 . . . controlando a taxa de fluxo entre os fluxos [3] 
3/077 . . . a instalação sendo do tipo fluxo múltiplo, isto é, 

tendo três ou mais fluxos [3] 
3/08 . com aquecimento suplementar do fluido circulante (pós 

queimadores, câmaras de combustão per se F 23 R); 
Controle do mesmo (controle do fornecimento de 
combustível para o mesmo F 02 C 9/26) [3] 

3/10 . . por pós-queimadores (3/105 tem prioridade) [3] 
3/105 . . Aquecimento do fluxo de desvio [3] 
3/11 . . . por meio de queimadores ou câmaras de 

combustão [3] 
3/115 . . . por meio de troca de calor indireta [3] 
3/12 . caracterizadas pelo fato de terem mais de uma turbina a 

gás 
 
5/00 Instalações compreendendo um motor outro que não 

uma turbina a gás, que aciona um compressor ou um 
ventilador soprador 

5/02 . sendo o motor do tipo pistões de movimento alternado 
 
7/00 Instalações em que o fluido circulante é utilizado em um 

único jato, isto é, instalações que não têm uma turbina 
ou outro motor acionando um compressor ou um 
ventilador soprador; Controle das mesmas (instalações 
de motores de foguetes 9/00) 

7/02 . sendo o jato intermitente, isto é, jato pulsativo 
7/04 . . com câmaras de combustão ressonantes 
7/06 . . com câmaras de combustão providas de válvulas 
7/067 . . . tendo válvulas aerodinâmicas [3] 
7/075 . . com motores múltiplos de jato pulsativo [3] 
7/08 . sendo o jato contínuo 
7/10 . caracterizadas por uma compressão de recalque, isto é, 

por condutos aero-termo-dinâmicos ou motores de jatos 
de ariete 

7/12 . . Motores a jato de injeção-indução [3] 
7/14 . . com combustão externa, por ex., motores de jato-

êmbolo [3] 
7/16 . . Motores compostos jato-êmbolo/tubo-jato [3] 
7/18 . . Motores compostos jato-êmbolo/a foguete [3] 
7/20 . . Motores compostos jato-êmbolo/jato pulsativo [3] 

9/00 Instalações de motores a foguete, isto é, instalações 
comportando tanto o combustível como o oxidante para 
o mesmo; Controle das mesmas (composição química dos 
propelentes C 06 B, D) 

9/08 . utilizando propelentes sólidos (9/72 tem prioridade; 
utilizando propelentes semi-sólidos ou pulverulentos 
9/70) [3] 

9/10 . . Forma ou estrutura das cargas de propelentes 
sólidos [3] 

9/12 . . . feitas de duas ou mais partes queimando a 
velocidades diferentes [3] 

9/14 . . . feitas de materiais semelhantes a lâminas, por 
ex., do tipo rolo de tapete, de estrutura em 
camadas [3] 

9/16 . . . de estrutura alveolar [3] 
9/18 . . . do tipo queima interna tendo uma cavidade 

interna no formato de estrela ou similar [3] 
9/20 . . . do tipo queima externa [3] 
9/22 . . . do tipo queima frontal [3] 
9/24 . . Carregamento de motores de foguete com 

propelentes sólidos; Métodos ou aparelhos 
especialmente adaptados para trabalharem com 
cargas de propelentes sólidos [3] 

9/26 . . Controle da queima [3] 
9/28 . . tendo duas ou mais cargas de propelentes com os 

gases da propulsão sendo descarregados através de 
um bocal comum [3] 

9/30 . . com os gases de propulsão sendo descarregados 
através de vários bocais [3] 

9/32 . . Peças de construção; Detalhes (forma ou estrutura 
das cargas de propelentes sólidos 9/10; meios ou 
disposições de partida ou ignição 9/95; bocais de 
foguete 9/97) [3] 

9/34 . . . Carcaças; Câmaras de combustão; 
Revestimentos dos mesmos [3] 

9/36 . . . Suportes das cargas dos propelentes [3] 
9/38 . . . Dispositivos de segurança, por ex., para impedir 

ignição acidental [3] 
9/40 . . . Disposições para resfriamento [3] 
9/42 . utilizando propelentes líquidos ou gasosos (9/72 tem 

prioridade) [3] 
9/44 . . Alimentação de propelentes [3] 
9/46 . . . utilizando bombas (bombas per se F 04) [3] 
9/48 . . . . acionadas por uma turbina a gás alimentada 

pelos gases de combustão dos propelentes 
[3] 

9/50 . . . utilizando fluido pressurizado para pressurizar 
os propelentes [3] 

9/52 . . . Injetores (em geral B 05 B) [3] 
9/54 . . . Detectores de vazamento; Sistemas de 

purgação; Sistemas de filtragem (filtros per se B 
01 D) [3] 

9/56 . . . Controle [3] 
9/58 . . . . Válvulas de alimentação dos propelentes 

(válvulas em geral F 16 K) [3] 
9/60 . . Peças de construção: Detalhes (meios ou 

disposições de partida ou ignição 9/95; bocais de 
foguetes 9/97) [3] 

9/62 . . . Câmaras de combustão ou de empuxo [3] 
9/64 . . . . tendo disposições de resfriamento [3] 
9/66 . . . . do tipo rotativo [3] 
9/68 . . . Câmaras de decomposição [3] 
9/70 . utilizando propelentes semi-sólidos ou pulverulentos [3] 
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9/72 . utilizando propelentes líquidos e sólidos, isto é, 
instalações mistas de foguete-motor [3] 

9/74 . em combinação com uma outra instalação de propulsão 
a jato [3] 

9/76 . . com outra instalação de foguete-motor: Instalações 
de estágios múltiplos foguete-motor [3] 

9/78 . . com uma instalação de propulsão a jato com 
injenção a ar (com um motor jato-êmbolo 7/18) [3] 

9/80 . caracterizados pelo controle do empuxo ou do vetor do 
empuxo (9/26, 9/56, 9/94 têm prioridade) [3] 

9/82 . . por injeção de um fluido secundário nos gases de 
descarga dos foguetes [3] 

9/84 . . utilizando bocais móveis [3] 
9/86 . . utilizando gargantas de bocais de seção transversal 

ajustável [3] 
9/88 . . utilizando bocais auxiliares de foguetes [3] 

9/90 . . utilizando defletores (9/82 tem prioridade) [3] 
9/92 . . incorporando dispositivos para reversão ou 

suspensão do empuxo [3] 
9/94 . Instalações de foguete-motor de reignição ou reinício; 

Instalações de foguete-motor operadas 
intermitentemente [3] 

9/95 . caracterizadas por meios ou disposições de partida ou 
ignição (dispositivos de segurança 9/38) [3] 

9/96 . caracterizadas por disposições especialmente adaptadas 
para testes ou medições [3] 

9/97 . Bocais de foguetes (controle de empuxo ou do vetor de 
empuxo 9/80) [3] 

 
11/00 Instalações não incluídas nos grupos precedentes [3] 
 

 

F 02 M  ALIMENTAÇÃO DE MOTORES DE COMBUSTÃO EM GERAL COM MISTURAS COMBUSTÍVEIS OU SEUS 
COMPONENTES (carregamento desses motores F 02 B) 

 
Notas 

(1) Nesta subclasse, as seguintes expressões ou termos são empregados com os significados indicados: 
− “carburador” significa essencialmente um aparelho para efetuar a mistura de um combustível com ar, o combustível misturado ao 

ar através do abaixamento da pressão do ar, por ex., em um tubo venturi; 
− “aparelho injetor de combustível” significa um aparelho destinado a introduzir combustível em um espaço, por ex., um cilindro de 

motor, por pressurização do combustível, por ex., por meio de uma bomba impelindo o combustível, incluindo assim a chamada 
“bomba injetora de combustível sólido” na qual o combustível líquido é introduzido sem qualquer mistura com um gás; 

− “injeção de combustível à baixa pressão” significa uma injeção de combustível em que a mistura combustível-ar contendo o 
combustível assim injetado será substancialmente comprimida no curso da compressão do motor; 

− “elemento de bombeamento” significa uma única unidade cilindro-pistão em uma bomba de pistão de movimento alternado para 
injeção de combustível ou a unidade equivalente em qualquer outro tipo de bomba injetora de combustível. 

(2) Atenção para as Notas que precedem a classe F 01. 
 
 
 Índice da Subclasse 
 
ALIMENTAÇÃO COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO 
 Carburadores 

 partida, marcha em vazio; nível de combustível 
 de controle flutuante; controle da mistura; estran- 
 gulamento, câmaras de mistura...............1/00; 3/00; 5/00; 
  7/00;9/00 

 aquecimento, resfriamento, isolamento ...................15/00 
 do tipo estágios múltiplos ou do tipo  
 registro; combinações de carburadores 
 ou combustíveis; combinação com injeção 
 à baixa pressão ...................................11/00; 13/00; 71/00 
 outras características; outros detalhes,  
 ou acessórios .................................................17/00; 19/00 
 Aparelhos injetores 
 características gerais, injeção sem gás 
 com dois ou mais injetores 

alimentados em seqüência; com  
dois ou mais líquidos ..............................41/00; 43/00 

 com características de  
 vazão cíclica; com válvulas  
 acionadas por fluido ............................... 45/00; 47/00 
 com bomba ou injetor acionado 
 por pressão do cilindro ou pelo pistão............... 49/00 
 acionados à eletricidade..................................... 51/00 
 com meios de aquecimento, resfria- 
 mento ou isolamento; caracterizados 
 pelos tubos de combustível ou meios 
 de ventilação.............................................. 53/00; 55/00 
 injetores combinados com outros 
 dispositivos........................................................... 57/00 
 disposições dos aparelhos relati- 
 vamente ao motor, aos aciona- 
 mentos das bombas............................................... 39/00 
 outras adaptações de bombas; 
 outros injetores .......................................... 59/00; 61/00 
 outros aparelhos, detalhes ou 
 acessórios................................................... 63/00; 69/00 
 ensaios .................................................................. 65/00 
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 utilizando gás de alta pressão.........................................67/00 
 aparelhos à baixa pressão .........................51/02, 69/00, 71/00 
ALIMENTAÇÃO COM COMBUSTÍVEL  
NÃO LÍQUIDO.............................................................................21/00 
PRÉ-TRATAMENTO OU MANIPULAÇÃO 
DO COMBUSTÍVEL OU DO AR 
 Pré-tratamento do combustível, do ar ou da mistura 
 adicionando ar secundário; adicionando 
 substâncias não combustíveis ou combustíveis 
 secundários ................................................23/00; 25/00 

 por meios catalíticos, elétricos 
 ou magnéticos ou por som ou  
 irradiações; termicamente.......................... 27/00; 31/00 
 por reatomização ou homogeneização; limpeza 
 do ar; outros tratamentos.......................... 29/00; 35/00;  
  33/00 
 Entradas de ar ou silenciadores, sistemas  
 de indução ......................................................................... 35/00 
 Transferência do combustível para 
 os carburadores ou os aparelhos injetores ......................... 37/00 
 

 

Carburadores (para combustíveis gasosos 21/00; combinados com 
aparelhos injetores de combustível à baixa pressão 71/00) 
 
1/00 Carburadores com meios para facilitar a partida do 

motor ou sua marcha em vazio abaixo das temperaturas 
normais de funcionamento 

1/02 . consistindo, esses meios, em estranguladores para 
enriquecer a mistura combustível-ar (estranguladores 
automáticos 1/08) 

1/04 . consistindo, esses meios, em aparelhos auxiliares de 
carburação capazes de serem postos ou retirados de 
serviço, por ex., compreendendo válvulas de disco 
acionadas automaticamente 

1/06 . . tendo válvulas de movimento axial, por ex., em 
forma de pistão 

1/08 . sendo esses meios colocados ou retirados de serviço 
automaticamente (associados a um auxiliar de 
carburação 1/04) 

1/10 . . em função da temperatura do motor, por ex., 
compreendendo um termostato 

1/12 . . . com meios para aquecer o termostato 
eletricamente 

1/14 . . em função da pressão de entrada do ar de 
combustão ou da mistura combustível-ar (1/10 tem 
prioridade) 

1/16 . Outros meios para enriquecer a mistura combustível-ar 
durante a partida; Copos de torneira de purga; 
Utilização de combustíveis diferentes para a partida e o 
funcionamento normal 

1/18 . . Enriquecimento da mistura combustível-ar, por 
abaixamento da bóia para inundar o carburador 

 
3/00 Dispositivos de marcha em vazio (com meios para 

facilitar a marcha em vazio abaixo das temperaturas 
normais de funcionamento 1/00) 

3/02 . Evitando a vazão do combustível de marcha em vazio 
3/04 . . quando o motor é acionado em vez de acionar, por 

ex., acionado por um veículo ao descer uma encosta 
3/045 . . . Controle das válvulas no sistema de bocais de 

marcha em vazio ou no sistema de conduto, por 
meios elétricos ou pela combinação de meios 
elétricos com meios fluidos ou mecânicos [4] 

3/05 . . . Controle pneumático ou mecânico, por ex., com 
regulagem da velocidade [4] 

3/055 . . . Interrupção do fluxo de combustível pela 
introdução do ar, por ex., do ar de frenagem no 
sistema de combustível para a marcha em  
vazio [4] 

3/06 . Aumentando a velocidade da marcha em vazio 
3/07 . . pelo posicionamento da aba de estrangulamento ou 

pela variação da seção transversal da vazão do 
combustível, por meios elétricos, eletromecânicos 
ou eletropneumáticos em função da velocidade do 
motor. [4] 

3/08 . Outros detalhes dos dispositivos de marcha em vazio 
(aquecimento dos orifícios de marcha em vazio para 
impedir a formação de gelo 15/02) 

3/09 . . Válvulas sensíveis aos parâmetros do motor, por 
ex., ao vácuo no conduto de admissão (1/00, 5/00 a 
33/00 têm prioridade) [5] 

3/10 . . Cavilhas de medidor de débito do combustível; 
Bocais [4] 

3/12 . . Sistemas de condutos [4] 
3/14 . . Posição da saída do sistema de marcha em vazio em 

relação à válvula de estrangulamento [4] 
 
5/00 Aparelho controlado por bóia para manter constante o 

nível do combustível 
5/02 . com meios para compensar as variações de posição do 

carburador, por ex., posição do avião ao voar de costas 
5/04 . . com as cubas de bóia articuladas ou rotativas [4] 
5/06 . compreendendo um mecanismo de ajustagem das bóias, 

por ex., para compensar diferenças de gravidade 
específica dos diferentes combustíveis 

5/08 . com meios para ventilar as cubas de bóia 
5/10 . com meios para impedir a retenção do vapor, por ex., 

cubas de bóia isoladas ou circulação forçada do 
combustível através da cuba de bóia quando o motor 
está parado 

5/12 . outros detalhes, por ex., bóias, válvulas, dispositivos ou 
ferramentas de montagem (bóias em geral F 16 K 
33/00) 

5/16 . . Bóias [4] 
 
7/00 Carburadores com meios para modificar, por ex., 

enriquecer ou manter constante, a relação combustível 
da carga de acordo com as circunstâncias (válvulas de 
estrangulamento para partida 1/00) 

7/02 . Carburadores providos de bocais de pulverização do 
combustível ventilado (com válvula de controle da 
quantidade do ar para ventilar o combustível 7/24) 

7/04 . Meios para enriquecer a carga em caso de grande vazão 
do ar de combustão 

 
 



F 02 M 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 6, Seção F 44 

7/06 . Meios para enriquecer a carga em caso de uma súbita 
abertura do estrangular do ar, isto é, no momento da 
aceleração, por ex., meios para armazenagem dos 
sistemas de condutos 

7/08 . . utilizando bombas 
7/087 . . . com a variação do débito em função da 

temperatura do motor [4] 
7/093 . . . com a variação do débito em função da fonte de 

vácuo [4] 
7/10 . Outras instalações, sem peças móveis para modificar a 

relação combustível-ar, por ex., meios elétricos (7/23 
tem prioridade) [4] 

7/11 . . Alterando a pressão na câmara da bóia 
(enriquecimento da mistura ar-combustível durante 
a partida por abaixamento da bóia para inundar o 
carburador 1/18) [5] 

7/12 . Outras instalações com peças móveis, para modificar a 
relação combustível-ar, por ex., compreendendo 
válvulas (7/24 tem prioridade) [4] 

7/127 . . Alterando a pressão na câmara da bóia 
(enriquecimento da mistura ar-combustível durante 
a partida por abaixamento da bóia para inundar o 
carburador 1/18) [5] 

7/133 . . Jatos auxiliares, isto é, operando somente sob certas 
condições, por ex., força total (7/04, 7/06 têm 
prioridade) [5] 

7/14 . . com meios para controlar a seção transversal do 
bocal de pulverização do combustível (em função 
da posição da válvula estranguladora de ar 7/22) 

7/16 . . . acionados automaticamente, por ex., em função 
da análise do gás de escapamento 

7/17 . . . . por meio de um elemento similar a um 
êmbolo, regulável pneumaticamente, por 
ex.,  carburadores  de  depressão   constante 
[5] 

7/18 . . com meios para controlar a seção transversal do 
orifício de medição do combustível (em função da 
posição do estrangulador de ar 7/22) 

7/20 . . . acionados automaticamente, por ex., segundo a 
altitude 

7/22 . . estando a seção transversal da vazão do combustível 
controlada segundo a posição da válvula do 
estrangulador de ar (com a válvula de 
estrangulamento disposta de maneira a poder 
deslizar transversalmente em relação à passagem de 
ar 9/06) 

7/23 . Dispositivos de aeração de combustível [4] 
7/24 . . Controle do débito do ar de aeração [4] 
7/26 . . . em função da posição dos meios de 

estrangulamento operados opcionalmente [4] 
7/28 . . . em função da temperatura ou da pressão [4] 
 
9/00 Carburadores providos de válvulas, de estrangulamento 

de ar da mistura combustível-ar, outras que não a do 
tipo borboleta (carburadores do tipo registro 11/00); 
Carburadores providos de câmaras da mistura 
combustível-ar de forma ou posição variável 

9/02 . compreendendo válvulas de estrangulamento, por ex., 
em forma de pistão, podendo deslizar transversalmente 
em relação ao conduto 

9/04 . . com válvulas de estrangulamento deslizando em um 
plano inclinado em relação ao conduto 

9/06 . . com meios para variar a seção transversal do bocal 
de pulverização do combustível de acordo  
com a posição  de  estrangulamento  (7/17  tem 
prioridade) [5] 

9/08 . compreendendo válvulas de estrangulamento podendo 
girar no conduto 

9/10 . compreendendo válvulas ou controles similares, do tipo 
paredes elásticas para controlar o conduto ou modificar 
a seção transversal das câmaras da mistura combustível-
ar 

9/12 . compreendendo outros meios especiais para controlar o 
conduto ou modificar a seção transversal das câmaras 
da mistura combustível-ar 

9/127 . . Válvulas de estrangulamento com movimento axial 
concêntricos em relação ao eixo do conduto da 
mistura [5] 

9/133 . . . as válvulas de estrangulamento tendo corpos em 
forma de cogumelo [5] 

9/14 . compreendendo um tubo venturi e bocal de movimento 
relativo sensivelmente ao longo do eixo 

 
11/00 Carburadores de estágio múltiplos; Carburadores do 

tipo registro, isto é, com válvulas de estrangulamento 
deslizantes ou rotativas em que vários bocais de 
combustível outros que não apenas um conjunto de 
bocal de marcha lenta e bocal de marcha normal são 
sucessivamente expostos à corrente de ar por uma 
válvula de estrangulamento 

11/02 . com válvula de estrangulamento, por ex., do tipo aba ou 
borboleta, com uma abertura automática no último 
estágio 

11/04 . . compreendendo, as válvulas do último estágio, 
meios de amortecimento 

11/06 . Outros carburadores com válvulas de estrangulamento 
do tipo aba ou borboleta 

11/08 . Carburadores de registro com válvulas de 
estrangulamento deslocando em sentido transversal ao 
conduto de ar 

11/10 . Carburadores de registro com válvulas de 
estrangulamento rotativas 

 
13/00 Disposições de dois ou mais carburadores separados 

(aparelhos para testar, afinar ou sincronizar carburadores 
19/01; combustível condensado de re-atomização ou 
mistura combustível-ar de homogeneização 29/00); 
Carburadores utilizando mais do que um combustível 
(aparelhos para adicionar pequenas quantidades de 
combustível secundário 25/00) 

13/02 . Carburadores separados 
13/04 . . unidos estruturalmente 
13/06 . utilizando os carburadores combustíveis diferentes 
13/08 . Carburadores adaptados para utilizar combustíveis 

líquidos e gasosos, por ex., alternadamente 
15/00 Carburadores com meios de aquecimento, resfriamento 

ou isolamento térmico para o ar de combustão, o 
combustível ou a mistura combustível-ar (aquecimento, 
resfriamento ou resfriamento térmico dos aparelhos de bóia 
5/00; aparelhos para o tratamento térmico do ar de 
combustão, do combustível ou da mistura combustível-ar 
não constituindo parte de um carburador 31/00) 

15/02 . com meios de aquecimento, por ex., para impedir a 
formação de gelo 

15/04 . . sendo, os meios, elétricos 
15/06 . Blindagens contra o calor, por ex., contra as irradiações 

do motor 
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17/00 Carburado res tendo características próprias não 
incluídas nos, nem pertinentes aos aparelhos dos grupos 
principais precedentes (aparelhos para tratamento do ar de 
combustão, do combustível ou da mistura combustível-ar 
por catalisadores, meios elétricos, magnetismo, raios, ondas 
sônicas ou similares 27/00; combinações de carburadores 
com aparelhos de injeção de combustível à baixa pressão 
71/00) 

17/02 . Carburadores sem bóia 
17/04 . . compreendendo uma válvula de entrada de 

combustível controlada por um diafragma 
17/06 . . compreendendo uma câmara de extravasamento 

determinando o nível constante do combustível 
17/08 . Carburadores compreendendo um ou mais condutos 

para o combustível terminando em uma sede de válvula 
que contorna a entrada do ar de combustão abrindo-se a 
válvula pela passagem do ar 

17/09 . . sendo a válvula do tipo borboleta montada 
excentricamente [5] 

17/10 . Carburadores compreendendo um ou mais condutos 
para o combustível terminando no elemento de 
estrangulamento da válvula 

17/12 . . sendo o elemento da válvula do tipo borboleta 
17/14 . Carburadores com peças de introdução do combustível 

abertas e fechadas em sincronismo com o curso do 
motor 

17/16 . Carburadores compreendendo elementos de rotação 
contínua, por ex., carburadores de superfície (injeção de 
combustível por forças centrífugas 69/06) 

17/18 . Outros carburadores de superfície 
17/20 . . com banho de combustível 
17/22 . . . com borbulhamento de ar no banho 
17/24 . . com mechas 
17/26 . . com outros elementos umedecidos 
17/28 . . . sendo o combustível aspirado através de um 

elemento poroso 
17/30 . Carburadores com dispositivos de proteção contra 

incêndios, por ex., combinados com aparelhos 
extintores de incêndio 

17/32 . . fechando, automaticamente, os condutos de 
combustível, ao começar o fogo 

17/34 . Outros carburadores combinados com ou associados a 
outros aparelhos, por ex., filtros de ar (aspectos 
predominantes dos aparelhos, ver as classes pertinentes 
a esses aparelhos) 

17/36 . Carburadores compreendendo montagem para facilitar 
sua limpeza 

17/38 . Controle de carburadores, não incluídos em outro local 
(mecanismo externo de controle 19/12) 

17/40 . Utilização de materiais especiais para carburadores, por 
ex., metal em chapas, matérias plásticas ou materiais 
translúcidos 

17/42 . Carburadores controlados por bóias não incluídos em 
outro local 

17/44 . Carburadores caracterizados pelo sentido da aspiração e 
não incluídos em outro local 

17/46 . . com aspiração descendente 
17/48 . . com aspiração ascendente 
17/50 . Carburadores compreendendo meios para impedir a 

formação de gelo (termicamente 15/02) 
17/52 . Utilização do frio produzido pelos carburadores para 

outros fins (aparelhos que utilizam o frio, ver as classes 
pertinentes a esses aparelhos) 

19/00 Detalhes, peças componentes ou acessórios de 
carburadores não incluídos ou de interesse fora dos 
aparelhos dos grupos 1/00 a 17/00 (aparelhos de medição 
ou testes em geral G 01) 

19/01 . Aparelhos para testar, sintonizar ou sincronizar 
carburadores, por ex., suportes do fluxo dos 
carburadores [3] 

19/02 . Orifícios de medição, por ex., de diâmetro variável 
(variável durante o funcionamento 7/18) 

19/025 . . Orifícios de medição de diâmetro invariável [4] 
19/03 . Bocais de atomização de combustível; Disposições dos 

condutos da emulsificação do ar (atomização em geral 
B 05 B) [4] 

19/035 . . Bocais de atomização em forma de cogumelo [4] 
19/04 . Pinos ou agulhas de medição do combustível 
19/06 . Outros detalhes de condutos do combustível 
19/08 . Tubos venturi 
19/10 . . de disposições múltiplas 
19/12 . mecanismo externo de controle, por ex., 

compreendendo amortecedores (meios de 
amortecimento nos últimos estágios dos carburadores 
de estágios múltiplos 11/04; mecanismo de controle do 
carburador em que o carburador não constitui o aspecto 
predominante, ver as classes pertinentes) 

 

21/00 Aparelhos para alimentar os motores com combustíveis 
não líquidos, por ex., combustíveis gasosos armazenados 
em forma líquida 

21/02 . para combustíveis gasosos (aparelhos para vaporização 
de combustível líquido pelo calor 31/00; motores 
providos de um aparelho de produção de gás de 
combustível sólido, por ex., de madeira, F 02 B 43/08) 

21/04 . . Aparelhos para misturar gás e ar (carburadores 
adaptados para utilizar combustíveis líquidos e 
gasosos  13/08;   gases  de carburação em geral C 
10 J) 

21/06 . . Aparelhos para desliquidificação, por ex., por 
aquecimento (descarga de gases liqüefeitos em geral 
F 17 C) 

21/08 . para combustíveis não gasosos (para motores 
funcionando  com combustíveis contendo oxidantes F 
02 B) 

21/10 . . para combustíveis com baixo ponto de fusão, por 
ex., aparelhos compreendendo meios de 
aquecimento 

21/12 . para combustíveis em estado pulverizado (instalações 
de motores com aparelhos para pulverizar combustíveis 
F 02 B) 

Aparelhos específicos de motores para alimentação ou 
tratamento do ar de combustão ou da mistura ar combustível 
antes de sua admissão ao motor 

23/00 Aparelhos para adicionar ar secundário à mistura 
combustível-ar 

23/02 . com controle pessoal  
23/03 . . a válvula de ar secundário sendo controlada pelo 

estrangulador do ar de combustão principal [5]  
23/04 . com controle automático 
23/06 . . de acordo com a velocidade do motor 
23/08 . . de acordo com a pressão no sistema de introdução 

do ar de combustão principal 
23/09 . . . utilizando válvulas diretamente abertas à baixa 

pressão  [6] 
23/10 . . de acordo com a temperatura, por ex., a temperatura 

do motor 
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23/12 . caracterizados por sua associação a um dispositivo 
especial ou pela utilização do ar secundário para 
repulverizar o combustível condensado 

23/14 . caracterizado pela adição de ar quente 
 
25/00 Aparelhos específicos de motores para adição de 

substâncias não combustíveis ou de pequenas 
quantidades de combustível secundário ao ar de 
combustão, ao combustível principal ou à mistura 
combustível-ar (43/00 tem prioridade; adição de ar 
secundário à mistura combustível-ar 23/00) 

25/022 . Adicionando combustível e emulsão de água, água ou 
vapor  [6] 

25/025 . . Adicionando água  [6] 
25/028 . . . na alimentação da carga  [6] 
25/03 . . . nos cilindros  [6] 
25/032 . . Produzindo e adicionando vapor  [6] 
25/035 . . . na alimentação da carga  [6] 
25/038 . . . nos cilindros  [6] 
25/06 . adicionando vapores lubrificantes ou gases de 

escapamento 
25/07 . . adicionando gases de escapamento [5] 
25/08 . adicionando vapores combustíveis aspirados dos 

reservatórios de combustível do motor 
25/10 . adicionando acetileno, hidrogênio não derivado da 

água, oxigênio não derivado do ar ou ozônio 
25/12 . . compreendendo, os aparelhos, meios para produzir 

esses gases (utilizando raios com produção 
simultânea de ozônio 27/06) 

25/14 . adicionando agentes antidetonantes, não incluídos nos 
subgrupos 25/022 a 25/10 

 
27/00 Aparelhos para tratamento do ar, do combustível ou da 

mistura combustível-ar, por catalisadores, meios 
elétricos, magnetismo, raios, ondas sônicas ou similares 

27/02 . por catalisadores 
27/04 . por meios elétricos ou magnetismo 
27/06 . por raios 
27/08 . por ondas sônicas ou ultra-sônicas 
 
29/00 Aparelhos para repulverização dos combustíveis 

condensados ou homogeneização da mistura 
combustível-ar (combinados com alimentação do ar 
secundário 23/12) 

29/02 . compreendendo peças rotativas 
29/04 . compreendendo telas, grades, chicanas ou similares 

(rotativos 29/02) 
29/06 . . produzindo um movimento turbulento da mistura  
29/08 . . compreendendo fios metálicos em espiral 
29/10 . . ajustáveis 
29/12 . compreendendo válvulas de homogeneização mantidas 

abertas pela corrente da mistura 
29/14 . sendo a repulverização ou a homogeneização efetuadas 

pela rugosidade das superfícies internas do tubo de 
admissão na mistura 

31/00 Aparelhos para tratamento térmico do ar de combustão, 
do combustível ou da mistura combustível-ar (21/06, 
21/10 têm prioridade; tais aparelhos constituindo parte de 
um carburador ou de um aparelho de injeção de 
combustível 15/00, 53/00; adição de ar quente secundário à 
mistura combustível-ar 23/14) 

31/02 . para aquecimento 

31/04 . . ar de combustão ou mistura combustível-ar 
(eletricamente 31/12; utilizando o calor desprendido dos 
cilindros motores ou dos cabeçotes dos cilindros 31/14; 
aquecimento do ar de combustão como  acessório  de  
partida  no motor F 02 N 17/04) [4] 

31/06 . . . por gases quentes, por ex., pela mistura de ar frio e 
quente 

31/07 . . . . Controle termosensível, por ex., utilizando 
válvulas controladas termostaticamente 
(31/083 tem prioridade )  [6] 

31/08 . . . . sendo os gases de escapamento 
31/083 . . . . . Controle termosensível, da quantidade de 

gás de exaustão ou ar de combustão 
dirigido para a superfície de troca de calor  
[6] 

31/087 . . . . . Disposições para troca de calor entre os 
condutos de entrada de ar e escapamento 
do gás, por ex., mediante meios de contato 
entre os condutos [5] 

31/093 . . . . . . Conduto de admissão do ar 
circundante ao conduto dos gases de 
escapamento; Conduto dos gases de 
escapamento circundante ao conduto 
de admissão do ar [5] 

31/10 . . . por líquidos quentes, por ex., lubrificantes  
31/12 . . eletricamente, por ex., para aquecimento do 

combustível 
31/125 . . . Do combustível [5] 
31/13 . . . Do ar de combustão [5] 
31/135 . . . Da mistura ar-combustível [5] 
31/14 . . utilizando calor desprendido dos cilindros motores ou 

dos cabeçotes do cilindro 
31/16 . . Outros aparelhos para aquecimento do combustível 
31/18 . . . para vaporização de combustível 
31/20 . para resfriamento (resfriamento do ar de carregamento ou 

do ar de limpeza F 02 B) 
 
33/00 Outros aparelhos para tratamento do ar de combustão, do 

combustível ou da mistura ar-combustível (limpadores do ar 
de combustão 35/00; disposições para purificar o combustível 
líquido 37/22) 

33/02 . para captar e repor em circuito o combustível condensado 
33/04 . . retornando ao conduto de admissão [5] 
33/06 . . . com admissão simultânea de calor [5] 
33/08 . . retornando ao tanque de combustível [5] 
 
35/00 Purificadores de ar de combustão, tubos de entrada de ar, 

silenciadores de admissão ou sistemas de indução 
especialmente adaptados a ou dispostos em motores de 
combustão interna (purificadores de ar em geral B 01 D) 

35/02 . Purificadores de ar 
35/022 . . atuando por gravidade, por força cent rífuga ou por 

outras  forças  de  inércia, por ex., de paredes úmidas [2] 
35/024 . . utilizando filtros, por ex., úmidos (35/026 tem 

prioridade;  limpeza  do material de filtragem 35/08) [2] 
35/026 . . atuando por passagem forçada do ar sobre ou através de 

um banho de óleo ou de outro líquido, por ex., 
combinados com filtros [2] 

35/04 . . especialmente dispostos com relação ao motor; 
Montagem dos mesmos 

35/06 . . . combinados com ou associados à ventoinha ou 
ao ventilador de resfriamento do motor ou ao 
volante do motor 
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35/08 . . com dispositivos para remover a poeira dos 
limpadores; com dispositivos para indicar 
entupimentos; com dispositivos de desvio 

35/09 . . . Indicadores de entupimentos [6] 
35/10 . Tubos de entrada de ar; Sistemas de indução (utilização 

de energia cinética ou da energia de ondas em sistemas 
de indução para melhorar a quantidade de carga F 02 B) 

35/104 . . Tubos ou tubos múltiplos (manifolds) de entrada de 
ar [6] 

35/108 . . . com passagens principais e secundárias de 
entrada de ar [6] 

35/112 . . . para motores com todos os cilindros (35/108 
tem prioridade) [6] 

35/116 . . . para motores com cilindros em disposição de V 
ou dispostos de modo opostos ao eixo principal 
(35/108 tem prioridade) [6] 

35/12 . Silenciadores do tubo de entrada de ar 
35/14 . Purificadores de ar e silenciadores combinados 
35/16 . caracterizados por sua utilização em veículos (aspectos 

predominantes do veículo, ver as classes pertinentes aos 
veículos) 

37/00 Aparelhos ou sistemas para alimentar o combustível 
líquido dos tanques de armazenamento para os 
carburadores ou aparelhos de injeção de combustível 
(69/00 tem prioridade; alimentação de combustível 
líquido para aparelhos de combustão, em geral F 23 K 
5/00; fornecimento de combustível para aparelhos de 
geração de produtos de combustão de alta pressão ou alta 
velocidade F 23 R 3/28); Disposições, para purificar o 
combustível líquido, especialmente adaptadas ou 
dispostas nos motores de combustão interna (aparelhos 
de  separação,  filtros  per se  B  01  D;  centrífugas  B  04 
B) [5] 

37/02 . Alimentação por meio de aparelhos de sucção, por ex., 
por fluxo de ar através dos carburadores (por bombas 
acionadas 37/04) 

37/04 . Alimentação através de bombas acionadas (construção 
de bombas F 04) 

37/06 . . acionadas mecanicamente 
37/08 . . acionadas eletricamente 
37/10 . . . submersas no combustível, por ex., em um 

reservatório 
37/12 . . acionadas por fluido, por ex., por ar de combustão 

comprimido 
37/14 . . sendo, as bombas, combinadas com outro aparelho 
37/16 . . caracterizadas pela possibilidade de bombeamento 

pelo homem, por ex., manual 
37/18 . . caracterizadas pela existência de bombas principais 

e de bombas auxiliares 
37/20 . caracterizadas por meios destinados a evitar a retenção 

de vapores  
37/22 . Disposições, para purificar o combustível líquido, 

especialmente adaptadas ou dispostas em motores de 
combustão interna, por ex., disposição no sistema de 
alimentação [3] 

Aparelhos injetores de combustíveis (introdução do combustível nos 
cilindros por gases de alta pressão 67/00; injeção de combustível à baixa 
pressão 69/00) 
 
39/00 Disposições dos aparelhos de injeção de combustível com 

relação aos motores; Acionamentos das bombas adaptadas 
a essas disposições  (disposições de injetores 61/14) 

39/02 . Disposições dos aparelhos de injeção de combustível para 
facilitar o acionamento das bombas; Disposições das 
bombas de injeção de combustível; Acionamentos das 
bombas (49/00 tem prioridade) 

 
41/00 Aparelhos de injeção de combustível com dois ou mais 

injetores alimentados, sucessivamente, por meio de um 
distribuidor, por uma fonte de pressão comum 

41/02 . estando o distribuidor distanciado dos elementos de 
bombeamento 

41/04 . . com movimento alternado do distribuidor 
41/06 . . com rotação do distribuidor 
41/08 . com combinação do distribuidor e dos elementos de 

bombeamento 
41/10 . . atuando os pistões da bomba como o distribuidor 
41/12 . . . girando os pistões para atuar como o distribuidor 
41/14 . . suportando, o distribuidor rotativo, os pistões da bomba 
41/16 . caracterizados por um distribuidor alimentado por uma 

fonte de pressão constante, por ex., um acumulador 
 
43/00 Aparelhos de injeção de combustível utilizando 

simultaneamente dois ou mais combustíveis ou um 
combustível líquido e um outro líquido, por ex., sendo o 
outro líquido um aditivo antidetonante  

43/02 . Bombas próprias desses aparelhos 
43/04 . Injetores próprios desses aparelhos 
 
45/00 Aparelhos de injeção de combustível caracterizados por 

uma variação cíclica de pressão ou da vazão (os injetores 
de combustível efetuando essa função por meio de válvulas 
colocadas no lado das sedes com prolongamentos em forma 
de espiga ou buchas 61/06) 

45/02 . sendo cada injeção cíclica separada em duas ou mais partes 
45/04 . . com uma pequena parte inicial 
45/06 . . . Bombas próprias para esse fim 
45/08 . . . Injetores próprios para esse fim 
45/10 . . Outros injetores com injeção fracionável, por ex., com 

válvulas vibratórias 
45/12 . proporcionando uma vazão contínua de pressão variável 
 
47/00 Aparelhos de injeção de combustível de funcionamento 

cíclico com válvulas de injeção acionadas pela pressão de 
um fluido (49/00 tem prioridade; aparelhos com válvulas de 
injeção abertas pela pressão do combustível e fechadas por 
meios não fluidos, ver os grupos que incluem outras 
características) 

47/02 . do tipo acumulador injetor, isto é, em que a pressão do 
combustível em uma outra câmara tende a fechar as 
válvulas de injeção e compreendendo meios para liberar 
periodicamente essa pressão de fechamento. 

47/04 . utilizando um fluido outro que não o combustível, para 
acionamento da válvula de injeção 

47/06 . Outros injetores de combustível próprios para esse fim 
 
49/00 Aparelhos de injeção de combustível nos quais as bombas de 

injeção são acionadas ou nos quais os injetores são 
acionados pela pressão nos cilindros motores ou por contato 
do pistão motor 

49/02 . utilizando a pressão do cilindro, por ex., a pressão de 
fim de compressão 

49/04 . utilizando o contato do pistão 
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51/00 Aparelhos de injeção de combustível caracterizados por 
um acionamento elétrico 

51/02 . especialmente para a injeção de combustível à baixa 
pressão (bombas per se 51/04; injetores per se 51/08) 

51/04 . Bombas próprias para esse fim 
51/06 . Injetores próprios para esse fim 
51/08 . . especiais para injeção de combustível à baixa 

pressão 
 
53/00 Aparelhos de injeção de combustível caracterizados 

pelos meios de aquecimento, resfriamento ou de 
isolamento térmico 

53/02 . com meios de aquecimento do combustível, por ex., 
para vaporização 

53/04 . Injetores com meios de aquecimento, resfriamento ou 
isolamento térmico 

53/06 . . com meios de aquecimento do combustível, por ex., 
para vaporização 

53/08 . . com resfriamento do ar 
 
55/00 Aparelhos de injeção de combustível caracterizados 

pelos seus condutos de combustível ou meios de 
ventilação 

55/02 . Condutos entre as bombas de injeção e os injetores 
55/04 . Meios para amortecer vibrações nas entradas das 

bombas de injeção 
 
57/00 Injetores de combustível combinados com ou associados 

a outros dispositivos 
57/02 . Injetores combinados estruturalmente com as bombas 

de injeção de combustível 
57/04 . sendo os dispositivos tubos de entrada de ar de 

combustão ou válvulas de escapamento 
57/06 . sendo os dispositivos velas de ignição 
 
59/00 Bombas especialmente adaptadas à injeção de 

combustível e não incluídas nos grupos 39/00 a 57/00 
(características gerais de bombas F 04) 

59/02 . do tipo pistão de movimento alternado 
59/04 . . caracterizadas pela disposição especial dos cilindros 

relativamente ao eixo de acionamento do pistão, por 
ex., dispostos paralelamente a esse eixo 

59/06 . . . com os cilindros em disposição radial ao eixo 
de acionamento, por ex., em V ou em estrela 

59/08 . . caracterizadas por dois ou mais elementos de 
bombeamento com saída conjunta 

59/10 . . caracterizadas pelo acionamento do pistão 
59/12 . tendo outros elementos de bombeamento de 

deslocamento positivo, por ex., rotativos 
59/14 . . do tipo paredes elásticas 
59/16 . caracterizadas pela compressão do combustível em 

estágios múltiplos 
59/18 . caracterizadas pela execução do bombeamento por meio 

da liberação de molas pré-comprimidas 
59/20 . Variação da vazão do combustível em quantidade ou 

duração 
59/22 . . Variação da quantidade do combustível por 

ajustagem do espaço do cabeçote do cilindro 
59/24 . . com um curso constante dos pistões 

compreendendo uma parte útil variável 
59/26 . . . causada pelos movimentos dos pistões em 

relação a seus cilindros 
59/28 . . . . Mecanismos para esse fim 
59/30 . . com um curso variável dos pistões 
59/32 . . sendo a quantidade do combustível controlada por 

meio de pistões auxiliares acionados por 
combustíveis e efetuando a injeção 

59/34 . . por estrangulamento dos orifícios de entrada dos 
elementos de bombeamento ou dos orifícios de 
extravasamento 

59/36 . . por válvulas reguladas em períodos variáveis 
controlando os condutos do combustível 

59/38 . Bombas caracterizadas por adaptações para usos ou 
condições especiais 

59/40 . . para motores reversíveis 
59/42 . . para partida dos motores 
59/44 . Detalhes, peças ou acessórios não incluídos nos nem 

pertinentes aos aparelhos incluídos nos grupos 59/02 a 
59/42 

59/46 . . Válvulas (em geral F 16 K) 
59/48 . . Montagem; Desmontagem; Substituição 
 
61/00 Injetores de combustível não incluídos nos grupos 39/00 

a 57/00 
61/02 . do tipo sem válvulas 
61/04 . com válvulas (válvulas em geral F 16 K) 
61/06 . . sendo as válvulas colocadas no lado das sedes com 

prolongamentos em forma de espigas ou buchas  
61/08 . . abrindo-se as válvulas no sentido do fluxo do 

combustível 
61/10 . . Outros injetores com elementos de válvula 

alongados, isto é, do tipo válvulas de agulha 
61/12 . . . caracterizados pela possibilidade de guiar ou 

centrar os elementos de válvulas 
61/14 . Disposições dos injetores em relação aos motores; 

Montagem dos injetores 
61/16 . Detalhes não incluídos nos, nem pertinentes aos 

aparelhos incluídos nos grupos 61/02 a 61/14 
61/18 . . Bocais de injeção, por ex., compreendendo sedes de 

válvulas 
61/20 . . Fechamento mecânico das válvulas, por ex., por 

molas ou pesos 
 
63/00 Outros aparelhos de injeção de combustível, com 

características pertinentes, não incluídos nos grupos 
39/00 a 57/00; Detalhes, peças ou acessórios de aparelhos 
de injeção de combustível não incluídos nos nem 
pertinentes aos aparelhos incluídos nos grupos 39/00 a 
61/00 

63/02 . Aparelhos de Injeção de combustível compreendendo 
vários injetores alimentados por um mesmo elemento 
de bombeamento ou compreendendo vários elementos 
de bombeamento alimentando um injetor comum; 
Aparelhos de injeção de combustível compreendendo o 
desligamento das bombas, dos elementos de 
bombeamento ou dos injetores; Aparelhos de injeção de 
combustível com possibilidades para ligar de maneira 
variável e alternadamente os elementos de 
bombeamento e os injetores 

63/04 . Aparelhos de injeção de combustível compreendendo 
válvulas de injeção mantidas fechadas por um 
mecanismo de funcionamento cíclico e abertos 
automaticamente pela pressão do combustível, por ex., 
por uma bomba ou um acumulador de pressão 
constante, quando esse mecanismo libera a válvula. 

63/06 . Utilização da onda de pressão gerada pela inércia do 
combustível para abrir as válvulas de injeção 

 
65/00 Ensaios dos aparelhos de injeção do combustível, por 

ex., verificação da duração da injeção 
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Injeção de combustível por gás à alta pressão introduzindo o 
combustível nos cilindros motores; Injeção de combustível à 
baixa pressão 
 
67/00 Aparelhos em que a injeção do combustível é efetuada 

por meio de gás à alta pressão, o gás introduzindo o 
combustível nos cilindros motores, por ex., do tipo 
injeção de ar (utilizando ar comprimido para aparelhos de 
injeção de combustível à baixa pressão 69/08) 

67/02 . sendo o gás comprimido, por ex., comprimido nas 
bombas  (disposições  ou  adaptações  dessas  bombas  
F 02 B) 

67/04 . . sendo o ar extraído dos cilindros motores 
67/06 . sendo o gás diferente do ar, por ex., vapor, gás de 

combustão 
67/08 . . sendo o gás produzido pela combustão de uma parte 

do combustível diferente da que é queimada nos 
cilindros 

67/10 . Injetores próprios para esse fim, por ex., do tipo sem 
válvulas 

67/12 . . com válvulas 
67/14 . caracterizados por dispositivos para injetar 

combustíveis diferentes, por ex., combustível principal 
e combustível de partida de auto-ignição fácil 

 
69/00 Aparelhos de injeção de combustível à baixa pressão 

(acionados eletricamente 51/00) 
69/02 . Bombas próp rias para esse fim 
69/04 . Injetores próprios para esse fim 
69/06 . caracterizados pela pressurização do combustível por 

meio de uma força centrífuga atuando sobre o 
combustível 

69/08 . caracterizados pela introdução do combustível pelo ar 
comprimido na corrente principal do ar de combustão 

69/10 . próprios para motores de limpeza de dois tempos, por 
ex., de injeção no carter da câmara da bomba 

69/12 . incluindo um pistão livre movido pelos combustíveis 
para a dosagem e distribuição intermitentes do 
combustível em direção aos bicos injetores [5] 

69/14 . tendo válvulas acionadas ciclicamente para conectar os 
bicos injetores com uma fonte de combustível sob 
pressão durante a fase de injeção [5] 

69/16 . caracterizados por meios para dosar o combustível que 
flui continuamente na direção dos injetores ou para 
fazer variar a pressão do combustível na direção 
contrária dos injetores [5] 

69/18 . . sendo os meios válvulas dosadoras que estrangulam 
as passagens do combustível na direção dos 
injetores ou válvulas de derivação que estrangulam 
as passagens de transbordamento, estando as 
válvulas dosadoras acionadas por um dispositivo 
sensível aos parâmetros de funcionamento do 
motor, por ex., a carga, a velocidade, a temperatura 
ou a quantidade de ar do motor (69/26 tem 
prioridade) [5] 

69/20 . . . sendo o dispositivo um servomotor, por ex., 
utilizando a pressão do ar de entrada ou o vácuo 
(69/22 tem prioridade) [5] 

69/22 . . . o dispositivo incluindo um órgão montado 
móvel no conduto de entrada do ar e que se 
desloca em função do fluxo do ar admitido no 
motor [5] 

69/24 . . . o dispositivo incluindo um órgão que transmite 
o movimento da válvula de estrangulamento do 
ar acionada pelo operador para as válvulas que 
controlam as passagens do combustível [5] 

69/26 . . os meios fazendo variar a pressão do combustível 
em um passagem de derivação do combustível, 
atuando dita pressão sobre uma válvula de 
estrangulamento contra a ação da pressão do 
combustível dosado ou do que passa pelo 
estrangulamento, para regular de forma variável o 
fluxo do combustível em direção aos bicos 
injetores, por ex., para manter constante a diferença 
de pressão na válvula dosadora [5] 

69/28 . caracterizados por meios para cortar o fornecimento de 
combustível ao motor ou aos injetores principais 
durante determinadas fases de operação do motor, por 
ex., na desaceleração [5] 

69/30 . caracterizados por meios para facilitar a partida ou a 
marcha lenta do motor, ou por meios para enriquecer a 
carga do combustível, por ex., abaixo de temperaturas 
de funcionamento normais ou no caso de uma demanda 
de potência elevada do motor (na aceleração 69/44) [5] 

69/32 . . com um conduto de derivação de ar ao redor da 
válvula de estrangulamento de ar ou com uma 
passagem de entrada auxiliar de ar, por ex., com 
uma válvula controlada de modo variável dentro do 
dito conduto [5] 

69/34 . . com um circuito auxiliar de combustível que 
fornece combustível ao motor, por ex., conectando 
diretamente a saída de bomba de combustível aos 
bicos de injeção [5] 

69/36 . . incluindo um mecanismo de enriquecimento que 
modifique o fluxo de combustível na direção dos 
injetores, por ex., atuando sobre o dispositivo 
dosador do combustível ou sobre as válvulas que 
estrangulam as passagens do combustível em 
direção aos bicos de injeção ou passagens de 
transbordamento [5] 

69/38 . . . utilizando a pressão do combustível, por ex., 
modificando a pressão do combustível nas 
câmaras de controle do dispositivo dosador do 
combustível (69/26 tem prioridade) [5] 

69/40 . . . utilizando a regulagem variável da pressão do 
ar, por ex., modificando a magnitude do vácuo 
do ar de admissão que atua sobre o dispositivo 
dosador de combustível [5] 

69/42 . . . utilizando outros meios que não a pressão 
variável de um fluido, por ex., atuando sobre o 
dispositivo dosador do combustível elétrica ou 
mecanicamente [5] 

69/44 . caracterizados por meios para fornecer combustível 
adicional ao motor em caso de abertura repentina da 
válvula de estrangulamento do ar, por ex., na aceleração 
[5] 

69/46 . Detalhes, partes constituintes ou acessórios não 
incluídos ou com um interesse mais geral que os 
aparelhos abrangidos pelos grupos 69/02 a 69/44 [5] 

69/48 . . Disposição dos sensores do ar de admissão [5] 
69/50 . . Disposição dos distribuidores de combustível [5] 
69/52 . . Disposição dos dosificadores de combustível [5] 
69/54 . . Disposição dos reguladores de pressão do 

combustível [5] 
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71/00 Combinações de carburadores e aparelhos de injeção de 
combustíveis à baixa pressão (meios para enriquecer a 
carga em caso de abertura súbita do estrangulador do ar do 
carburador 7/06) 

71/02 . sendo a mistura combustível-ar produzida pelo 
carburador e comprimida por uma bomba para injeção 
subseqüente no ar de combustão principal (adaptações 
ou disposições dessas bombas F 02 B) 

71/04 . sendo o carburador utilizado mecanicamente para a 
partida e a marcha em vazio e sendo o aparelho de 
injeção utilizado unicamente durante o funcionamento 
normal do motor 

 

 

F 02 N PARTIDA DE MOTORES DE COMBUSTÃO (partida dos motores de combustão de pistão livre F 02 B 71/02; partida de 
instalações de turbinas a gás F 02 C 7/26); ACESSÓRIOS DE PARTIDA PARA ESSES MOTORES NÃO INCLUÍDOS EM 
OUTRO LOCAL 

 
Notas 

(1) Atenção para as Notas que precedem a classe F 01. 
(2) A partida dos motores que não estão explicitamente determinados como motores de combustão está classificada nesta subclasse desde 

que sua partida seja a mesma que a dos motores de combustão.  
 
 
Índice da Subclasse 
 
PARTIDA POR FORÇA MUSCULAR........................1/00, 3/00, 5/00 
PARTIDA POR OUTROS MEIOS 
 Com armazenamento de energia mecânica ......................5/00 
 Por motor a fluido; por motor elétrico...................7/00; 11/00

 
 Por ação direta na câmara 
 de trabalho: por pressão 
 de um fluido; por explosivos................................. 9/00; 13/00 
 Por outros aparelhos, 
 detalhes, acessórios ........................................................ 15/00 
OUTROS MEIOS OU ACESSÓRIOS 
DE PARTIDA................................................................................ 17/00 
 

 

Aparelhos de partida acionados por força muscular (com 
armazenamento intermediário de força 5/00 a 15/00) 
 
1/00 Aparelhos de partida com manivela 
1/02 . com meios de segurança para impedir danos causados 

pela rotação inversa 
 
3/00 Outros aparelhos de partida acionados por força 

muscular 
3/02 . com cordões de partida 
3/04 . com alavancas acionadas a pedal 
 
Aparelhos de partida acionados por força mecânica; Aparelhos 
de partida acionados por força muscular com armazenamento 
intermediário de força 
 
5/00 Aparelhos de partida com armazenamento de força 

mecânica 
5/02 . do tipo mola 
5/04 . do tipo inércia 
 
7/00 Aparelhos de partida com motores ou aparelhos 

auxiliares acionados por um fluido 
7/02 . sendo, os aparelhos, do tipo pistão de curso simples, por 

ex., pistões atuando em cremalheiras ou cordões de 
partida 

7/04 . . em que os pistões atuam sobre os elementos 
roscados para efetuar a rotação 

7/06 . sendo os motores do tipo pistões de movimento 
alternado (do tipo combustão interna 7/10) 

7/08 . sendo os motores do tipo rotativo 

7/10 . caracterizados pela utilização de motores ou aparelhos 
auxiliares do tipo combustão (utilizando cartuchos 
explosivos 13/00) 

7/12 . . sendo os motores do tipo rotativo, por ex., turbinas 
(7/14 tem prioridade) 

7/14 . . sendo os motores de arranque facilmente 
removíveis dos motores principais, por ex., do tipo 
portátil 

 
9/00 Partida dos motores pela aplicação de um fluido auxiliar 

sob pressão nas câmaras de trabalho 
9/02 . sendo a pressão do fluido produzida diretamente por 

combustão (utilizando cartuchos explosivos 13/00) 
9/04 . sendo a pressão do fluido produzida de outra maneira 

por ex., pela compressão do ar 
11/00 Partida de motores por meio de motores elétricos 

(motores elétricos per se H 02) 
11/02 . tendo os motores rotores deslocáveis longitudinalmente  
11/04 . sendo os motores associados a geradores de corrente 
11/06 . . e com aparelhos de ignição 
11/08 . Circuitos especialmente adaptados à partida dos 

motores  
11/10 . Dispositivos de segurança (11/08 tem prioridade) 
11/12 . Partida de motores por conjuntos de partida móveis, por 

ex., portáteis 
11/14 . Partida de motores por meio de arranques elétricos com 

uma fonte externa de corrente (11/12 tem prioridade) 
 
 



F 02 N, P 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 6, Seção F 51 

13/00 Partida de motores ou acionamento dos aparelhos de 
arranque por meio de explosivos, por ex., contidos em 
cartuchos 

13/02 . Cartuchos especialmente adaptados para esse fim 
(cartuchos de gás em geral F 42 B 3/04) 

 
15/00 Outros aparelhos de arranque acionados por força 

mecânica; Peças, detalhes ou acessórios não incluídos 
nos nem pertinente s aos grupos 5/00 a 13/00 

15/02 . Sistema de engrenagens entre os motores de arranque e 
os motores principais; Sua engrenagem ou 
desengrenagem 

15/04 . . incluindo as engrenagens ou desengate de rodas 
dentadas 

15/06 . . . deslocando-se as rodas dentadas no sentido 
axial 

15/08 . . sendo as engrenagens do tipo fricção 
15/10 . Dispositivos de segurança não incluídos em outro local 
 
 
17/00 Outros meios de partida; Acessórios de partida não 

incluídos em outro local  
17/02 . Facilitando a partida do motor por meios térmicos, por 

ex., utilizando mechas acesas (utilizando velas 
incandescentes aquecidas eletricamente F 02 P 19/02) 

17/04 . . por aquecimento dos fluidos utilizados nos motores 
(aquecimento de lubrificantes F 01 M 5/02) 

17/047 . . . por aquecimento do ar de combustão por meios 
geradores de chama, por ex., velas 
incandescentes [4] 

17/053 . . . . Disposições para os mesmos [4] 
17/06 . . . por aquecimento dos refrigerantes dos motores 
17/08 . Facilitando a partida do motor por outros meios que não 

térmicos

 

F 02 P IGNIÇÃO OUTRA QUE NÃO POR COMPRESSÃO, PARA MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA; ENSAIOS DO 
PONTO DE IGNIÇÃO EM MOTORES DE IGNIÇÃO POR COMPRESSÃO (especialmente adaptada para motores de pistão 
rotativo ou pistão oscilatório F 02 B 53/12; ignição de aparelhos de combustão em geral, velas incandescentes F 23 Q; medida das 
variáveis físicas em geral G 01; controle em geral G 05; processamento de dados em geral G 06; componentes elétricos em geral, ver a 
seção H; velas de ignição H 01 T) 

 
Índice da Subclasse 
 
IGNIÇÃO POR CENTELHA ELÉTRICA 
 Diretamente do gerador; 
 outras instalações.....................................................1/00; 3/00 
 Velas de ignição estruturalmente 
 combinadas com peças do motor....................................13/00 
 Controle; regulagem, distribuição; 
 outros..............................................................5/00; 7/00; 9/00 

 
 Meios de segurança ........................................................ 11/00 
 Outras características ..................................................... 15/00 
 Ensaios ........................................................................... 17/00 
IGNIÇÃO POR OUTROS MEIOS QUE NÃO  
DE CENTELHA ELÉTRICA: POR INCANDESCÊNCIA; 
POR CHAMA DIRETA; POR 
OUTROS MEIOS....................................................19/00; 21/00; 23/00 
 

 

Sistemas de ignição por centelha elétrica caracterizados pelo 
tipo de produção ou de armazenamento da energia de ignição 

1/00 Sistemas, cuja energia de ignição é produzida por 
geradores magneto ou dínamo elétrico sem 
armazenamento subseqüente  

1/02 . sendo o rotor do gerador caracterizado pelo fato de 
constituir parte do volante do motor 

1/04 . sendo o gerador especialmente adaptado para emprego 
com tipos determinados de motores, por ex., motores 
com cilindros em V 

1/06 . Acionamento do gerador, por ex., por acoplamentos de 
pressão 

1/08 . Diagrama dos circuitos 

3/00 Outros sistemas 
3/01 . Ignição por centelha elétrica sem armazenamento 

posterior de energia, isto é, a energia sendo fornecida 
por um oscilador elétrico (com magneto ou dínamo 
1/00; ignição piezoelétrica 3/12; com centelhas elétricas 
contínuas 15/10) [4] 

3/02 . com armazenamento de energia por indução, por ex., 
disposição das bobinas de indução 

3/04 . . Diagrama dos circuitos 
3/045 . . . para controle do tempo de fechamento ou 

abertura do rne [4] 
3/05 . . . pelo controle da intensidade de corrente na 

bobina de ignição (durante a partida 15/12) [4] 
3/055 . . . com meios de proteção para prevenir o desgaste 

no circuito ou na bobina de ignição [4] 
3/06 . com armazenamento de energia por capacidade (ignição 

piezoelétrica ou eletrostática 3/12) 
3/08 . . Diagrama dos circuitos (para baixa tensão 3/10) 
3/09 . . . para o controle da carga de corrente no 

capacitor (15/12 tem prioridade) [4] 
3/10 . . Sistema à baixa pressão, por ex., utilizando velas de 

ignição de descarga de superfície 
3/12 . Ignição piezoelétrica; Ignição eletrostática 
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Avanço ou atraso da ignição da centelha elétrica; Distribuições 
dos distribuidores ou dos disjuntores ou interruptores de 
circuito para ignição da centelha elétrica; Controle da ignição 
de centelha elétrica ou meios de segurança não incluídos em 
outro local 

5/00 Avanço ou atraso da ignição; Seu controle  [6] 
5/02 . não automático; segundo a posição dos controles do 

motor acionados pelo homem, por ex., posição do 
afogador 

5/04 . automaticamente, como função das condições de 
trabalho do motor ou veículo ou das condições 
atmosféricas (segundo a posição dos controles do motor 
acionados pelo homem 5/02) 

5/05 . . utilizando meios mecânicos [4] 
5/06 . . . segundo a velocidade, exclusivamente, do 

motor, por ex., exclusivamente por meios 
mecânicos (segundo a pressão de fluido 5/10) 
[4] 

5/07 . . . . Mecanismos centrífugos de  
sincronização  [6] 

5/10 . . . segundo a pressão do fluido no motor, por ex., 
pressão do ar de combustão [4] 

5/12 . . . . segundo uma pressão específica outra que 
não a do ar de combustão, por ex., dos gases 
de escapamento, do fluido de resfriamento, 
do lubrificante [4] 

5/14 . . . segundo condições específicas outras que não a 
velocidade do motor ou a pressão do fluido no 
motor, por ex., a temperatura [4] 

5/145 . . utilizando meios elétricos [4] 
5/15 . . . Processamento digital de dados [4] 
5/152 . . . . dependendo da explosão (detecção ou 

indicação das vibrações em motores de 
combustão interna G 01 L 23/22)  [6] 

5/153 . . . . dependendo da pressão de combustível  [6] 
5/155 . . . Processamento analógico de dados [4] 
5/16 . caracterizado pela transmissão mecânica entre os 

elementos sensores ou os controles acionados pelo 
homem e os elementos de atuação terminal 

7/00 Disposições dos distribuidores, disjuntores ou 
interruptores de circuito ou captores (avanço ou atraso 
da ignição 5/00; estrutura desses dispositivos per se, ver as 
classes pertinentes da seção H; interruptores rotativos per se 
H 01 H 19/00; interruptores distribuidores per se H 01 R 
39/00; geradores H 02 K) 

7/02 . para distribuir a energia de ignição 
7/03 . . com meios elétricos (ignição simultânea em 

diferentes lugares de um mesmo cilindro ou de 
vários cilindros 15/08) [4] 

7/04 . . compreendendo distribuidores com caixas 
hermeticamente fechadas 

7/06 . dos disjuntores ou interruptores de circuito ou captores 
adaptados para sinalização de pontos particulares do 
ciclo de ignição [4] 

7/063 . . Captores mecânicos, disjuntores ou interruptores de 
circuito, por ex., dos interruptores [4] 

7/067 . . Captores eletromagnéticos [4] 
7/07 . . . Captores com efeito Hall [4] 
7/073 . . Captores óticos [4] 
7/077 . . Seus circuitos, por ex., gerador de pulsos [4] 
7/08 . . compreendendo caixas hermeticamente fechadas 
7/10 . Acionamentos dos distribuidores ou dos disjuntores ou 

interruptores de circuito 

9/00 Controle da ignição de centelha elétrica não incluído em 
outro local 

11/00 Meios de segurança para ignição de centelha elétrica 
não incluídos em outro local 

11/02 . Prevenção de avarias em motores ou seus mecanismos 
de acionamento 

11/04 . Prevenção do uso não autorizado de motores (de 
veículos B 60 R 25/04; comutadores de ignição H 01 H 
27/00) 

11/06 . Indicação de mau funcionamento 
 

13/00 Velas de ignição estruturalmente combinadas com 
outras peças dos motores de combustão interna (com 
injetores de combustível F 02 M 57/06; aspectos 
predominantes das peças, ver as subclasses pertinentes) 

 
15/00 Ignição de centelha elétrica com características não 

incluídas nos, nem pertinentes aos grupos 1/00 a 13/00 
15/02 . Sistemas com duas ou mais velas de ignição 
15/04 . sendo um dos eletrodos de centelha montado no pistão 

motor 
15/06 . sendo a centelha elétrica disparada pela compressão no 

cilindro motor 
15/08 . com ignição de centelhas múltiplas, isto é, ignição 

simultânea em vários lugares ao mesmo tempo, em um 
mesmo cilindro ou em dois ou mais cilindros 

15/10 . de centelhas elétricas contínuas     
15/12 . com meios para intensificar a centelha durante a partida 
 
17/00 Ensaios dos sistemas de ignição, por  ex., combinados 

com regulagem, (ensaios dos aparelhos de injeção do 
combustível F 02 M 65/00; ensaios dos sistemas de ignição 
em geral F 23 Q 23/00); Ensaios do sincronismo da 
ignição nos motores de ignição por compressão [4] 

17/02 . Controle ou regulagem do sincronismo da ignição  [6] 
17/04 . . dinamicamente  [6] 
17/06 . . . utilizando uma lâmpada estroboscópica  [6] 
17/08 . . . utilizando um osciloscópio de raios catódicos 

(17/06 tem prioridade)  [6] 
17/10 . Medida dos tempos de abertura e fechamento  [6] 
17/12 . Teste das características de centelha, tensão ou corrente 

de ignição (teste de velas de ignição G 01 M 19/02)  [6] 
 
Outros sistemas de ignição 
 
19/00 Ignição incandescente, por ex., durante a partida dos 

motores de combustão interna; combinação da ignição 
por incandescência e por centelha [4] 

19/02 . elétrica,  por ex., diagrama dos circuitos dos aparelhos 
com velas incandescentes 

19/04 . não elétrica, por ex., aquecimento dos pontos 
incandescentes por queimadores (utilização de 
queimadores para ignição direta 21/00) 
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21/00 Utilização direta de chamas ou de queimadores para 
ignição 

21/02 . sendo a combustão das chamas mantidas praticamente 
fora das câmaras de combustão do motor 

21/04 . Cartuchos combustíveis ou inserções similares 
dispostas no interior das câmaras de combustão do 
motor (como acessórios da partida F 02 N 17/02) 

23/00 Outros sistemas de ignição 
23/02 . Ignição por fricção, pirofórica ou catalítica 
23/04 . Outros meios físicos de ignição, por ex., utilizando 

raios laser 
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F 03 MÁQUINAS OU MOTORES A LÍQUIDOS (a líquidos e fluidos elásticos F 01; máquinas de deslocamento 
positivo a líquidos F 04);MOTORES MOVIDOS A VENTO, MOLAS, PESOS OU OUTROS; 
PRODUÇÃO DE FORÇA MECÂNICA OU DE EMPUXO PROPULSIVO POR REAÇÃO, NÃO 
INCLUÍDA EM OUTRO LOCAL 

 
F 03 B MÁQUINAS OU MOTORES A LÍQUIDOS (máquinas ou motores a líquidos e fluidos elásticos F 01; motores de deslocamento 

positivo a líquidos F 03 C; máquinas de deslocamento positivo a líquidos F 04) 
 

Notas 
  
(1) Esta subclasse abrange: 

− os motores outros que não os do tipo deslocamento positivo, acionados por líquidos; 
− máquinas outras que não as do tipo deslocamento positivo a líquidos. 

(2) Atenção para as Notas que precedem a classe F 01, principalmente no que se refere à definição de “tipo de reação”. 
 
 
Índice da Subclasse 
 
TURBINAS: DE IMPULSO; DE 
REAÇÃO................................................................................1/00; 3/00 
MÁQUINAS OU MOTORES: DO TIPO 
DE ROTOR SEM PÁ; RODAS HIDRÁULICAS; 
DO TIPO CORRENTE SEM -FIM ................................5/00, 7/00, 9/00 

PEÇAS OU DETALHES DOS 
TIPOS ACIMA............................................................ 1/00, 3/00, 11/00 
ADAPTAÇÕES OU COMBINAÇÕES........................................ 13/00 
CONTROLE.................................................................................. 15/00 
OUTRAS MÁQUINAS OU MOTORES...................................... 17/00 
 

 

Máquinas ou motores de deslocamento não positivo 
caracterizados por um tipo específico, por ex., turbinas 
hidráulicas (adaptações de máquinas ou motores para fins 
especiais 13/00; controle 15/00) 
 
1/00 Máquinas do tipo impulso, isto é, turbinas com jatos de 

líquidos à alta velocidade incidindo sobre os rotores de 
pás ou similares, por ex., rodas Pelton; Peças ou 
detalhes próprios dos mesmos 

1/02 . Caçambas; Rotores portadores de caçambas 
1/04 . Bocais (em geral B 05 B); Elementos portadores de 

bocais 
 
3/00 Máquinas ou motores do tipo reação; Peças ou detalhes 

próprios dos mesmos 
3/02 . com escoamento radial no lado de alta pressão e com 

escoamento axial no lado de baixa pressão dos rotores, 
por ex., turbinas Francis 

3/04 . com escoamento substancialmente axial, através dos 
rotores, por ex., turbinas de hélices 

3/06 . . com pás ajustáveis, por ex., turbinas Kaplan 
3/08 . com transformação de velocidade/pressão 

exclusivamente nos rotores 
3/10 . caracterizados pelos meios que permitam o 

funcionamento alternado como bombas ou turbinas 
3/12 . Pás; Rotores portadores de pás 
3/14 . . Rotores com pás ajustáveis 
3/16 . Estatores 
3/18 . . Pás de estatores; Condutos ou pás fixas de guia, por 

ex., ajustáveis 
 
5/00 Máquinas ou motores caracterizados por rotores sem 

pás, por ex., denteados, utilizando fricção 
 
7/00 Rodas hidráulicas 

9/00 Máquinas ou motores do tipo corrente sem-fim 
 

11/00 Peças ou detalhes não incluídos nos, nem pertinentes aos 
grupos precedentes (controle 15/00) 

11/02 . Caixas 
11/04 . para diminuir a cavitação ou a vibração, por ex.,  

equilibração 
11/06 . Disposição dos mancais 
11/08 . para remoção de corpos estranhos, por ex., lama 
 
13/00 Adaptações de máquinas ou motores para fins especiais; 

Combinações de máquinas ou motores com aparelhos 
acionadores ou acionados (se os aspectos dos aparelhos 
forem predominantes ver os locais pertinentes para esses 
aparelhos, por ex., H 02 K 7/18);Usinas de força ou 
máquinas combinadas (sob o aspecto de engenharia 
hidráulica  E 02 B; incorporando apenas máquinas ou 
motores do tipo deslocamento positivo F 03 C) 

13/02 . Adaptações para perfuração de poços 
13/04 . Adaptações para utilização em odontologia 
13/06 . Usinas ou máquinas combinadas, do tipo 

armazenamento de água (turbinas caracterizadas pelos 
meios que permitem seu funcionamento alternativo 
como bombas 3/10) 

13/08 . Máquinas ou motores combinados em barragens ou 
similares; Condutos para os mesmos 

13/10 . Unidades submersas incorporando geradores ou 
motores elétricos 

13/12 . caracterizados por sua utilização de energia de ondas ou 
marés 

13/14 . . utilizando energia das ondas [4] 
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13/16 . . . utilizando o movimento relativo entre um 
membro atuado pela onda e outro  
membro [4] 

13/18 . . . . o outro membro sendo fixo, pelo menos em 
um ponto, com relação ao leito ou costa do 
mar [4] 

13/20 . . . . ambos os membros sendo móveis com 
relação ao leito ou costa do mar [4] 

13/22 . . . utilizando o fluxo de água resultante dos 
movimentos das ondas, por ex., acionamento de 
um motor hidráulico ou turbina [4] 

13/24 . . . para produzir um fluxo de ar, por ex., 
acionamento de uma turbina a ar [4] 

13/26 . . utilizando a energia das marés [4] 
 
15/00 Controle (controle em geral G 05) 
15/02 . por variação do escoamento do líquido 
15/04 . . de turbinas (rotores com pás ajustáveis 3/06, 3/14; 

pás de guias ajustáveis 3/18; especialmente 
adaptados a turbinas com jatos de líquido à alta 
velocidade incidindo em rotores de pás ou similares 
15/20) 

15/06 . . . Regulagem, isto é, atuando automaticamente 
15/08 . . . . pela velocidade, por ex., por medição da 

freqüência elétrica ou da vazão de líquido 
15/10 . . . . . sem ação retroativa 
15/12 . . . . . com ação retroativa 
15/14 . . . . pelo nível ou do nível da água 
15/16 . . . . pela saída de força 
15/18 . . . . para fins de segurança, por ex., evitando a 

super-velocidade 
15/20 . . especialmente adaptado a turbinas com jatos de 

líquido à alta velocidade incidindo em rotores de 
pás ou similares (bocais 1/04) 

15/22 . . . para fins de segurança 
 
17/00 Outras máquinas ou motores 
17/02 . utilizando empuxo hidrostático 
17/04 . . O alegado movimento perpétuo 
17/06 . utilizando escoamento do líquido, por ex., do tipo aletas 

oscilantes 
 

 

F 03 C MOTORES DE DESLOCAMENTO POSITIVO ACIONADOS POR LÍQUIDOS (motores de deslocamento positivo a líquidos e 
fluidos elásticos F 01; máquinas de deslocamento positivo a líquidos F 04; atuadores por pressão de fluido F 15 B; engrenagens a fluido 
F 16 H) 

 
 
  Nota 
 

Atenção para as Notas que precedem a classe F 01, especialmente com relação às definições de “deslocamento positivo”, “máquinas de 
pistão rotativo”, “máquinas de pistão oscilatório”, “pistão rotativo”, “elementos cooperantes”, “movimentos dos elementos 
cooperantes”, “dentes ou equivalentes a dentes” e “eixo interno”. 

 

1/00 Motores de pistões de movimentos alternados 
1/007 . com um só cilindro e pistão de dupla ação [5] 
1/013 . com um só cilindro e pistão de ação simples [5] 
1/02 . com vários cilindros, caracterizados pela quantidade ou 

disposição dos mesmos (com cilindros móveis 1/22; do 
tipo paredes flexíveis 5/02) 

1/03 . . obtendo-se o movimento em duas direções com dois 
motores de pistão de ação simples, por líquido, 
atuando cada um em uma direção [5] 

1/04 . . com cilindros em estrela ou leque 
1/047 . . . cooperando os pistões com um elemento 

acionado nas extremidades exteriores dos 
cilindros [5] 

1/053 . . . cooperando os pistões com um elemento 
acionado nas extremidades interiores dos 
cilindros [5] 

1/06 . . com os eixos dos cilindros em sentido geralmente 
coaxial, paralelo ou inclinado em relação ao eixo 
principal 

1/08 . Sistemas particulares de distribuição mediante válvulas 
para os mesmos (para motores com vários cilindros 
1/34; para motores com deslocamento positivo em geral 
F 01 L) 

1/10 . . acionados pelo pistão ou biela 
1/12 . . . mecanicamente [5] 
1/14 . . acionados  pelo  líquido  de  acionamento  do  

motor [5] 
1/16 . . Controle, compensação ou amortecimento de 

velocidade [5] 

1/20 . . especialmente adaptados para motores gerando 
unicamente vibrações [5] 

1/22 . com cilindros móveis 
1/24 . . em que o líquido desloca exclusivamente um ou 

mais pistões de movimento alternado em cilindros 
rotativos 

1/247 . . . com cilindros dispostos em estrela ou em forma 
de ventoinha [5] 

1/253 . . . com eixos dos cilindros sensivelmente coaxiais 
ou paralelos ao eixo da árvore principal [5] 

1/26 . adaptados para uso especial ou combinados com 
aparelhos acionados pelos mesmos (aspectos 
predominantemente relativos aos aparelhos acionados, 
ver as classes pertinentes a esses aparelhos) 

1/28 . Pistões especialmente adaptados a ditos motores [5] 
1/30 . Excêntricos  especialmente  adaptados  a  ditos  motores 

[5] 
1/32 . Cilindros especialmente adaptados aos mesmos [5] 
1/34 . Órgãos de distribuição especialmente adaptados aos 

motores com vários cilindros [5] 
1/36 . . Órgãos de distribuição cilíndricos [5] 
1/38 . . Órgãos de distribuição planos ou similares [5] 
1/40 . Controle especialmente adaptado para esse fim [5] 
 
 



F 03 C, D 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 6, Seção F 56 

2/00 Motores de pistão rotativo (nos quais o líquido desloca 
exclusivamente um ou mais pistões de movimento alternado 
em cilindros rotativos 1/24) [3] 

 
Nota 
 
 O grupo 2/30 tem prioridade sobre os grupos 2/02 a  

2/24. [3] 
 
2/02 . do tipo engrenamento em arco, isto é, com movimento 

translatório circular dos elementos cooperantes, cada 
membro tendo o mesmo número de dentes ou 
equivalentes a dentes [3] 

2/08 . do tipo engrenamento por interengranzamento, isto é, 
com engrenamento dos elementos cooperantes similar 
àquele da engrenagem dentada [3] 

2/22 . do tipo eixo-interno com movimento equidirecional dos 
elementos cooperantes nos pontos de engrenamento ou 
com um dos elementos cooperantes sendo estacionário, 
o elemento interno tendo mais dentes ou equivalentes a 
dentes do que o elemento externo [3] 

2/24 . do tipo contra-engrenamento, isto é, o movimento dos 
elementos cooperantes, nos pontos de engrenamento, 
sendo em sentidos opostos [3] 

2/30 . tendo as características abrangidas por dois ou mais dos 
grupos 2/02, 2/08, 2/22, 2/24 ou tendo as características 
abrangidas por um desses grupos em conjunto com 
algum outro tipo de movimento entre os elementos 
cooperantes [3] 

 
4/00 Motores de pistão oscilatório [3] 
 
5/00 Outros motores 
5/02 . do tipo paredes flexíveis 
 

 

F 03 D MOTORES MOVIDOS A VENTO 
 

Nota 

Nesta subclasse, as seguintes expressões ou termos são empregados com os significados indicados: 
− “motor movido a vento” significa um mecanismo para converter a energia do vento natural em força mecânica útil e a transmissão 

dessa força para seu ponto de utilização; 
− “rotor” significa as peças do mecanismo do motor a vento em contato com o vento, assim como o elemento rotativo de suporte das 

mesmas; 
− “eixo de rotação”  significa o eixo de rotação do rotor. 
 

 

1/00 Motores a vento com o eixo de rotação sensivelmente na 
direção do vento (controle 7/00) 

1/02 . com vários rotores 
1/04 . com meios fixos para orientar o vento, por ex., com 

tábuas delgadas ou canais de guia (1/02 tem prioridade) 
1/06 . Rotores 
 
3/00 Motores a vento com o eixo de rotação sensivelmente em 

ângulo reto com a direção do vento (controle 7/00) 
3/02 . com vários rotores 
3/04 . com meios fixos para orientar o vento, por ex., com 

tábuas delgadas ou canais de guia (3/02 tem prioridade) 
3/06 . Rotores 
 
5/00 Outros motores a vento (controle 7/00) 
5/02 . sendo as peças, de contato com o vento, fixas a 

correntes sem-fim ou similares 
5/04 . sendo as peças, de contato com o vento, fixas a 

carrinhos que se deslocam em pistas ou similares 
5/06 . em que as peças de contato com o vento oscilam, mas 

não giram 

7/00 Controle dos motores a vento 
7/02 . tendo os motores a vento um eixo de rotação 

sensivelmente na direção do vento 
7/04 . . Regulagem, isto é, controle automático 
7/06 . sendo, os motores a vento, um eixo de rotação 

sensivelmente em ângulo reto com a direção do vento 
 
9/00 Adaptações de motores a vento para uso especial; 

Combinações de motores a vento com aparelhos por eles 
acionados (aspectos predominantemente relativos a 
aparelhos acionados, ver as classes pertinentes a esses 
aparelhos) 

9/02 . os aparelhos armazenando energia 
 
11/00 Detalhes, peças ou acessórios não incluídos nos, nem 

pertinentes aos grupos precedentes 
11/02 . Transmissão de força, por ex., utilizando pás ocas de 

aspiração 
11/04 . Estruturas de montagem 
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F 03 G MOTORES MOVIDOS À MOLA, PESO, INÉRCIA OU SIMILARES; DISPOSITIVOS OU MECANISMOS PRODUTORES    
DE FORÇA MECÂNICA, NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL OU QUE UTILIZAM FONTES DE ENERGIA NÃO 
INCLUÍDAS EM OUTRO LOCAL (disposições relativas ao fornecimento de energia aos veículos extraída da força da natureza B 60 
K 16/00; propulsão elétrica com fornecimento de energia aos veículos extraída das forças da natureza B 60 L 8/00) 

 
Nota 

Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
− “motores” significa os mecanismos de produção de força mecânica com energia potencial de corpos sólidos. 

 

1/00 Motores à mola (brinquedos acionados por molas A 63 H; 
molas em geral F 16 F; mecanismos de precisão para medir 
o  tempo,  por  ex.,  para  relógios  de  parede ou de pulso, 
G 04 B) 

1/02 . caracterizados pela forma ou o material da mola, por 
ex., de hélice, espiral, bobina 

1/04 . . utilizando molas de borracha 
1/06 . Outras peças ou detalhes 
1/08 . . para enrolar 
1/10 . . para produzir um movimento de saída outro que não 

rotativo, por ex., vibratório 
 
3/00 Outros motores, por ex., motores à gravidade ou inércia 
3/02 . utilizando rodas com compartimentos dispostos em 

circunferência cooperando com corpos sólidos cadentes 
(3/04 tem prioridade) 

3/04 . acionados por areia ou um material sólido fluente 
similar 

3/06 . utilizando pêndulos 
3/08 . utilizando volantes 
 
4/00 Dispositivos para produzir energia mecânica a partir de 

energia geotérmica [5] 
4/02 . com contato direto com o fluido [5] 
4/04 . com  uma  turbo-bomba submersa em um poço 

profundo [5] 
4/06 . utilizando o ponto de centelhamento de um fluido [5] 
 

5/00 Dispositivos para produzir força mecânica com energia 
muscular (acionamento de bicicletas B 62 M) 

5/02 . do tipo marcha contínua, por ex., moinhos movidos a 
pedal 

5/04 . . Atafonas ou similares 
5/06 . outros que não do tipo marcha contínua 
5/08 . . para atuação combinada por membros diferentes do 

corpo, por ex., a mão e a perna 
 
6/00 Dispositivos para produzir energia mecânica a partir da 

energia solar (fornos solares F 24) [5] 
6/02 . utilizando um fluido circulante com um só estado [5] 
6/04 . . gasoso [5] 
6/06 . com meios de concentração da energia solar [5] 
 
7/00 Mecanismos produtores de força mecânica não incluídos 

em outro local ou que utilizam fontes de energia não 
incluídas em outro local  

7/04 . utilizando diferenças de pressão ou diferenças térmicas 
que ocorrem na natureza (7/06 tem prioridade) 

7/05 . . Conversão da energia térmica dos oceanos, isto é, 
OTEC [5] 

7/06 . utilizando a dilatação ou a contração dos corpos devido 
a aquecimento, resfriamento, secagem ou similares 
(utilizando a dilatação térmica dos líquidos não 
vaporizantes F 01 K) 

7/08 . recuperação da energia produzida pelo balanço, 
rolamento, arfagem ou movimentos similares, por ex., 
pelas vibrações de uma máquina 

7/10 . O alegado movimento perpétuo (utilizando empuxo 
hidrostático F 03 B 17/04) 

 

F 03 H PRODUÇÂO DE UM EMPUXO PROPULSIVO POR REAÇÂO NÃO INCLUÍDA EM OUTRO LOCAL (à base de produtos de 
combustão F 02 K) 

 

1/00 Utilização do plasma para produzir um empuxo 
propulsivo por reação (produção de plasma H 05 H 1/00) 

 
3/00 Utilização de fótons para produzir um empuxo 

propulsivo por reação 

5/00 Produção de um empuxo propulsivo por reação não 
incluída em outro local 



F 04 B 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 6, Seção F 58 

F 04 MÁQUINAS DE DESLOCAMENTO POSITIVO A LÍQUIDOS; BOMBAS PARA LÍQUIDOS OU 
FLUIDOS ELÁSTICOS (extintores de incêndio portáteis com bombas de acionamento manual A 62 C 11/00, 
com bombas de acionamento mecânico A 62 C 25/00; carregamento ou limpeza dos motores de combustão por 
bombas F 02 B; bombas injetoras de combustível nos motores F 02 M; bombas de íons H 01 J 41/12; bombas 
eletrodinâmicas H 02 K 44/02) 

 
 

Nota 

As combinações de bombas de deslocamento positivo e de deslocamento não positivo são classificadas na subclasse F 04 B como uma 
subclasse geral para bombas e nas subclasses F 04 C, D em relação à matéria específica àquelas subclasses. 
 
 
 

F 04 B MÁQUINAS DE DESLOCAMENTO POSITIVO A LÍQUIDOS; BOMBAS (máquinas a líquidos ou bombas, do tipo pistões 
rotativos ou de pistões oscilatórios F 04 C; bombas de deslocamento não positivo F 04 D; bombeamento do fluido por contato direto 
com um outro fluido ou utilizando inércia do fluido a ser bombeado F 04 F; eixos de manivela, cruzetas, bielas F 16 C; volantes F 16 F; 
sistemas de engrenagens para converter um movimento rotativo em movimento alternado e vice-versa, em geral F 16 H; pistões, bielas, 
cilindros, em geral F 16 J) 

 
Notas 

(1) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significaddo indicado: 
− “pistão” aplica-se também a um êmbolo mergulhador. 

(2) Atenção para as Notas após os títulos da classe B 81 e da subclasse B 81 B relativas a dispositivos micro-estruturais e sistemas micro-
estruturais  [7] 

(3) Atenção para as Notas que precedem a classe F 01, especialmente no que se refere às definições de “máquinas”, “bombas” e 
“deslocamento positivo”. 

 
Índice da Subclasse 
 
MÁQUINAS DE DESLOCAMENTO 
POSITIVO A LÍQUIDOS, BOMBAS 
EM GERAL 
 Características gerais de 
 máquinas e bombas 
 cilindros múltiplos; cilindros 
 simples, pistões cooperando 
 em um cilindro; pistões de 
 superfície diferencial; elementos 
 de trabalho flexíveis .............................1/00; 3/00; 5/00; 
  43/00 
 elementos de distribuição 
 de acionamento positivo; 
 acionamento dos ou pelos 
 elementos de trabalho ....................................7/00; 9/00 
 compensação de pulsações, 
 neutralização da cavitação ....................................11/00 
 outras características, 
 detalhes ou acessórios...........................................19/00 
 Características próprias de bombas,  
 suas adaptações ou combinações 
 alimentação de quantidades medidas;  
 bombeamento de fluidos específicos;  
 bombeamento à grande 
 profundidade...................................13/00, 15/00, 47/00 

 
 associados a motores de 
 acionamento especial............................................ 17/00 
 Outras características ..................................................... 19/00 
 Instalações ou sistemas 
 de bombeamento...................................... 23/00, 43/00, 47/00 
 Peças, detalhes ou acessórios ............................... 53/00 
BOMBAS PARA FLUIDOS ELÁSTICOS 
 Características gerais 
 estágios múltiplos; cilindros  
 múltiplos.................................................... 25/00; 27/00 
 pistão livre; elemento de 
 trabalho flexível; acionadas 
 por força muscular..........................31/00; 45/00; 33/00 
 mecanismos de acionamento................................ 35/00 
 Para bombeamento à grande profundidade .................... 47/00 
 Outras características; outros 
 detalhes ou acessórios ......................................... 37/00; 39/00 
 Instalações ou sistemas  
 de bombeamento................................................ 41/00, 45/00, 
  47/00 
CONTROLE, MEDIDAS DE SEGURANÇA;  
TESTES  ............................................................................ 49/00, 51/00 
PEÇAS, DETALHES OU ACESSÓRIOS.................................... 53/00 
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Bombas para líquidos ou para líquidos e fluidos elásticos; 
Máquinas de deslocamento positivo a líquidos (com elementos 
de trabalho flexíveis 43/00; bombas para elevar fluidos de grandes 
profundidades 47/00) 
 
1/00 Máquinas ou bombas de cilindros múltiplos 

caracterizadas pela quantidade ou pela disposição dos 
cilindros (3/00 tem prioridade; bombas acionadas a fluido 
9/08; controle das máquinas ou bombas alternativas em 
geral 49/00) 

1/02 . com dois cilindros (dispostos em V 1/04) 
1/04 . com cilindros dispostos em estrela ou leque  [6] 
1/047 . . com um elemento acionador ou acionado nas 

extremidades externas dos cilindros  [6] 
1/053 . . com um elemento acionador ou acionado nas 

extremidades internas dos cilindros  [6] 
1/06 . . Controle (controle de máquinas ou bombas de 

movimento alternado em geral 49/00) 
1/07 . . . modificando a excentricidade relativa entre dois 

elementos, por ex.: o came e o eixo de 
acionamento  [6] 

1/08 . . . reguladas pela pressão de recalque 
1/10 . . sendo os cilindros móveis, por ex., rotativos  [6] 
1/107 . . . com um elemento acionador ou acionado nas 

extremidades externas dos cilindros  [6] 
1/113 . . . com um elemento acionador ou acionado nas 

extremidades internas dos cilindros  [6] 
1/12 . com eixos de cilindros coaxiais, paralelos ou inclinados 

em relação ao eixo principal 
1/14 . . com cilindros estacionários 
1/16 . . . . com dois ou mais conjuntos de cilindros ou 

pistões 
1/18 . . . . com elementos de distribuição autônomos, 

isto é, movidos pelo fluido circulante 
1/20 . . com o bloco de cilindros rotativos 
1/22 . . . com dois ou mais conjuntos de cilindros ou 

pistões 
1/24 . . . . inclinados em relação ao eixo principal 
1/26 . . Controle (controle de máquinas ou bombas de 

movimento alternado em geral 49/00) 
1/28 . . . de máquinas ou bombas com cilindros 

estacionários 
1/29 . . . . modificando as posições relativas entre a 

placa circular montada obliquamente no 
eixo e o bloco de cilindros  [6] 

1/30 . . . de máquinas ou bombas com bloco de cilindros 
rotativos 

1/32 . . . . modificando as posições relativas entre a 
placa circular montada obliquamente no 
eixo e o bloco de cilindros  [6] 

1/34 . Controle não incluído em um só dos grupos anteriores 
1/02 a 1/32  [6] 

3/00 Máquinas ou bombas com pistões trabalhando em 
conjunto dentro de um cilindro, por ex., de estágios 
múltiplos 

 
5/00 Máquinas ou bombas com pistões de superfície 

diferencial 
5/02 . com pistões de dupla ação  [6] 
 
7/00 Máquinas ou bombas caracterizadas pelos elementos de 

distribuição de acionamento positivo (com cilindros em 
V, em estrela ou em leque 1/04; com os eixos de cilindros 
coaxiais, paralelos ou inclinados em relação ao eixo 
principal 1/12) 

7/02 . sendo os elementos acionados a fluido 

7/04 . em que os pistões e cilindros agem em conjunto para 
abrir e fechar os orifícios de entrada e saída [3] 

7/06 . . sendo os pistões e cilindros animados por um 
movimento relativo alternado e rotativo [3] 

 
9/00 Máquinas ou bombas caracterizadas pelos meios de 

acionamento ou acionadas pelos respectivos elementos 
de trabalho  

9/02 . sendo os meios mecânicos 
9/04 . . constituídos por cames, excêntricos ou mecanismos 

de pino e fenda (os eixos dos cilindros coaxiais, 
paralelos ou inclinados em relação ao eixo principal 
1/12) 

9/06 . . incluindo dispositivos de movimento perdido 
acionados por molas ou pesos 

9/08 . sendo os meios fluidos 
9/10 . . sendo o fluido um líquido 
9/103 . . . com apenas uma câmara de bombeamento  [6] 
9/105 . . . . o movimento alternativo do elemento de 

bombeamento sendo obtido por um motor 
hidráulico de dupla ação  [6] 

9/107 . . . . o movimento retilíneo do elemento de 
bombeamento no sentido de trabalho sendo 
obtido por um motor hidráulico de simples 
ação, por ex., acionado no outro sentido pela 
gravidade ou por uma mola  [6] 

9/109 . . . com uma pluralidade de câmaras de  
bombeamento [6] 

9/111 . . . . com dois elementos de bombeamento 
conectados mecanicamente [6] 

9/113 . . . . . o movimento alternativo dos elementos de 
bombeamento sendo obtido por um motor 
hidráulico de dupla ação  [6] 

9/115 . . . . . o movimento alternativo dos elementos de 
bombeamento sendo obtido por dois 
motores hidráulico de simples ação, cada 
um atuando em um sentido  [6] 

9/117 . . . . os elementos de bombeamento não sendo 
conectados mecanicamente entre si  [6] 

9/12 . . sendo o fluido elástico, por ex., vapor 
9/123 . . . com apenas uma câmara de bombeamento  [6] 
9/125 . . . . o movimento alternativo do elemento de 

bombeamento sendo obtido por um motor 
hidráulico de dupla ação com fluido 
    elástico  [6] 

9/127 . . . . o movimento retilíneo do elemento de 
bombeamento no sentido de trabalho sendo 
obtido por um motor hidráulico de simples 
ação com fluido elástico, por ex., acionado no 
outro sentido pela gravidade ou por uma mola  
[6] 

9/129 . . . com uma pluralidade de câmaras de bombeamento  
[6] 

9/131 . . . . com dois elementos de bombeamento 
conectados mecanicamente  [6] 

9/133 . . . . . o movimento alternativo dos elementos de 
bombeamento sendo obtido por um motor 
hidráulico de dupla ação com fluido 
elástico  [6] 

9/135 . . . . . o movimento alternativo dos elementos de 
bombeamento sendo obtido por dois 
motores hidráulicos de simples ação com 
fluido elástico, cada um atuando em um 
sentido  [6] 

9/137 . . . . os elementos de bombeamento não sendo 
conectados mecanicamente entre si  [6] 

9/14 . Bombas caracterizadas pelo funcionamento à força 
muscular 

11/00 Compensação de pulsações, por ex., por meio de 
reservatórios de ar; Neutralização da cavitação 
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13/00 Bombas modificadas especialmente para a vazão de 
quantidades fixas ou variáveis (para transferir líquidos de 
reservatórios ou recipientes de armazenamento a granel para 
dentro de veículos ou recipientes portáteis B 67 D 5/40) 

13/02 . de dois ou mais fluidos ao mesmo tempo 
15/00 Bombas adaptadas para manipular fluidos especiais, por 

ex., utilizando materiais específicos para bombas ou peças 
de bombas 

15/02 . sendo os fluidos viscosos ou não homogêneos 
15/04 . sendo os fluidos quentes ou corrosivos (15/06 tem 

prioridade) 
15/06 . para líquidos próximos de seu ponto de ebulição, por ex., 

sob pressão subnormal 
15/08 . . tendo os líquidos baixo ponto de ebulição 
17/00 Bombas caracterizadas pela combinação com ou 

adaptação a motores ou máquinas específicas para seu 
acionamento 

17/02 . acionadas por motores a vento 
17/03 . acionadas por motores elétricos  [6] 
17/04 . . utilizando solenóides  [6] 
17/05 . acionadas por motores de combustão interna  [6] 
17/06 . Combinações móveis 
19/00 Máquinas ou bombas com características não incluídas 

nos, nem pertinentes aos grupos 1/00 a 17/00 
19/02 . com cilindros móveis 
19/04 . Bombas para uso especial (para transferir líquidos de 

reservatórios ou recipientes de armazenamento a granel 
para dentro de veículos ou recipientes portáteis B 67 D 
5/40) 

19/06 . . bombas para vazão simultânea de líquidos e fluidos 
elásticos (bombas para gases úmidos 37/20)  [6] 

19/08 . Colherões 
19/10 . . do tipo rodas 
19/12 . . do tipo helicoidal ou de rosca 
19/14 . . do tipo corrente sem-fim, por ex., com as correntes 

sustentando os pistões que trabalham em cilindros 
abertos nas extremidades 

19/16 . Dispositivos para elevação de líquidos do tipo aderência 
19/18 . . Elementos de aderência para esse fim 
19/20 . Outras bombas de deslocamento positivo 
19/22 . . do tipo pistões de movimento alternado 
19/24 . . Bombeamento por dilatação térmica do fluido 

bombeado 
23/00 Instalações ou sistemas de bombeamento (17/00 tem 

prioridade) 
23/02 . compreendendo reservatórios 
23/04 . Combinações de duas ou mais bombas 
23/06 . . sendo as bombas todas do tipo deslocamento 

positivo alternado 
23/08 . . sendo as bombas de tipos diferentes 
23/10 . . . sendo pelo menos uma bomba do tipo 

deslocamento positivo alternado 
23/12 . . . sendo pelo menos uma bomba do tipo 

deslocamento positivo de pistão rotativo (23/10 
tem prioridade) 

23/14 . . . sendo pelo menos uma bomba do tipo 
deslocamento não positivo (23/10, 23/12 têm 
prioridade) 

 

Bombas adaptadas especialmente para fluidos elásticos (tendo 
um elemento de trabalho flexível 45/00; para elevar fluidos de 
grandes profundidades 47/00) 
 
25/00 Bombas de cilindros múltiplos 
25/02 . do tipo pistões escalonados 
25/04 . tendo cilindros coaxiais, paralelos ou inclinados em 

relação ao eixo principal 
 
27/00 Bombas de cilindros múltiplos caracterizadas pelo 

número ou pela disposição dos cilindros (25/00 tem 
prioridade; controle de máquinas ou bombas alternativas em 
geral 49/00) 

27/02 . tendo cilindros opostos em relação ao eixo principal 
27/04 . tendo cilindros dispostos em estrela ou leque  [6] 
27/047 . . com um elemento acionador nas extremidades 

externas dos cilindros  [6] 
27/053 . . com o elemento acionador nas extremidades 

internas dos cilindros  [6] 
27/06 . . sendo os cilindros móveis, por ex., rotativos 
27/067 . . Controle  [6] 
27/073 . . . pela modificação da excentricidade relativa 

entre dois elementos, por ex., um came e o eixo 
de acionamento  [6] 

27/08 . tendo cilindros coaxiais, paralelos ou inclinados em 
relação ao eixo principal 

27/10 . . com cilindros estacionários  [6] 
27/12 . . . com vários conjuntos de cilindros ou pistões  [6] 
27/14 . . Controle  [6] 
27/16 . . . de bombas com cilindros estacionários  [6] 
27/18 . . . . modificando as posições relativas entre uma 

placa circular montada obliquamente no 
eixo e um bloco de cilindro  [6] 

27/20 . . . de bombas com blocos de cilindros rotativos  [6] 
27/22 . . . . modificando as posições relativas entre uma 

placa circular montada obliquamente no 
eixo e o bloco de cilindros  [6] 

27/24 . Controles não incluídos em um dos grupos anteriores 
27/02 a 27/22  [6] 

 
31/00 Bombas de pistão livre; Sistemas que utilizam essas 

bombas (bombas acionadas pela força muscular nas quais o 
curso não é definido pelo sistema de engrenagens 33/00; 
motores de combustão de pistão livre, geradores de gás de 
pistão livre F 02 B 71/00; sistemas que predominam os 
aspectos dos motores acionadores, ver as classes pertinentes 
a esses motores) 

 
33/00 Bombas acionadas pela força muscular, por ex., para 

inflar 
33/02 . com sistemas de engrenagens intermediárias 
 
35/00 Bombas caracterizadas pelos meios acionadores de seus 

elementos de trabalho ou pela combinação com ou 
adaptação a motores ou máquinas de acionamento, não 
incluídos em outro local (aspectos predominantes das 
máquinas ou motores, ver as classes pertinentes) 

35/01 . de acionamento mecânico  [6] 
35/02 . com elo de transmissão a fluido 
35/04 . de acionamento elétrico 
35/06 . Combinações móveis 
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37/00 Bombas com características não incluídas nos, nem 
pertinentes aos grupos 25/00 a 35/00 

37/02 . para evacuação por absorção ou adsorção (absorção ou 
adsorção em geral B 01 J) 

37/04 . . Utilização de materiais específicos para absorção ou 
adsorção 

37/06 . para evacuação por meios térmicos 
37/08 . . por condensação ou congelamento, por ex., bombas 

criogênicas (aberturas resfriadas B 01 D 8/00) 
37/10 . para uso especial (37/02, 37/06 têm prioridade) 
37/12 . . para obter uma alta pressão 
37/14 . . para obter um alto vácuo 
37/16 . . . Meios para eliminar espaços não percorridos 
37/18 . . para fluidos elásticos especiais 
37/20 . . . para gases úmidos, por ex., ar úmido 
39/00 Peças, detalhes ou acessórios, de bombas ou sistemas de 

bombeamento, não incluídos ou não pertinentes aos 
grupos 25/00 a 37/00 (para controle 49/00) 

39/02 . Lubrificação (de máquinas ou motores em geral F 01 
M) 

39/04 . Medidas para evitar que o lubrificante contamine o 
fluido bombeado 

39/06 . Resfriamento (de máquinas ou motores em geral F 01 
P); Aquecimento; Prevenção de congelamento 

39/08 . Acionamento dos elementos de distribuição 
39/10 . Adaptações ou disposições dos elementos de 

distribuição 
39/12 . Caixas (caixas para máquinas ou motores em geral F 16 

M); Cilindros; Cabeçotes de cilindros; Ligações a fluido 
39/14 . Meios para permitir fácil montagem ou desmontagem  
39/16 . Filtragem; Desumidificação 
 
41/00 Instalações ou sistemas de bombeamento (31/00, 35/00 

têm prioridade) 
41/02 . compreendendo reservatórios 
41/04 . Conversão das unidades dos cilindros dos motores de 

combustão interna em bombas 
41/06 . Combinações de duas ou mais bombas 
 
Máquinas ou bombas com elementos de trabalho flexíveis 
 
43/00 Máquinas, bombas ou instalações de bombeamento com 

elementos de trabalho flexíveis (bombas ou instalações de 
bombeamento especialmente adaptadas a fluidos elásticos 
45/00) 

43/02 . tendo elementos flexíveis em forma de pratos, por ex., 
diafragmas (43/14 tem prioridade) [3] 

43/04 . . Bombas com acionamento elétrico 
43/06 . . Bombas com acionamento a fluido 
43/067 . . . sendo o fluido acionado diretamente por um 

pistão [6] 
43/073 . . . sendo o fluido acionador controlado pelo menos 

por uma válvula  [6] 
43/08 . com elementos tubulares flexíveis (43/12 tem 

prioridade) 
43/09 . . Bombas com acionamento elétrico  [6] 
43/10 . . Bombas com acionamento a fluido 
43/107 . . . sendo o fluido acionado diretamente por um 

pistão  [6] 
43/113 . . . sendo o fluido acionador controlado pelo menos 

por uma válvula  [6] 

43/12 . com ação peristáltica 
43/14 . . tendo elementos flexíveis em forma de pratos [3] 
 
45/00 Bombas ou instalações de bombeamento com elementos 

de trabalho flexíveis e especialmente adaptadas a fluidos 
elásticos 

45/02 . com foles 
45/027 . . com acionamento elétrico  [6] 
45/033 . . com acionamento a fluido  [6] 
45/04 . tendo elementos flexíveis em forma de pratos, por ex., 

diafragmas (45/10 tem prioridade) [3] 
45/047 . . Bombas com acionamento elétrico  [6] 
45/053 . . Bombas com acionamento a fluido  [6] 
45/06 . tendo elementos flexíveis tubulares (45/02, 45/08 têm 

prioridade) [3] 
45/067 . . Bombas com acionamento elétrico  [6] 
45/073 . . Bombas com acionamento a fluido  [6] 
45/08 . tendo ação peristáltica (impulsão do conteúdo do 

interior para o exterior) [3] 
45/10 . . tendo elementos flexíveis em forma de pratos [3] 
______________________________________________________ 
 
47/00 Bombas ou instalações de bombeamento especialmente 

adaptadas para elevar fluidos de grandes 
profundidades, por ex., bombas de poços (utilizando um 
fluido intermediário sub ou superpressurizado atuando 
diretamente sobre o líquido a ser bombeado F 04 F 1/00) 

47/02 . estando os mecanismos de acionamento situados ao 
nível do solo (47/12 tem prioridade) 

47/04 . . com os meios de acionamento compreendendo 
meios fluidos 

47/06 . com as unidades bomba-motor situadas à grande 
profundidade 

47/08 . . sendo os motores acionados por fluido 
47/10 . . . podendo suas unidades ou peças serem içadas 

até o nível do solo por pressão do fluido 
47/12 . elevando o fluido até a superfície por meio de um 

êmbolo livre 
47/14 . Equilibração 
 
49/00 Controle de ou medidas de segurança para as máquinas, 

bombas ou instalações de bombeamento não incluídas 
nos, nem pertinentes aos grupos 1/00 a 47/00 

49/02 . Controle de parada, partida, descarregamento ou 
marcha em vazio (controlado eletricamente 49/06)  [6] 

49/025 . . por meio de flutuadores  [6] 
49/03 . . por meio de válvulas  [6] 
49/035 . . . Derivação  [6] 
49/04 . Regulagem por meio de flutuadores (49/025 tem 

prioridade)  [6] 
49/06 . Controle utilizando eletricidade (regulagem por meio de 

flutuadores acionando interruptores elétricos 49/04) 
49/08 . Regulagem pela pressão da vazão 
49/10 . Outras medidas de segurança 
49/12 . modificando o comprimento de curso dos elementos de 

trabalho  [6] 
49/14 . . Batentes de ajuste localizados na trajetória do 

movimento alternativo  [6] 
49/16 . ajustando o volume ocupado pelos espaços mortos da 

câmara de trabalho  [6] 
49/18 . modificando a seção transversal útil da superfície de 

trabalho do pistão  [6] 
49/20 . modificando a velocidade de acionamento (controlada 

eletricamente 49/06)  [6] 
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49/22 . por meio de válvulas (49/03 tem prioridade)  [6] 
49/24 . . Derivação  [6] 
 
51/00 Testes de máquinas, bombas ou instalações de 

bombeamento 
 
53/00 Peças, detalhes ou acessórios não incluídos ou não 

pertinentes aos grupos 1/00 a 23/00 ou 39/00 a 47/00  [6] 
53/02 . Diminuição do espaço livre entre os cilindros e os 

pistões  [6] 
53/04 . Drenagem  [6] 
53/06 . Ventilação  [6] 

53/08 . Resfriamento (de máquinas ou motores em geral F01P); 
Aquecimento; Prevenção de congelamento  [6]   

53/10 . Válvulas, disposição das válvulas  [6] 
53/12 . . dispostas nos ou sobre os pistões  [6] 
53/14 . Pistões, hastes de pistões ou bielas  [6] 
53/16 . Carcaças; Cilindros; Camisas ou cabeçotes de cilindros; 

Ligações hidráulicas  [6] 
53/18 . Lubrificação (de máquinas ou motores em geral  F 01 

M)  [6] 
53/20 . Filtragem  [6] 
53/22 . Disposições para permitir montagem e  

desmontagem  [6] 
 

 

F 04 C MÁQUINAS A LÍQUIDOS DE DESLOCAMENTO POSITIVO, DE PISTÃO ROTATIVO OU OSCILATÓRIO  (motores F 03 
C); BOMBAS DE DESLOCAMENTO POSITIVO DE PISTÃO ROTATIVO OU OSCILATÓRIO 

 
Nota 

Atenção para as Notas que precedem a classe F 01, especialmente com relação às definições de “máquinas”, "bombas”, “deslocamento 
positivo”, “máquinas de pistão rotativo”, “máquinas de pistão oscilatório”, “pistão rotativo”, “elementos cooperantes”, “movimento dos 
elementos cooperantes”, “dentes ou equivalentes a dentes” e “eixo interno”. 

 
Índice da Subclasse 
 
MÁQUINAS OU BOMBAS 
 De pistão rotativo 
       características gerais; eixos de  
       movimento dos elementos cooperantes 
       não paralelos......................................................2/00; 3/00 
       com as paredes das câmaras deformáveis  
       elasticamente; anel fluido ..................................5/00; 7/00 
 De pistão oscilatório.........................................................9/00 
 Combinações ou adaptações................................11/00; 13/00 
 Outros detalhes ou acessórios.........................................15/00 

 Instalações de bombeamento ...................................... 11/00 
BOMBAS ESPECIALMENTE 
ADAPTADAS A FLUIDOS ELÁSTICOS 
 De pistão rotativo: Características 
 gerais; de anel fluido; 
 dispositivos de vedação................................... 18/00; 19/00; 
 ....................................................................................  27/00 
 De pistão oscilatório.................................................... 21/00 
 Combinações; adaptações ................................ 23/00; 25/00 
 Outros detalhes ou acessórios ..................................... 29/00 
 Instalações de bombeamento ...................................... 23/00

 

 

Máquinas ou bombas a líquidos de deslocamento positivo, de 
pistão rotativo ou oscilatório; Bomba de deslocamento positivo 
de pistão rotativo ou oscilatório; Bombas de deslocamento 
positivo de pistão 
 
2/00 Máquinas ou bombas de pistão rotativo (com eixos não 

paralelos dos elementos cooperantes 3/00; com as paredes 
da câmara de trabalho pelo menos parcialmente 
deformáveis elasticamente 5/00; com anel de fluido ou 
similar 7/00; máquinas ou bombas de pistão rotativo nas 
quais o fluido circulante é exclusivamente desligado por ou 
desloca exclusivamente um ou mais dos pistões de 
movimentos alternados F 04 B) [3] 

 
Nota 

 O grupo 2/30 tem prioridade sobre os grupos 2/02 a 2/28 [3] 
 
2/02 . do tipo engrenamento em arco, isto é, com movimento 

translatório circular dos elementos cooperantes, cada 
membro tendo o mesmo número de dentes ou de 
equivalentes a dentes [3] 

2/04 . . do tipo eixo interno [3] 

2/06 . . de outro que não o tipo eixo interno (2/063 tem 
prioridade [3] 

2/063 . . com elementos montados coaxialmente, tendo o 
espaço circunferencial entre eles em contínua 
alteração [3] 

2/067 . . . tendo acionamento tipo seguidor [3] 
2/07 . . . tendo acionamento do tipo virabrequim e biela 

de conexão [3] 
2/073 . . . tendo acionamento do tipo lingüeta e catraca [3] 
2/077 . . . tendo acionamento do tipo engrenagem dentada 

[3] 
2/08 . do tipo engrenamento por interengranzamento, isto é, 

engrenamento dos elementos cooperantes similar ao da 
engrenagem dentada [3] 

2/10 . . do tipo eixo interno com o elemento externo tendo 
mais dentes ou equivalentes a dentes do que o 
elemento interno, por ex., roletes [3] 

2/107 . . . com dentes helicoidais [3] 
2/113 . . . o elemento interno portando roletes que se 

interengranzam com o elemento externo [3] 
2/12 . . de outro que não o tipo eixo interno [3] 
2/14 . . . com pistões rotativos denteados [3] 
 



F 04 C 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 6, Seção F 63 

2/16 . . . . com dentes helicoidais, por ex., do tipo em 
forma de zigue-zague ou rosca [3] 

2/18 . . . . com formas similares a dentes (2/16 tem 
prioridade) [3] 

2/20 . . . . com formas diferentes de dentes (2/16 tem 
prioridade) [3] 

2/22 . do tipo eixo interno com movimento equidireciomal dos 
elementos cooperantes nos pontos de engrenamento ou 
com um dos elementos cooperantes sendo estacionário, 
o elemento interno tendo mais dentes ou equivalentes a 
dentes do que o elemento externo [3] 

2/24 . do tipo contra-engrenamento, isto é, o movimento dos 
elementos cooperantes nos pontos de engrenamento 
sendo em sentidos opostos [3] 

2/26 . . do tipo eixo interno [3] 
2/28 . . de outro que não o tipo eixo interno [3] 
2/30 . tendo as características abrangidas por dois ou mais dos 

grupos 2/02, 2/08, 2/22 e 2/24 ou tendo as 
características abrangidas por um desses grupos 
juntamente com algum outro tipo de movimento 
entre os elementos cooperantes[3] 

2/32 . . tendo ambos os movimentos definidos no grupo 
2/02 e movimento alternado relativo entre os 
elementos cooperantes [3] 

2/324 . . . com palhetas articuladas ao elemento interno e 
movimento alternado com relação ao elemento 
externo [3] 

2/328 . . . . e articulado ao elemento externo [3] 
2/332 . . . com palhetas articuladas ao elemento externo e 

movimento alternado com relação ao elemento 
interno [3] 

2/336 . . . . e articuladas ao elemento interno [3] 
2/34 . . tendo o movimento definido no grupo 2/08 ou 2/22 

e movimento alternado relativo entre os elementos 
cooperantes [3] 

2/344 . . . com palhetas de movimento alternado com 
relação ao elemento interno [3] 

2/348 . . . . as palhetas se engrenando positivamente, 
com folga circunferencial, a um elemento 
rotativo externo [3] 

2/352 . . . . as palhetas sendo pivotadas no eixo do 
elemento externo [3] 

2/356 . . . com palhetas de movimento alternado com 
relação ao elemento externo [3] 

2/36 . . tendo ambos os movimentos definidos nos grupos 
2/22 e 2/24 [3] 

2/38 . . tendo o movimento definido no grupo 2/02 e tendo 
um elemento articulado (2/32 tem prioridade) [3] 

2/39 . . . com palhetas articuladas tanto ao elemento 
interno como ao externo [3] 

2/40 . . tendo o movimento definido no grupo 2/08 ou 2/22 
e tendo um elemento articulado [3] 

2/44 . . . com palhetas articuladas ao elemento interno [3] 
2/46 . . . com palhetas articuladas ao elemento externo [3] 

3/00 Máquinas ou bombas de pistão rotativo, com eixos de 
movimento dos elementos cooperantes não paralelos, 
por ex., do tipo rosca (com as paredes da câmara de 
trabalho, pelo menos parcialmente, deformáveis  
elasticamente 5/00) 

3/02 . estando os eixos dispostos segundo um ângulo de 90 
graus [5] 

3/04 . . do tipo acoplamento de engrenagem, isto é, com o 
engatamento dos órgãos cooperantes sendo similar a 
uma engrenagem dentada [5] 

3/06 . estando os eixos dispostos de outra maneira que não 
num ângulo de 90 graus [5] 

3/08 . . do tipo acoplamento de engrenagem, isto é, com o 
engatamento dos órgãos cooperantes sendo similar a 
uma engrenagem dentada [5] 

5/00 Máquinas ou bombas de pistão rotativo com paredes da 
câmara de trabalho, pelo menos parcialmente, 
deformáveis elasticamente  

7/00 Máquinas ou bombas de pistão rotativo com anel fluido 
ou similar 

9/00 Máquinas ou bombas de pistão oscilatório 
11/00 Combinações de duas ou mais máquinas ou bombas, 

todas do tipo pistão rotativo ou oscilatório; Instalações 
de bombeamento (13/00 tem prioridade; sistemas de 
engrenagens a fluido F 16 H) 

13/00 Adaptações de máquinas ou bombas para uso especial, 
por ex., para pressões extremamente elevadas 

15/00 Peças, detalhes ou acessórios, de máquinas, bombas ou 
instalações de bombeamento, não incluídos em, nem 
pertinentes a outros grupos 

15/02 . Controle da admissão ou da descarga do fluido circulante 
15/04 . Outros dispositivos de regulagem ou controle 

Bombas de deslocamento positivo, de pistão rotativo ou 
 oscilatório, especialmente adaptadas a fluidos elásticos 

18/00 Bombas de pistão rotativo  (com anel de fluido ou similar 
19/00; bombas de pistão rotativo nas quais o fluido 
circulante é deslocado exclusivamente por um ou mais 
pistões de movimento alternado F04 B) [3] 

Nota 
 O grupo 18/30 tem prioridade sobre os grupos 18/02 a 

18/28 e 18/48 a 18/56 [3,5] 

18/02 . do tipo engrenamento em arco, isto é, com movimento 
translatório circular dos elementos cooperantes, cada 
elemento tendo o mesmo número de dentes ou 
equivalentes a dentes [3] 

18/04 . . do tipo eixo interno [3] 
18/06 . . de outro que não o tipo eixo interno (18/063 tem 

prioridade) [3] 
18/063 . . com elementos montados coaxialmente tendo o 

espaço circunferencial entre eles em contínua 
alteração [3] 

18/067 . . . tendo acionamento do tipo came e seguidor [3] 
18/07 . . . tendo acionamento do tipo virabrequim e barra 

de conexão [3] 
18/073 . . . tendo acionamento do tipo lingüeta e catraca [3] 
18/077 . . . tendo acionamento do tipo engrenagem dentada 

[3] 
18/08 . do tipo engrenamento por interengranzamento, isto é, 

com engrenamento dos elementos cooperantes similar 
ao da engrenagem dentada [3] 

18/10 . . do tipo eixo interno com o elemento externo tendo 
mais dentes ou equivalentes a dentes, por  ex., 
roletes, do que o elemento interno [3] 

18/107 . . . com dentes helicoidais [3] 
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18/113 . . . o elemento interno portando roletes que se 
interengranzam com o elemento externo [3] 

18/12 . . de outro que não o tipo eixo interno [3] 
18/14 . . . com pistões rotativos denteados [3] 
18/16 . . . . com dentes helicoidais, por ex., do tipo em 

forma de ziguezague ou rosca [3] 
18/18 . . . . com formas similares a dentes (18/16 tem 

prioridade) [3] 
18/20 . . . . com formas diferentes de dentes (18/16 tem 

prioridade) [3] 
18/22 . do tipo eixo interno com movimento equidirecional dos 

elementos cooperantes nos pontos de engrenamento ou 
com um dos elementos cooperantes sendo estacionário, 
o elemento interno tendo mais dentes ou equivalentes a 
dentes do que o elemento externo [3] 

18/24 . do tipo contra-engrenamento, isto é, o movimento dos 
elementos cooperantes nos pontos de engrenamento 
sendo em sentidos opostos [3] 

18/26 . . do tipo eixo interno [3] 
18/28 . . de outro que não do tipo eixo interno[3] 
18/30 . tendo as características abrangidas por dois ou mais dos 

grupos 18/02, 18/08, 18/22, 18/24, 18/48 ou tendo as 
características abrangidas por um desses grupos 
juntamente com algum outro tipo de movimento entre 
os elementos cooperantes [3] 

18/32 . . tendo ambos os movimentos definidos no grupo 
18/02 e movimento alternado relativo entre os 
elementos cooperantes [3] 

18/324 . . . com palhetas articuladas ao elemento interno e 
movimento alternado com relação ao membro 
externo [3] 

18/328 . . . . e articuladas ao elemento externo [3] 
18/332 . . . com palhetas articuladas ao elemento externo e 

movimento alternado com relação ao elemento 
interno [3] 

18/336 . . . . e articuladas ao elemento interno [3] 
18/34 . . tendo o movimento definido no grupo 18/08 ou 

18/22 e movimento alternado relativo entre os 
elementos cooperantes [3] 

18/344 . . . com palhetas de movimento alternado com 
relação ao elemento interno [3] 

18/348 . . . . as palhetas se engrenando positivamente a 
um elemento rotativo externo, com folga 
circunferencial [3] 

18/352 . . . . as palhetas sendo pivotadas no eixo do 
elemento externo [3] 

18/356 . . . com palhetas de movimento alternado com 
relação ao elemento externo [3] 

18/36 . . tendo ambos os movimentos definidos nos grupos 
18/22 e 18/24 [3] 

18/38 . . tendo o movimento definido no grupo 18/02 e tendo 
um membro articulado (18/32 tem prioridade) [3] 

18/39 . . . com palhetas articuladas tanto ao elemento 
interno como ao externo [3] 

18/40 . . tendo o movimento definido no grupo 18/08 ou 
18/22 e tendo um elemento articulado [3] 

18/44 . . . com palhetas articuladas ao elemento interno 
[3] 

18/46 . . . com palhetas articuladas ao elemento externo 
[3] 

18/48 . Bombas de pistão rotativo com eixos de movimento dos 
elementos cooperantes não-paralelos [5] 

18/50 . . estando os eixos dispostos segundo um ângulo de 
90 graus [5] 

18/52 . . . do tipo acoplamento de engrenagem, isto é, com 
o engatamento dos órgãos cooperantes sendo 
similar a uma engrenagem dentada [5] 

18/54 . . estando os eixos dispostos que não segundo um 
ângulo de 90 graus [5]  

18/56 . . . do tipo acoplamento de engrenagem, isto é, 
como engatamento dos órgãos co-operantes 
sendo similar a uma engrenagem dentada [5] 

 
19/00 Bombas de pistão rotativo com anel fluido ou similar 
 
21/00 Bombas de pistão oscilatório 
 
23/00 Combinações de duas ou mais bombas, sendo todas do 

tipo pistão rotativo ou oscilatório; Instalações de 
bombeamento; Bombas de estágios múltiplos (25/00 tem 
prioridade) 

23/02 . Bombas caracterizadas por sua combinação com ou sua 
adaptação a máquinas ou motores de acionamento 
(aspectos predominantes das máquinas ou motores, ver 
as classes pertinentes) 

 
25/00 Adaptações de bombas para uso especial 
25/02 . para produzir um alto vácuo (sistemas de vedação 

27/00; abafamento de ruídos 29/06) 
 
27/00 Sistemas de vedação nas bombas de pistão rotativo 

(vedações em geral F16 J) 
27/02 . Vedação líquida para bombas de alto vácuo 
 
29/00 Peças, detalhes ou acessórios, de bombas ou de 

instalações de bombeamento, não incluídas nos, nem 
pertinentes aos grupos 17/00 a 27/00 

29/02 . Lubrificação (de máquinas ou motores em geral F 01 
M);  Separação  do  lubrificante  (separação  em  geral 
B 01 D) 

29/04 . Aquecimento; Resfriamento (de máquinas ou motores 
em geral F 01 P); Isolamento térmico (isolamento 
térmico em geral F 16 L 59/00) 

29/06 . Abafamento de ruídos (silenciadores da circulação do 
gás ou dispositivos de escapamento para máquinas ou 
motores em geral F 01 N) 

29/08 . Controle da admissão ou da descarga do fluido 
circulante 

29/10 . Outros dispositivos de regulagem ou de controle 
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F 04 D BOMBAS DE DESLOCAMENTO NÃO POSITIVO 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange as bombas de deslocamento não positivo para líquidos, para fluidos elásticos ou para líquidos e fluidos elásticos, 
rotativos ou não, puramente rotativos. 

(2) Esta subclasse não abrange as combinações das bombas de deslocamento não positivo com outras bombas, as quais são abrangidas pela 
subclasse F 04 B, exceto no que se refere à utilização destas últimas para escorvar ou reforçar as bombas de deslocamento não positivo, 
caso em que são compreendidas por esta subclasse. 

(3) Atenção para as Notas que precedem a classe F 01, especialmente no que se refere à definição do termo “bomba”. 
 
Índice da Subclasse 
 
BOMBAS ROTATIVAS PARA LÍQUIDOS E  
FLUIDOS ELÁSTICOS OU PARA LÍQUIDOS APENAS 
 Tipo de fluxo: radial ou hélico- 
 centrífugo; axial; circunferente 
 ou transversal; outros tipos............................1/00; 3/00; 5/00;  
  11/00 
 Para fluidos especiais .......................................................7/00 
 Escorvamento, prevenção do bloqueio do vapor..............9/00 
 Instalações ou sistemas de bombeamento;  
 controle................................................................13/00; 15/00 

BOMBAS ROTATIVAS PARA FLUIDOS ELÁSTICOS 
 Tipo de fluxo; radial ou hélico-centrífugo; 
 axial; outros tipos................................ 17/00; 19/00; 23/00 
 Utilização da velocidade 
 supersônica do fluido .................................................21/00 
 Instalações de bombeamento; controle ...........25/00; 27/00 
DETALHES OU ACESSÓRIOS .............................................29/00 
OUTROS TIPOS DE BOMBAS 
 Bombeamento simultâneo de  
 líquidos e de fluidos elásticos ....................................31/00 
 Com movimento outro que não o de pura rotação.....33/00 
 Produtores de ondas ...................................................35/00 

 

Bombeamento de líquidos ou de líquidos e fluidos elásticos, por 
bombas rotativas (bombeamento simultâneo de líquidos e fluidos 
elásticos 31/00) 

1/00 Bombas de fluxo radial, por ex., bombas centrífugas; 
Bombas hélico-centrífugas (adaptadas para bombeamento 
de fluidos especiais 7/00; escorvamento ou intensificador 
9/00) 

1/02 . de estágios não centrífugos, por ex., centrípetos 
1/04 . Bombas hélico-centrífugas 
1/06 . Bombas de estágios múltiplos (1/02 tem prioridade) 
1/08 . . sendo os estágios concêntricos 
1/10 . . com meios para alterar o trajeto do fluxo através 

dos estágios, por ex., série/paralelo 
1/12 . Bombas com colherões ou elementos similares para 

sulcar, penetrando no fluido circulante em um 
reservatório 

1/14 . Bombas que elevam o fluido pela força centrífuga, em 
um reservatório cônico girando em torno de um eixo 
vertical 

3/00 Bombas de fluxo axial (escorvamento ou intensificador 
9/00) 

3/02 . do tipo rosca 

5/00 Bombas de fluxo circunferente ou transversal 
 
7/00 Bombas adaptadas para funcionar com fluidos especiais, 

por ex., utilizando materiais específicos para bombas ou 
peças de bombas 

7/02 . do tipo centrífugo 
7/04 . . sendo os fluidos viscosos 
7/06 . . sendo os fluidos quentes ou corrosivos, por ex., 

metal líquido 
7/08 . . sendo os fluidos radiativos 

9/00 Escorvamento; Prevenção do bloqueio de vapor 
9/02 . Bombas de auto-escorvamento 
9/04 . utilização de bombas de escorvamento; Utilização de 

bombas auxiliares para impedir o bloqueio pelo vapor 
9/06 . . do tipo jato 

11/00 Outras bombas rotativas de deslocamento não positivo 
(instalações ou sistemas de bombeamento 13/00) 

13/00 Instalações ou sistemas de bombeamento (controle 15/00) 
13/02 . Unidades compreendendo bombas e seus meios de 

acionamento, ver as classes pertinentes a esses meios 
13/04 . . sendo a bomba acionada por fluido 
13/06 . . sendo a bomba acionada eletricamente 
13/08 . . . para uso submerso 
13/10 . . . . adaptada para uso em furos de sondagem de 

mineração 
13/12 . Combinações de duas ou mais bombas (combinações 

com bombas de escorvamento ou bombas auxiliares 
para neutralizar o bloqueio pelo vapor 9/04) 

13/14 . . sendo todas as bombas do tipo centrífugo 
13/16 . com reservatórios de armazenamento 

15/00 Controle, por ex., regulagem das bombas, das 
instalações ou sistemas de bombeamento 

15/02 . Parada de bombas ou válvulas em caso de 
funcionamento imperfeito 
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Bombeamento de fluidos elásticos por bombas rotativas 

17/00 Bombas de fluxo radial, por ex., bombas centrífugas; 
Bombas hélico-centrífugas (21/00 tem prioridade) 

17/02 . de estágios não centrífugos, por ex., centrípetos 
17/04 . . do tipo fluxo transversal 
17/06 . Bombas hélico-centífugas 
17/08 . Bombas centrífugas 
17/10 . . para compressão ou evacuação 
17/12 . . . Bombas de estágios múltiplos 
17/14 . . . . com meios para alterar o trajeto do fluxo 

através dos estágios, por ex., série/paralelo 
(controle da agitação 27/02) 

17/16 . . para deslocamento sem grande compressão 
17/18 . . caracterizadas pela utilização da força centrífuga de 

líquidos arrastados nas bombas 

19/00 Bombas de fluxo axial (21/00 tem prioridade) 
19/02 . Bombas de estágios múltiplos 
19/04 . . especialmente adaptadas à produção de alto vácuo, 

por ex., bombas moleculares 

21/00 Bombas compreendendo velocidade supersônica do 
fluido bombeado 

23/00 Outras bombas rotativas de deslocamento não positivo 
(instalações ou sistemas de bombeamento 25/00) 

25/00 Instalações ou sistemas de bombeamento (controle 27/00) 
25/02 . Unidades compreendendo bombas e seus meios de 

acionamento (aspectos predominantes dos meios de 
acionamento, ver as classes pertinentes a esses meios) 

25/04 . . sendo a bomba acionada por fluido 
25/06 . . sendo a bomba acionada eletricamente (25/08 tem 

prioridade) 
25/08 . . sendo o fluido circulante o ar, por ex., para 

ventilação 
25/10 . . . tendo a unidade meios para mudar 

automaticamente a direção do ar de saída 
25/12 . . . sendo a unidade adaptada para montagem em 

aberturas 
25/14 . . . . compreendendo venezianas, por ex., para 

fechamento automático quando não em uso 
25/16 . Combinação de duas ou mais bombas 

27/00 Controle, por ex., regulagem das bombas, das 
instalações ou sistemas de bombeamento 

27/02 . Controle da agitação 
______________________________________________________ 
 
29/00 Detalhes, peças ou acessórios (elementos de máquinas em 

geral F 16) 
29/02 . Utilização de materiais especiais (para funcionar com 

líquidos especiais 7/00) 
29/04 . Eixos; Mancais; Lubrificação (de máquinas ou motores 

em geral F 01 M) 

29/06 . . Lubrificação 
29/08 . Vedações 
29/10 . . Vedações de eixos 
29/12 . . . utilizando anéis de vedação 
29/14 . . . funcionando apenas quando a bomba está 

parada 
29/16 . . entre os lados de pressão e sucção 
29/18 . Rotores (especialmente para fluidos elásticos 29/26) 
29/20 . . Montagem dos rotores nos eixos 
29/22 . . especialmente para bombas centrífugas 
29/24 . . . Palhetas 
29/26 . Rotores destinados especialmente a fluidos elásticos 
29/28 . . para bombas centrífugas ou hélico-centrífugas 
29/30 . . . Palhetas 
29/32 . . para bombas de fluxo axial 
29/34 . . . Montagem de pás 
29/36 . . . . ajustável 
29/38 . . . Pás 
29/40 . Caixas; Conexões para o fluido circulante 
29/42 . . para bombas radiais ou hélico-centrífugas 
29/44 . . . Meios para guiar o fluido, por ex., difusores 
29/46 . . . . ajustáveis 
29/48 . . . . . para o fluxo unidirecional do fluido nas 

bombas reversíveis 
29/50 . . . . . para a reversão do fluxo do fluido 
29/52 . . para as bombas axiais 
29/54 . . . Meios para guiar o fluido, por ex., difusores 
29/56 . . . . ajustáveis 
29/58 . Resfriamento (de máquinas ou motores em geral F 01 

P); Aquecimento; Diminuição da transferência de calor 
29/60 . Montagem; Instalação; Desmontagem 
29/62 . . das bombas radiais ou hélico-centrífugas 
29/64 . . das bombas axiais 
29/66 . Meios para evitar cavitação, turbilhões, ruídos, 

vibrações ou similares (silenciadores da circulação do 
gás para máquinas ou motores em geral F 01 N); 
Balanceamento (controle da agitação 27/02) 

29/68 . . atuando sobre as camadas limite 
29/70 . Grades de sucção; Filtros; Separação de poeira; 

Limpeza 
 
Outras bombas de deslocamento não positivo 
 
31/00 Bombeamento simultâneo de líquidos e de fluidos 

elásticos 
 
33/00 Bombas de deslocamento não positivo com outro 

movimento que não o de pura rotação, por ex., do tipo 
oscilatório (35/00 tem prioridade; ventiladores manuais A 
45 B) [2] 

 
35/00 Bombas produzindo ondas nos líquidos, isto é, 

produtoras de ondas (para banheiras A 47 K 3/10) [2] 
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F 04 F BOMBEAMENTO DE FLUIDOS POR CONTATO DIRETO DE OUTRO FLUIDO OU UTILIZANDO A INÉRCIA DO 
FLUIDO A SER BOMBEADO (recipientes ou embalagens para distribuir o conteúdo líquido ou semilíquido por pressão interna de 
gás B 65 D 83/14); SIFÕES [2] 

 
Notas 

(1) Atenção para as Notas que precedem a classe F 01. 
(2) As combinações de bombas pertencentes a esta subclasse, com outras bombas, são apenas classificadas nesta subclasse se essas outras 

bombas forem bombas destinadas ao bombeamento preliminar das bombas de difusão. 
 
Índice da Subclasse 
 
BOMBAS QUE UTILIZAM A PRESSÃO 
OU FLUXO DE UM OUTRO FLUIDO................................1/00; 5/00 
BOMBAS DE DEPRESSÃO; BOMBAS 
QUE UTILIZAM A INÉRCIA DO FLUIDO................1/00, 3/00, 7/00 

BOMBAS DE DIFUSÃO, por ex., COM BOMBAS 
DE BOMBEAMENTO PRELIMINAR.......................................... 9/00 
SIFÕES; OUTRAS BOMBAS........................................... 10/00; 11/00 
INSTALAÇÕES DE BOMBAS A JATO....................................... 5/54 

 

1/00 Bombas que utilizam um fluido intermediário em 
sobrepressão ou em subpressão, atuando diretamente 
sobre o líquido a ser bombeado (utilizando apenas uma 
pressão negativa 3/00; bombas a jato 5/00; sifões 10/00) 

1/02 . utilizando, ao mesmo tempo, um fluido intermediário 
em sobrepressão e em subpressão, por ex., 
alternadamente 

1/04 . . produzido por vaporização e condensação 
1/06 . o fluido intermediário atuando sobre a superfície do 

líquido a ser bombeado (1/02 tem prioridade) 
1/08 . . especialmente adaptadas para elevar líquidos de 

grandes profundidades, por ex., em poços 
1/10 . . do tipo múltiplo, por ex., com duas ou mais 

unidades em paralelo (1/08 tem prioridade) 
1/12 . . . em série 
1/14 . . adaptadas para bombear líquidos especiais, por ex., 

líquidos corrosivos ou quentes 
1/16 . . caracterizadas pela pressurização súbita do fluido 

intermediário, por ex., por explosão 
1/18 . sendo o fluido intermediário misturado ao ou produzido 

pelo líquido a ser bombeado 
1/20 . . especialmente adaptadas para elevar líquidos de 

grandes profundidades, por ex., em poços 
3/00 Bombas que utilizam uma pressão negativa atuando 

diretamente sobre o líquido a ser bombeado (sifões 
10/00) 

 
5/00 Bombas a jato, isto é, dispositivos em que o fluido é 

induzido pela queda de pressão provocada pela 
velocidade de um outro fluido (bombas de difusão 9/00; 
combinação de bombas a jato com bombas de outro tipo 
que não a jato F 04 B; utilização de bombas a jato para 
escorvamento ou reforço de bombas de deslocamento não 
positivo F 04 D) 

5/02 . sendo o fluido indutor um líquido 
5/04 . . deslocando fluidos elásticos 
5/06 . . . do tipo rotativo 
5/08 . . . sendo o fluido elástico arrastado em uma coluna 

de líquido em queda livre 
5/10 . . deslocando líquidos, por ex., contendo sólidos ou 

líquidos e fluidos elásticos 
5/12 . . . do tipo estágios múltiplos 
5/14 . sendo o fluido indutor um fluido elástico 
5/16 . . deslocando fluidos elásticos 
5/18 . . . para compressão 
5/20 . . . para evacuação 

5/22 . . . . do tipo estágios múltiplos 
5/24 . . deslocando líquidos, por ex., contendo sólidos ou 

líquidos e fluidos elásticos 
5/26 . . . do tipo estágios múltiplos (5/28 tem prioridade) 
5/28 . . . Reinício da ação de indução 
5/30 . . . . por um bocal combinado com um 

movimento de deslocamento axial 
5/32 . . . . por um bocal combinado com uma aba 

articulada 
5/34 . . caracterizadas pelos meios de alterar a fonte do 

fluido indutor 
5/36 . . caracterizadas pela utilização de um fluido indutor 

especial 
5/38 . . . sendo, o fluido indutor, vapor de mercúrio 
5/40 . . . sendo, o fluido indutor, vapor de óleo 
5/42 . caracterizadas pelo fato de que o fluxo de entrada do 

fluido indutor é radial ou tangencial em relação ao fluxo 
de saída (ciclones B 04 C) 

5/44 . Peças, detalhes ou acessórios não incluídos nos, nem 
pertinentes aos grupos 5/02 a 5/42 

5/46 . . Disposições dos bocais 
5/48 . . Controle 
5/50 . . . das bombas compressoras 
5/52 . . . das bombas de evacuação 
5/54 . Instalações caracterizadas pela utilização de bombas a 

jato, por ex., combinações de duas ou mais bombas a 
jato de tipos diferentes 

 
7/00 Bombas que deslocam fluidos utilizando sua inércia, por 

ex., produzindo vibrações no fluido 
7/02 . Arietes hidráulicos 
 
9/00 Bombas de difusão 
9/02 . do tipo estágios múltiplos 
9/04 . em combinação com as bombas de bombeamento 

preliminar, por ex., utilização de válvulas de isolamento 
9/06 . Disposição dos purgadores de vapor 
9/08 . Controle 
 
10/00 Sifões 
10/02 . Sifões acionados por gravidade 
 
11/00 Outras bombas (evacuação por absorção, adsorção F 04 B) 
11/02 . Trocadores de pressão [3]  
 



F 15 B 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 6, Seção F 68 

ENGENHARIA EM GERAL 
 
F 15 ATUADORES POR PRESSÃO DE FLUIDOS; HIDRÁULICA OU PNEUMÁTICA EM GERAL 
 
F 15 B SISTEMAS QUE FUNCIONAM POR MEIO DE FLUIDOS EM GERAL; ATUADORES POR PRESSÃO DE FLUIDOS, por 

ex., SERVOMOTORES; DETALHES DE SISTEMAS POR PRESSÃO DE FLUIDOS, NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO 
LOCAL (motores, turbinas, compressores, ventoinhas, bombas F 01 a F 04; dinâmica dos fluidos F 15 D; embreagens ou freios a fluido 
F 16 D; molas a fluido F 16 F; engrenagens a fluido F 16 H; pistões, cilindros, empanque F 16 J; válvulas, torneiras, registros, bóias de 
acionamento F 16 K; válvulas de segurança com operação fluida auxiliar da válvula principal F 16 K 17/10; meios de acionamento a 
fluido para válvulas F 16 K 31/12; tubos, juntas de tubos F 16 L; lubrificação F 16N). 

 
Nota 

Nesta subclasse, os seguintes termos são empregados com os significados indicados: 
− “telemotor” significa um sistema ou dispositivo no qual uma grande e constante quantidade de fluido é capturada entre um elemento 

de entrada e um elemento de saída para atuar como elo fluido; 
− “servomotor” significa um atuador por pressão de fluidos, por ex., um pistão e um cilindro, diretamente controlado por uma válvula 

ou outro dispositivo sensível ao funcionamento de um elemento de controle inicial; o “Servomotor” não abrange o telemotor. O 
elemento de controle inicial pode estar próximo ou distante do servomotor e pode consistir, por ex., em uma alavanca manual. 

 
 

Índice da Subclasse 
 
ALIMENTAÇÃO DE FLUIDO SOB PRESSÃO...........................1/00 
INTENSIFICADORES OU CONVERSORES 
À PRESSÃO DE FLUIDO; TRANSDUTORES....................3/00; 5/00 
SISTEMAS DE ATUADORES POR 
PRESSÃO DE FLUIDO 
 Telemotores ou sistemas relacionados 
 com a saída de uma bomba...............................................7/00 

 
 
 Servomotores .........................................9/00, 11/00, 13/00 
 Dispositivos para deslocamento de um  
 elemento.....................................................................15/00 
 Combinações de telemotores e 
 servomotores; outros sistemas, 
 detalhes.................................................17/00; 18/00; 21/00 
TESTES; SEGURANÇA................................................19/00; 20/00 

 

1/00 Instalações para alimentação de fluidos sob pressão; 
Reservatórios de bombeamento ou conjunto de 
reservatório 

1/02 . Instalações ou sistemas com acumuladores (dispositivos 
para amortecer pulsações ou vibrações em fluidos para 
utilização em ou relativos a tubos ou sistemas de tubos 
F 16 L 55/04) 

1/027 . . com dispositivos acumuladores de carga (controle 
de pressão de fluido em geral G 05 D 16/00)  [6] 

1/033 . . .  com meios de controle elétrico  [6] 
1/04 . Acumuladores (ligação de válvulas a corpos elásticos 

infláveis B 60 C 29/00) 
1/08 . . . utilizando um colchão de gás; dispositivos de 

carregamento de gás; Seus indicadores ou 
flutuadores  [6] 

1/10 . . . . com meios de separação flexíveis  [6] 
1/12 . . . . . fixos em sua periferia (1/16 tem 

prioridade)  [6] 
1/14 . . . . . . por meio de elemento rígido anular 

de suporte  [6] 
1/16 . . . . . na forma de tubos  [6] 
1/18 . . . . . Meios anti-extrusão  [6] 
1/20 . . . . . . fixados aos meios de separação  [6] 
1/22 . . . . Estrutura das aberturas de passagem do líquido  

[6] 

1/24 . . . . com meios de separação rígidos, por ex., 
pistões  [6] 

1/26 . Reservatórios de bombeamento ou conjunto de 
reservatório[6] 

 
3/00 Intensificadores ou conversores à pressão de fluido, por ex., 

cambiadores de pressão; Transmissão da pressão de um 
sistema a fluido para outro sem contato entre os fluidos 

 
5/00 Transdutores que convertem as variações de quantidades 

físicas, por ex., expressas por variações de posição dos 
elementos, em variações da pressão de um fluido ou vice-
versa; Variação da pressão de um fluido em função de 
várias pressões desse fluido ou das variações de outras 
quantidades (9/00 tem prioridade; para medição ou controle G 
01, G 05) 
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Sistemas de atuadores por pressão de fluido (sistemas próprios para o 
controle de uma máquina ou aparelho determinado abrangido por uma 
única classe, ver a classe para essa máquina ou aparelho) 
 
Notas 

(1) Este título-guia se refere ao deslocamento de elementos para 
uma ou mais posições definidas pela pressão de um fluido. 

(2) As características das bombas, dos motores e do controle 
não próprios para esse fim são classificadas nas classes 
pertinentes. 

7/00 Sistemas em que o movimento produzido é 
necessariamente relacionado à saída de uma bomba 
volumétrica; Telemotores 

7/02 . Sistemas com aparelhos de entrada e de saída de 
operação contínua 

7/04 . em que a relação entre o curso da bomba e o curso do 
motor varia com a resistência de encontro ao motor (nos 
sistemas  que  acionam  freios  para  veículos  a  motor 
B 60 T) 

7/06 . Detalhes (15/00 tem prioridade) 
7/08 . . Unidades de entrada; Unidades mestras 
7/10 . . Compensação do conteúdo líquido em um sistema 

(7/08 tem prioridade; disposições para manter a 
pressão para cilindros mestres de freio B 60 T 
11/228) [5] 

 
9/00 Servomotores com ação de acompanhamento, isto é, em 

que a posição do elemento acionado se adapta à do  
elemento de controle 

9/02 . com servomotores do tipo capaz de executar 
movimentos alternados ou oscilatórios 

9/03 . . com meios elétricos de controle 
9/04 . . controlados pela variação do débito de uma bomba 

com capacidade variável 
9/06 . . controlados por meios que utilizam um jato de 

fluido 
9/07 . . . com meios elétricos de controle 
9/08 . . controlados por válvulas que atuam sobre a 

alimentação do fluido ou a saída do fluido do 
servomotor (9/06 tem prioridade) 

9/09 . . . com meios elétricos de controle 
9/10 . . . em que o elemento de controle e o servomotor 

controlam cada qual um elemento separado, 
sendo que esses elementos atuam sobre as 
diferentes passagens do fluido ou sobre a 
mesma passagem 

9/12 . . . em que tanto o elemento de controle como o 
servomotor controlam o mesmo elemento que 
atua sobre uma passagem do fluido e são 
ligados a esse elemento por meio de um 
mecanismo diferencial 

9/14 . com servomotores rotativos 
9/16 . Sistemas tendo essencialmente dois ou mais 

servomotores de ação recíproca 
9/17 . . com meios elétricos de controle 
 
11/00 Sistemas de servomotores sem disposição para a ação de 

acompanhamento (3/00 tem prioridade) 
11/02 . Sistemas que compreendam essencialmente 

características especiais para controlar a velocidade ou 
atuar sobre a potência de um elemento de saída 

11/024 . . por meio de ligações diferenciais das linhas do 
servomotor, por ex., circuitos regenerativos  [6] 

11/028 . . para controlar a força de atuação (11/024 tem 
prioridade)  [6] 

11/032 . . . por meio de conversores de pressão de fluido 
(conversores de pressão de fluido per se 3/00)  
[6] 

11/036 . . . por meio de servomotores que têm várias 
câmaras de trabalho (servomotores per se 
15/00)  [6] 

11/04 . .  para controlar a velocidade (11/024 tem  
prioridade)  [6] 

11/042 . . . por meios de regulagem na linha de alimentação 
(11/046, 11/05 tem prioridade)  [6] 

11/044 . . . por meios de regulagem na linha de retorno 
(11/046, 11/05 tem prioridade) [6] 

11/046 . . . dependendo da posição do elemento de trabalho  
[6] 

11/048 . . . . com controle de desaceleração  [6] 
11/05 . . . adaptados especialmente para manter uma 

velocidade constante 
11/06 . compreendendo características especiais para a 

utilização de um meio compressível, por ex., ar, vapor 
11/064 . . com dispositivos para economizar o meio 

compressível  [6] 
11/068 . . com válvulas para por gradualmente sob pressão os 

sistemas pneumáticos  [6] 
11/072 . . Sistemas combinados hidráulico-pneumáticos  [6] 
11/076 . . . com acionamento ou deslocamento pneumático 

e controle de velocidade ou parada por freio 
hidráulico  [6] 

11/08 . com apenas um servomotor 
11/10 . . em que a posição do servomotor é uma função da 

pressão 
11/12 . . com posições intermediárias distintas; com ação 

escalonada 
11/13 . . . utilizando câmaras de volume predeterminado  

[6] 
11/15 . . com meios especiais para o retorno automático 
11/16 . com dois ou mais servomotores 
11/17 . . utilizando duas ou mais bombas  [6] 
11/18 . . utilizados em combinação para obter o 

funcionamento intermitente de um único elemento 
controlado 

11/20 . . controlando vários elementos de funcionamento 
recíproco ou em seqüência 

11/22 . . Sincronização do movimento de dois ou mais 
servomotores 

 
13/00 Detalhes dos sistemas de servomotores (15/00 tem 

prioridade) 
13/01 . Válvulas de fechamento ou outros dispositivos 

detentores (associado com o atuador 15/26) 
13/02 . Dispositivos de distribuição ou de alimentação do 

fluido caracterizados por sua adaptação ao controle dos 
servomotores (válvulas de vias múltiplas em geral F 16 
K 11/00) 

13/04 . . para utilização com um único servomotor 
13/042 . . . acionados pela pressão do fluido 
13/043 . . . . com válvulas piloto controladas 

eletricamente 
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13/044 . . . acionados por meios controlados eletricamente, 
por ex., solenóides, motores de torque 

13/06 . . para utilização com dois ou mais servomotores 
13/07 . . . em seqüência distinta 
13/08 . . . Montagem de unidades destinadas, cada qual, 

ao controle de um único servomotor 
13/10 . Disposições especiais para fazer funcionar o dispositivo 

acionado sem utilizar a pressão de um fluido, por ex., 
em caso de emergência 

13/12 . Medidas especiais para aumentar a sensibilidade do 
sistema 

13/14 . Medidas especiais para transmitir ao operador, pelo 
sentido do tato, a reação imediata do dispositivo atuado 

13/16 . Medidas especiais para alimentação do retorno 
 
15/00 Dispositivos acionados por fluido para deslocar um 

elemento de uma para outra posição (motores para 
movimento contínuo F 01 a F 03); Mecanismos associados 
a esses dispositivos 

15/02 . Sistema mecânico de montagem caracterizado pelos 
meios que transformam o movimento do elemento 
acionado pelo fluido em movimento do elemento 
terminal acionado 

15/04 . . com cilindro oscilatório 
15/06 . . para transformação mecânica de um movimento 

retilíneo em um movimento não retilíneo 
15/08 . caracterizados pela estrutura da unidade do motor 

(pistões, cilindros, gaxeta F 16 J) 
15/10 . . sendo o motor do tipo diafragma (ligação de 

válvulas a corpos elásticos infláveis B 60 C 29/00; 
diafragmas, foles F 16 J 3/00) 

15/12 . . do tipo palheta oscilatória ou de cilindro curvo 
15/14 . . do tipo cilindro reto 
15/16 . . . do tipo telescópico 
15/17 . . . do tipo pistão diferencial 
15/18 . Unidades conjugadas compreendendo tanto o motor 

como a bomba  
15/19 . Atuadores pirotécnicos [3] 
15/20 . Outros detalhes 
15/22 . . para acelerar ou desacelerar o curso 
15/24 . . para limitar o curso 

15/26 . . . Mecanismos de fechamento 
15/28 . . Meios  para  indicar  a posição, por ex., fim do 

curso [4] 
17/00 Combinações dos sistemas de telemotores e 

servomotores 
17/02 . em que um telemotor aciona o elemento de controle de 

um servomotor 
 
18/00 Disposições paralelas dos sistemas de servomotores 

independentes 
 
19/00 Ensaios dos sistemas ou aparelhos à pressão de fluido, 

ainda não incluídos em outro local 
 
20/00 Disposições de segurança; Utilização dos dispositivos de 

segurança (dispositivos de segurança em geral F 16 P); 
Medidas de emergência 

 
21/00 Características comuns; Sistemas à pressão de fluido ou 

detalhes dos mesmos, não abrangidos por qualquer 
grupo precedente 

21/02 . Sistemas de servomotores com controle de programa 
derivado de um dispositivo de memória ou de 
sincronização; Dispositivos de controle para esse fim 
(controle de programa em geral G 05 B 19/00) 

21/04 . Medidas especiais em função das propriedades do 
fluido, por ex., para ventilação, compensação das 
variações de viscosidade, resfriamento, filtragem, 
prevenção da coagulação 

21/06 . Utilização de fluidos especiais, por ex., metal líquido; 
Adaptações especiais de sistemas à pressão de fluido ou 
controle de elementos para esse fim, para a utilização 
desses fluidos 

21/08 . Sistemas de servomotores compreendendo meios de 
controle acionados eletricamente (21/02 tem prioridade) 

21/10 . Dispositivos ou disposições de retardamento 
(associados a motores a fluido ou atuadores 15/22) 

21/12 . Osciladores a fluido ou geradores de impulsos 
(osciladores a fluido utilizados predominantemente para 
fins de cálculo ou controle F 15 C 1/22, 3/16) 

21/14 . Meios de recuperação de energia (para veículos B60T 
1/10)  [6] 

 

F 15 C ELEMENTOS DE CIRCUITOS DE FLUIDO UTILIZADOS PRINCIPALMENTE PARA FINS DE CÁLCULO OU DE 
CONTROLE (transdutores F 15 B 5/00; dinâmica dos fluidos em geral F 15 D; computadores compreendendo elementos a fluido G 06 
D; G) 

 
Nota 
 
 Atenção para as Notas após os títulos da classe B 81 e da subclasse B 81 B relativas a dispositivos micro-estruturais e sistemas micro-

estruturais  [7] 
 

 

1/00 Elementos de circuito sem peças móveis 
1/02 . Detalhes 
1/04 . . Meios para controlar as correntes de fluido para os 

dispositivos a fluido, por ex., por sinais elétricos 

1/06 . . Detalhes estruturais; Utilização de materiais 
especiais 
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Nota 
 
 O grupo 1/22 tem prioridade sobre os grupos 1/08  

a 1/20. [2] 
 
1/08 . Dispositivos de camada limite, por ex., amplificadores 

utilizando o efeito de aderência do fluido às paredes [2] 
1/10 . . para funcionamento digital, por ex., para formar um 

“flip-flop” lógico, porta “OU”, porta “NEM” 
1/12 . . . Disposições múltiplas dos mesmos para cumprir 

operações do mesmo tipo, por ex., portões de 
maioria, portões de identidade 

1/14 . dispositivos de ação recíproca de correntes, 
Dispositivos de troca de força viva, por ex., atuando 
pela ação recíproca de dois jatos fluidos ortogonais 

1/16 . Dispositivos de vórtice, isto é, dispositivos em que o 
fluido se torna turbulento 

1/18 . Dispositivos de turbulência, isto é, dispositivo em que 
uma corrente de controle obriga o fluxo laminar a se 
tornar turbulento 

1/20 . Dispositivos de impacto direto, isto é, dispositivos em 
que se chocam duas correntes opostas em linha reta 

1/22 . Osciladores [2] 

3/00 Elementos de circuito com peças móveis (válvulas, 
estrutura das válvulas F 16 K) 

 

Nota 
 
 O  grupo  3/16  tem  prioridade  sobre os grupos 3/02 a 

3/14. [2] 
 
3/02 . utilizando válvulas de carretel 
3/04 . utilizando diafragmas (ligação de válvulas a corpos 

elásticos infláveis B 60 C 29/00) 
3/06 . utilizando esferas 
3/08 . utilizando lâminas 
3/10 . Utilizando bocais ou tubos de jato 
3/12 . . sendo o bocal ou tubo de jato móveis 
3/14 . . sendo o jato que sai do bocal interceptado por uma 

palheta 
3/16 . Osciladores [2] 

4/00 Elementos de circuito caracterizados por suas funções 
especiais 

5/00 Manufatura de elementos dos circuitos de fluido; 
Manufatura das montagens desses elementos 

7/00 Elementos híbridos, isto é, elementos de circuito 
possuindo características abrangidas pelos grupos 1/00 a 
3/00 [2] 

 

F 15 D DINÂMICA DOS FLUIDOS, isto é, MÉTODOS OU MEIOS PARA ATUAR SOBRE A CIRCULAÇÃO DE GASES OU 
LÍQUIDOS (elementos de circuitos de fluido F 15 C) 

 
Nota 

Esta subclasse abrange o controle da camada limite e outros métodos e disposições, não incluídos em outras classes, para modificar o 
fluxo dos fluidos segundo as superfícies de compressão e depois da passagem por essas superfícies, por ex., produzindo ou eliminando a 
turbulência, desviando os jatos, guiando a corrente de fluido através das curvas dos condutos, modificando a distribuição do fluido em 
um conduto, reduzindo a fricção do fluido. 

 

1/00 Modificação do débito dos fluidos 
1/02 . em tubos ou condutos 
1/04 . . Disposições das pás de guia nos cotovelos dos tubos 

ou nas curvas dos condutos; Estruturas dos 
elementos ou cotovelos dos condutos em relação ao 
fluxo, principalmente para reduzir as quedas do 
débito 

1/06 . . atuando sobre a camada limite 

1/08 . dos jatos que saem de um orifício (bocais ou saídas com 
meios para interromper ou desviar mecanicamente o  
jato B 05 B, por ex., B 05 B 1/26) 

1/10 . em torno dos corpos de material sólido 
1/12 . . atuando sobre a camada limite 
1/14 . Desvio da corrente de fluido em condutos alternativos 

(na engenharia hidráulica E 02 B) 
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F 16 ELEMENTOS OU UNIDADES DE ENGENHARIA; MEDIDAS GERAIS PARA ASSEGURAR E 
MANTER O FUNCIONAMENTO EFETIVO DE MÁQUINAS OU INSTALAÇÕES; ISOLAMENTO 
TÉRMICO EM GERAL 

F 16 B DISPOSITIVOS PARA UNIR OU PRENDER, ELEMENTOS ESTRUTURAIS OU PEÇAS DE MÁQUINAS, por ex., 
PREGOS, CAVILHAS, TRAVAS DE ANÉIS, GRAMPOS, PINÇAS, CUNHAS; JUNTAS OU LIGAÇÕES  

Nota 
Atenção para: 
(a) a Nota após o grupo E 04 B 1/38) [5] 
(b) os seguintes locais: 
A 44 B  Fivelas, fechos corrediços 
A 47 G 3/00 Cabeças ornamentais para pregos, parafusos ou similares 
B 42 F 3/00 Meios para prender folhas juntas temporariamente, sem usar grampos 
E 01 B 9/10 Parafusos ou cavilhas para dormentes de ferrovia 
E 01 B 11/00 Junções de trilhos  
E 04  Uniões para edifícios 
E 04 D 13/08 Meios de fixação para os tubos de descida para drenagem da água dos telhados 
E 04 G 5/04 Fixação de andaimes em ou contra os edifícios 
E 04 G 7/00 Uniões para andaimes 
E 05 C  Ferrolhos ou dispositivos de retenção para folhas, especialmente para portas ou janelas 
F 16 C 29/10 Travamentos dos mancais para peças que se deslocam apenas linearmente 
F 16 G 17/00 Ganchos como peças integrantes de correntes 
F 16 L  Juntas para tubos 
F 16 L 3/00 Suportes para tubos, cabos ou condutos de proteção, por ex., acessórios de suspensão, fixadores, grampos, 

calços, pinças, braçadeiras 
F 16 L 33/02 Braçadeiras para fazer a conexão de mangueiras a elementos rígidos 
H 01 F 7/00 Dispositivos magnéticos de suporte 
H 02 N 13/00 Dispositivos eletrostáticos de suporte. [5] 

Índice da Subclasse 
 
TIPOS DE FIXAÇÃO 
 Por: aperto, acunhamento........................................2/00; 3/00 
 Por: montagem à contração 
 ou à força; colagem ou 
 prensagem; penetração de uma 
 peça no orifício de uma 
 outra peça ...................................................4/00; 11/00; 17/00 
 Fixação de chapas, tiras, 
 barras ou tubos uns aos outros 
 ou a superfícies planas....................................5/00, 7/00, 9/00 
 Para usos especiais 
       para móveis...............................................................12/00 
       para fixação em paredes ...........................................13/00 
       por meio de roscas modificadas 
       para resistir à tração..................................................31/00 
MEIOS DE FIXAÇÃO 
 Em geral 
       grampos, pinças; 
       cunhas, chavetas ................................................2/00; 3/00 
       pernos.......................................................................13/00 

 
 
 outros meios de fixação............................... 1/00, 45/00,47/00 
Sem rosca 
 Pregos, colchetes; 
 cavilhas, pinos ou rebites .................................... 15/00; 19/00 
 dispositivos de fixação 
 de pino e encaixe para  
 impedir o movimento axial ............................................ 21/00 
Com rosca 
 parafusos; cavilhas, cavilhas 
 de ruptura, porcas.................................... 25/00, 15/06, 27/00; 
  27/00, 31/00; 35/00,  
  37/00 
 características comuns a 
 cavilhas e parafusos ................................. 23/00, 27/00, 33/00 
 deformação da porca ou 
 equivalente durante o 
 parafusamento; aperto de 
 parafusos, cavilhas ou porcas.............................. 29/00; 39/00 
Acessórios para os meios de fixação .................................. 41/00, 43/00 
 

 

Nota 
 Os grupos 2/00 a 47/00 têm prioridade sobre o grupo 1/00 [2] 

 

1/00 Dispositivos para unir elementos estruturais ou peças de 
máquinas ou para impedir qualquer movimento relativo 
entre os mesmos 

1/02 .7 Meios para prender elementos de mecanismos após o 
funcionamento (meios para colocar os elementos na 
posição de descanso F 16 D) 

1/04 . . desengatados pelo movimento da peça de 
acionamento do elemento (aperto dos mecanismos 
de controle G 05 G, por ex., G 05 G 5/00) 
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Fixações para elementos estruturais ou peças de máquinas em 
geral  (acoplamentos rígidos de eixos F 16 D) 
 
2/00 Fixações de aperto por fricção liberáveis (para cabos ou 

cordas, por ex., castanhas, F 16 G 11/00; suportes para 
tubos, cabos ou tubulação de proteção F 16 L 3/00) 

2/02 . Grampos, isto é, cuja ação de aperto é efetuada por 
meios efetivos outros que não a resistência à 
deformação inerente ao material de que é feito o 
dispositivo 

2/04 . . internos, isto é, atuando por expansão (2/14 a 2/18 
têm prioridade) 

2/06 . . externos, isto é, atuando por contração (2/14 a 2/18 
têm prioridade) 

2/08 . . . utilizando faixas (braçadeiras para fixação de 
mangueiras a elementos rígidos F 16 L 33/02) 

2/10 . . . utilizando garras articuladas 
2/12 . . . utilizando garras deslizantes 
2/14 . . utilizando cunhas 
2/16 . . utilizando roletes ou esferas 
2/18 . . utilizando cames, alavancas, excêntricos ou 

alavancas articuladas 
2/20 . Pinças, isto é, com a ação de aperto efetuada 

unicamente pela resistência à deformação inerente ao 
material de que é feito o dispositivo 

2/22 . . de material elástico, por ex., material à base de 
borracha 

2/24 . . . de metal 
2/26 . . de material maleável, não elástico, por ex.,  

ligaduras para plantas 
 
3/00 Ligações do tipo chavetas; Chavetas (2/00 tem prioridade; 

para ligar varetas ou tubos uns aos outros 7/00) 
3/04 . utilizando chavetas formadas de fio metálico ou de 

outro material flexível, para serem inseridas através de 
uma abertura que dá acesso a ranhuras nas superfícies 
adjacentes das peças a serem ligadas 

3/06 . utilizando mangas cônicas 
 
4/00 Ligação por contração, por ex., união de peças a 

temperaturas diferentes; Encaixes à força (restritas a 
peças ou objetos metálicos B 23 P 11/02); Fixações de 
aperto por fricção (2/00 tem prioridade) 

 
5/00 Junção de folhas ou chapas umas às outras ou a tiras ou 

barras paralelas às mesmas (por colagem 11/00, ligações 
por pernos 13/00; pinos, inclusive elementos deformáveis 
19/00; revestimento de paredes E 04 F 13/00; fixação de 
tabuletas, chapas, painéis ou quadros a uma estrutura de 
suporte, fixação de elementos facilmente removíveis, por 
ex., letras, em tabuletas, chapas, painéis ou quadros G 09 F 
7/00) 

5/01 . por meio de elementos de fixação especialmente 
adaptados a painéis alveolares 

5/02 . por meio de elementos de fixação rosqueados (estrutura 
das ligações rosqueadas 25/00 a 39/00) 

5/04 . por meio de rebitagem (rebites 19/04) 
5/06 . por meio  de grampos ou pinças (fixação de aperto por 

fricção liberáveis em geral 2/00) 
5/07 . por interligação de saliências múltiplas, nas superfícies, 

por ex., ganchos, espirais 
5/08 . por meio de soldas ou similares (solda ou caldeamento 

B 23 K) 

5/10 . por meio de ligações de baionetas (dispositivos de 
fixação que travam por rotação 21/02) 

5/12 . Fixação por meio de pinças de tiras ou barras a folhas 
ou chapas, por ex., tiras de borracha, tiras decorativas 
para veículos a motor (fixações de aperto por fricção 
liberáveis em geral 2/00; fixação de varetas ou peças 
tubulares a superfícies planas formando um ângulo 
9/00; braçadeiras para fixação de mangueiras a 
elementos rígidos F 16 L 33/02) 

 
7/00 Ligações de varetas ou tubos, por ex., de seção não 

circular, uns aos outros, inclusive ligações elásticas 
(armações de guarda-chuvas A 45 B 25/02; solda ou 
soldagem de ligações B 23 K; ligações de veículos em geral 
B 60 D; engates ferroviários B 61 G; quadros de bicicletas 
B 62 K; acoplamentos de eixos F 16 D; uniões de tubos 
para transporte de fluidos F 16 L) 

7/02 . com peças cônicas 
7/04 . Ligações por grampos ou pinças (fixações de aperto por 

fricção liberáveis em geral 2/00) 
7/06 . Esticadores (para cabos, cordas ou fios metálicos F 16 

G 11/12) 
7/08 . Cavaletes para tubos (fixações de aperto por fricção 

liberáveis em geral 2/00) 
7/10 . Sistemas telescópicos (para andaimes E 04 G 25/04; 

escoras telescópicas para minas E 21 D 15/14 a 15/46; 
estrados ou cavaletes como suportes de aparelhos ou 
artigos dispostos no mesmo F 16 M 11/00) 

7/12 . . travados apenas na posição de alongamento máximo 
7/14 . . travados em posições intermediárias 
7/16 . . . travados apenas contra o movimento em uma 

direção 
7/18 . utilizando elementos rosqueados 
7/20 . utilizando ligações de baioneta 
7/22 . utilizando ganchos ou elementos similares 
 
9/00 Ligações de varetas ou peças similares a superfícies 

planas formando um ângulo (fixações de aperto por 
fricção liberáveis em geral 2/00; ligações de encaixe por 
pressão B 23 P 11/00, 19/00; ligações estanques de tubos a 
reservatórios, paredes ou similares F 16 L; cavaletes ou 
suportes para tubos F 16 L 41/00; suportes para tubos, 
cabos ou tubulação de proteção F 16 L 3/00) 

9/02 . Ligações removíveis 
 
 
11/00 Ligação de elementos estruturais ou de peças de 

máquinas uns aos outros por colagem ou prensagem, 
por ex., solda sob pressão a frio (solda não elétrica em 
geral B 23 K; processos de utilização de adesivos, 
independentemente de utilização de adesivos, 
independentemente da forma das superfícies unidas C 09 J 
5/00) 

 
12/00 Sambladura de móveis ou similares, por ex., invisíveis 

na parte externa (2/00 a 11/00 têm prioridade; meios de 
fixação per se 13/00 a 47/00; trabalho em madeira B 27) 

12/02 . Juntas entre painéis e postos angulares 
12/04 . Juntas não liberáveis para peças de móveis não 

metálicos por ex., coladas 
12/06 . Juntas não liberáveis para peças de móveis metálicos 
12/08 . . sem utilização dos elementos separados de ligação 



F 16 B 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 6, Seção F 74 

12/10 . utilizando pregos, cavilhas, espigas, grampos, pinças ou 
similares (coladas 12/04; meios de fixação per se 15/00 
a 47/00) 

12/12 . . para peças de móveis não metálicos, por ex., feitas 
de madeira, de matéria plástica 

12/14 . . . utilizando cavilhas ou parafusos rosqueados 
12/16 . . . . utilizando parafusos de auto-rosqueamento 
12/18 . . . . utilizando barras de tração 
12/20 . . . utilizando grampos, pinças, cunhas, cavilhas 

corrediças ou similares 
12/22 . . . utilizando ranhuras e pinos 
12/24 . . . utilizando pinos, pernos ou dispositivos 

similares independentes 
12/26 . . . utilizando elementos com ação de mola 
12/28 . . para peças de móveis metálicos 
12/30 . . . utilizando cavilhas rosqueadas 
12/32 . . . utilizando grampos, pinças, cunhas, cavilhas 

corrediças ou similares 
12/34 . . . utilizando ranhuras e pinos 
12/36 . . . utilizando pinos, pernos ou dispositivos 

similares independentes 
12/38 . . . utilizando elementos com ação de mola 
12/40 . Juntas para tubulação de móveis 
12/42 . . ligando as tubulações de móveis a peças não 

tubulares 
12/44 . Juntas de pés; Juntas de cantos 
12/46 . . Ligações de canto não metálicas 
12/48 . . Ligações de pés não metálicas (12/46 tem 

prioridade) 
12/50 . . Ligações de canto metálicas 
12/52 . . Ligações de pés metálicas (12/50 tem prioridade) 
12/54 . Montagens para armações de camas ou similares 
12/56 . . Suportes para armações de camas; Juntas de 

acoplamento consistindo em cavilhas ou similares; 
Trincos para as mesmas 

12/58 . . Ligações oblíquas para barras de cama 
12/60 . . Montagens para painéis laterais removíveis 
 
13/00 Pernos ou outros dispositivos fixos a paredes ou 

similares por inserção em orifícios preparados para esse 
fim (pregos 15/00; pinos ou cavilhas de autotravamento em 
geral; ligações de pino e encaixe liberáveis 21/00; pernos ou 
cavilhas para dormentes de via férrea ou similares E 01 B 
9/00; meios para ancoragem de elementos estruturais ou 
anteparos especialmente adaptados à engenharia de 
fundação E 02 D 5/74; cavilhas ou pernos utilizados durante 
o assentamento de tijolos ou vazamento de concreto E 04 B 
1/38; montagem de cavilhas de ancoragem em poços, túneis 
ou galerias E 21 D 20/00; cavilha de ancoragem  para  
poços,  túneis  ou  galerias  E 21 D 21/00)  [5] 

13/02 . em uma peça com saliências ou nervuras no eixo 
13/04 . com peças que se prendem no furo ou por trás da parede 

depois da inserção (fixações de aperto por fricção 
liberáveis em geral 2/00) 

13/06 . . combinadas com manga expansível 
13/08 . . com peças separadas de aperto e colocadas em sua 

posição final em relação ao corpo do dispositivo 
sem nova operação manual 

13/10 . . com peças separadas de aperto e colocadas em sua 
posição final em relação ao corpo do dispositivo por 
uma operação separada (13/06 tem prioridade) 

13/12 . Pernos metálicos presos pela inserção do parafuso, 
prego ou similar 

13/13 . . autocortante [2] 
13/14 . Bujões ou mangas não metálicas; Utilização de material  

líquido, semi-sólido ou maleável para esse fim [5] 
 
Meios de união sem rosca (cravos para ferradura A 01 L 7/10; 
pregos para calçados A 43 B 23/20; percevejos B 43 M 15/00; para 
estruturas de prédios E 04 B 1/38; para corrimãos E 04 F 11/18; 
para cercas E 04 H 17/00) 
 
15/00 Pregos; Grampos em forma de U (grampos cirúrgicos A 

61 B 17/064; fabricação de pregos ou grampos B 21 G; 
pregões para estrada de ferro E 01 B 9/06) 

15/02 . com cabeças de forma especial, por ex., com superfícies 
aumentadas (ornamentos para móveis A 47 B 95/04; 
cabeças ornamentais removíveis para pregos A 47 G 
3/00) 

15/04 . com eixo extensível 
15/06 . com farpas, por ex., para peças metálicas; Pinos com 

rosca helicoidal e cabeça 
15/08 . dispostos em série, mas facilmente separáveis 
 
17/00 Ligação de elementos estruturais ou peças de máquinas 

pela penetração de uma parte de um elemento ou de 
uma peça suportada por um elemento em um furo feito 
no outro elemento (estrutura de cavilhas, pinos ou rebites 
19/00; rebitagem 19/04; meios para impedir que um pino, 
espiga ou similares saiam da sua posição de funcionamento, 
fixações de pino e encaixe desprendíveis 21/00) 

 
19/00 Cavilhas sem roscas; Pinos, inclusive elementos 

deformáveis (em ligações rosqueadas 29/00); Rebites 
(meios para impedir a remoção 21/00) 

19/02 . Cavilhas ou mangas para colocar em posição peças de 
máquinas, por ex., pinos cônicos entalhados, pinos de 
montagem, mangas, anéis excêntricos de ajustagem 

19/04 . Rebites; Espigas ou similares fixos por rebitagem (selos 
de chumbo G 09 F 3/00) 

19/05 . . Cavilhas fixadas por colares embutidos (19/08 tem 
prioridade) 

19/06 . . Rebites sólidos feitos em uma só peça 
19/08 . . Rebites ocos; Rebites de peças múltiplas 
19/10 . . . fixos por expansão mecânica 
19/12 . . . fixos por pressão de fluido, inclusive por 

explosão (cavilhas, cravadas em estruturas de 
concreto, paredes metálicas ou similares, por 
ferramentas à detonação 19/14) 

19/14 . Cavilhas ou similares para vazar construções de 
concreto, paredes metálicas ou similares, através de 
ferramentas de pregar operadas por detonação 
(ferramentas para as mesmas B 25 C, B 27 F) 

 
21/00 Meios para impedir o movimento axial relativo de um 

pino, espiga, eixo ou similares e de um elemento que o 
circunda (espigas rebitadas ou deformáveis 19/04; para 
pinos de cruzeta F 16 J 1/18); Fixações de pino e encaixe 
liberáveis 

21/02 . Dispositivos de fixação liberáveis que travam por 
rotação (com ação de mola 21/06; pernos ou pinos de 
montagem com saliências elásticas 21/08) 

21/04 . . com trinco de baioneta 
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21/06 . Dispositivos de fixação liberáveis com ação rápida 
21/07 . . em que o encaixe tem uma parte elástica 
21/08 . . em que o perno, o pino ou a espiga tem uma parte 

elástica (pernos de parede 13/00) 
21/09 . Dispositivos de fixação liberáveis com pinos que se 

encaixam em furos 
21/10 . de peças separadas (ligação tipo chaveta 3/00; 

travamento de parafusos ou porcas para lhes impedir a 
rotação 39/04) 

21/12 . . com pinos de travamento ou fendidos enfiados nos 
furos 

21/14 . . . Detalhes de pinos de travamento ou de pinos 
fendidos 

21/16 . . com ranhuras ou entalhes no pino ou no eixo 
21/18 . . . com travas de anéis ou dispositivos elásticos 

similares de retenção; Detalhes (arruelas de 
pressão para porcas de aperto 39/24; anéis de 
ajustagem 43/00) 

21/20 . . para cavilhas ou eixos sem furos, ranhuras ou 
entalhes para os elementos de aperto 

 
Meios de fixação com rosca (pernos para paredes 13/00; 
manufatura de elementos de fixação roscados B 21 H, K, B 23 G; 
parafusos ou cavilhas para dormentes de ferrovias E 01 B 9/10;  
mecanismos roscados F 16 H) 
 
23/00 Cabeças de cavilhas ou de parafusos de forma especial 

para lhes permitir a rotação por meio de uma 
ferramenta 

 
25/00 Parafusos que formam rosca no corpo em que são 

aparafusados, por ex., parafusos para madeira, 
parafusos auto-atarraxáveis [4] 

25/02 . pela ação de corte e de remoção do material, por ex., 
parafusos auto-atarraxáveis canelados [4] 

25/04 . pela ação de talhar e de deslocamento do material, por 
ex., parafusos para madeira com filetes afiados [4] 

25/06 . por estampagem, isto é, por ação de deformação do 
material [4] 

25/08 . por uma combinação de duas ou todas ações previstas 
nos grupos 25/02 a 25/06 [4] 

25/10 . Parafusos que executam a função adicional de formação 
de rosca, por ex., parafuso tipo broca [4] 

27/00 Cavilhas, parafusos ou porcas dispostas em série mas 
facilmente separáveis, principalmente para utilização 
em máquinas automáticas 

29/00 Ligação rosqueada com deformação da rosca ou do 
elemento auxiliar durante a fixação (elementos 
deformados pelo aperto de parafusos, cavilhas ou porcas 
39/22) 

31/00 Ligações rosqueadas especialmente modificadas a fim de 
resistir a uma carga de tração; Cavilhas de ruptura 
(forma de rosca 33/04) 

31/02 . para indicar ou limitar a carga de tração 
31/04 . para manter constante a carga de tração 
31/06 . tendo em vista a possibilidade de ruptura por fadiga 

33/00 Características comuns a cavilhas e porcas 
33/02 . Forma de rosca; Formas especiais de roscas (utilizadas 

como dispositivos de aperto de parafuso 39/30) 

33/04 . . em vista da carga de tração 
33/06 . Tratamento de superfície das partes rosqueadas, por ex., 

para evitar emperramento 

35/00 Cavilhas de rosca; Cavilhas de união; Pernos 
rosqueados; Parafusos; Parafusos de fixação (parafusos 
de cortar roscas 25/00) 

35/02 . divididos longitudinalmente 
35/04 . com cabeça ou eixo de forma especial a fim de fixar a 

cavilha sobre ou em um objeto (travamento da cavilha 
para lhe impedir a rotação no objeto por meio de peças 
acessórias 39/00) 

35/06 . . Cabeças de forma especial (forma especial para 
permitir a rotação da cavilha 23/00) 

37/00 Porcas ou elementos similares de engate por rosca 
37/02 . feitas de material em chapa fina (fixação a superfícies 

37/04) 
37/04 . Dispositivos para fixar porcas a superfícies, por ex., 

folhas, chapas 
37/06 . . por meio de solda ou rebite 
37/08 . Porcas facilmente removíveis, por ex., consistindo em 

duas ou mais peças; Porcas deslocáveis ao longo da 
cavilha depois de inclinar a porca 

37/10 . . divididas paralelamente ou quase paralelamente ao 
eixo da cavilha 

37/12 . com superfícies de encaixe por rosca consistindo em 
uma inserção de molas helicoidais de discos ou 
similares; Peças independentes, de fio metálico 
enrolado, utilizadas como porcas; Inserções rosqueadas 
para furos 

37/14 . Porcas de tampa; Tampas para porcas ou para cavilhas 
37/16 . Porcas borboleta (37/14 tem prioridade) 

39/00 Aperto de parafusos, cavilhas ou porcas (aperto de fechos 
de garrafas B 65 D; aperto de cavilhas de fixação de trilhos 
em vias permanentes E 01 B 9/12; aperto de meios de 
fixação para talas de vias férreas E 01 B 11/38; dispositivos 
de fechamento de válvulas ou registros F 16 K) 

Nota 
 Neste grupo, as cabeças dos parafusos ou cavilhas são 

consideradas como porcas no tocante a aperto; um objeto no 
qual é efetuado um rosqueamento é considerado como uma 
porca. 

39/01 . especialmente adaptado para impedir o afrouxamento 
em temperaturas extremas 

39/02 . em que o aperto é feito depois do parafusamento (39/01 
tem prioridade; pinos fendidos, travas de anéis ou 
similares para impedir exclusivamente o movimento 
axial relativo 21/10; fixação de porcas por solda ou 
rebite 37/06) 

39/04 . . com um elemento penetrando na superfície 
rosqueada de pelo menos uma peça, por ex., um 
pino, uma cunha, um contra-pino, um parafuso 

39/06 . . . com um pino ou grampo paralelo ao eixo da 
cavilha 

39/08 . . com uma tampa de ação recíproca que atua sobre a 
porca, ligada à cavilha por um pino ou contrapino 

39/10 . . por uma chapa ou anel imóvel em relação à cavilha 
ou objeto (39/08 tem prioridade) 

39/12 . . por meio de contraporcas 
39/14 . . . feitas de material em chapa fina ou formada 

com arruelas de pressão (contraporcas per se 
feitas de material em chapa fina 37/02) 
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39/16 . . . em que a rosca da contraporca é diferente da 
rosca da porca 

39/18 . . . . em que a contraporca se prende na rosca da 
porca, bem como na cavilha 

39/20 . . por meio de fio de aço ou similares (39/10 tem 
prioridade) 

39/22 . em que o fechamento é realizado durante o 
parafusamento ou o aperto (39/01 tem prioridade) 

39/24 . . por meio de arruelas, arruelas de pressão ou chapas 
elásticas que se fecham contra o objeto (aperto 
sobre a rosca 39/14, 39/36) 

39/26 . . . com arruelas de pressão presas à porca ou à 
cabeça da cavilha 

39/28 . . por elementos especiais na porca ou na cavilha ou 
em forma de porca ou de cavilha (39/26 tem 
prioridade; contraporcas 39/12) 

39/282 . . . Travamento por meios cuja superfície de 
trabalho tem forma especial, por ex., porcas de 
entalhes ou dentes 

39/284 . . . Travamento por meio de deformação elástica 
(39/38 tem prioridade) 

39/286 . . . . provocado por cortes de serra 
39/30 . . . Travamento exclusivamente pela forma especial 

da rosca 
39/32 . . . Travamento por meio de uma lingüeta ou peça 

do tipo lingüeta 
39/34 . . . Travamento por inserções ou peças similares 

deformáveis 
39/36 . . . com peças cônicas de travamento que podem 

ser fendidas, inclusive anéis separados 
utilizados com as mesmas 

39/38 . . . com uma segunda parte da rosca que pode ser 
montada de maneira elástica (39/30 tem 
prioridade) 

______________________________________________________ 
 

41/00 Medidas contra a perda de cavilhas, porcas ou pinos; 
Medidas para impedir manipulação não autorizada de 
cavilhas, porcas ou pinos (selos G 09 F 3/00) 

43/00 Arruelas ou dispositivos equivalentes; Outros 
dispositivos para suportar cabeças de cavilhas ou porcas 
(de travas de anéis 21/18; com meios especiais para travar 
cavilhas ou porcas 39/10, 39/24) 

43/02 . com disposições especiais para encaixar em superfícies 
não perpendiculares ao eixo da cavilha ou que não 
circundam a cavilha 

 
45/00 Ganchos; Olhais (se as peças ou os meios de fixação 

estiverem em causa, os grupos 13/00, 15/00, 19/00, 25/00, 
35/00, 47/00 têm prioridade; para pendurar quadros ou 
similares A 47 G 1/16; ganchos para rebocar navios B 63 B 
21/58; para fins de içamento ou tração B 66 C; ganchos ou 
olhais incorporando peças destinadas a facilitar a fixação 
rápida a cabos ou cordas em qualquer ponto F 16 G 11/14)) 

45/02 . Ganchos com elemento de fechamento articulado 
45/04 . Ganchos com elemento de fechamento deslizante 
45/06 . Ganchos com duas partes simétricas articuladas 
 
47/00 Ventosas para fins de fixação; Meios equivalentes 

utilizando adesivos 

 

 

F 16 C EIXOS; EIXOS FLEXÍVEIS; ELEMENTOS DOS MECANISMOS DOS EIXOS DE MANIVELA; PEÇAS ROTATIVAS 
OUTRAS QUE NÃO ELEMENTOS DE ENGRENAGEM; MANCAIS [5] 

 
Notas 

(1) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
− “peças rotativas outras que não elementos de engrenagens” abrange qualquer elemento que gire desde que as características 

consideradas sejam afetadas apenas pelo fato de que ele gira. 
 

(2) Atenção para o seguintes locais: 
A 01 B 71/04 Mancais para máquinas agrícolas 
B 21 B 31/07 Adaptação de  mancais de cilindros para unidades de laminação  de metal  
B 23 Q 1/25 Mancais para suportes de ferramentas móveis ou ajustáveis 
B 61 C 17/10 Hastes de conexão, mancais para rodas motrizes de locomotivas ferroviárias 
B 61 F 15/00 Caixas de eixos para veículos ferroviários 
B 62 K 21/06 Mancais para mangas de eixo de direção 
E 06 B 9/174, Mancais especialmente adaptados para postigos de enrolar ou para venezianas de enrolar 
 9/50  
E 21 B 10/22 Mancais para brocas de perfuração 
F 01 C 21/02 Disposição de mancais em máquinas ou motores de pistão rotativo 
F 01 D 25/16 Disposição de mancais em máquinas ou motores de deslocamento não-positivo 
F 02 C   7/06 Disposição de mancais em instalações de turbinas a gás 
G 01 C 19/16 Mancais para giroscópios 
G 01 D 11/02 Mancais ou suspensões para partes móveis dos instrumentos de medição 
G 01 G 21/02 Disposições de mancais em aparelhos de pesagem 
G 01 R   1/10 Disposições de mancais em instrumentos de medição de variáveis elétricas 
G 01 R 11/12 Disposições de mancais em aparelhos para medição da integral no tempo da potência ou corrente elétrica 
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G 02 C   5/22 Dobradiças para óculos 
G 04 B 31/00 Mancais para peças de relojoaria 
H 02 N 15/00 Dispositivos de levitação magnética.. [5] 

 
Índice da Subclasse 
 
TRANSMISSÕES FLEXÍVEIS, EIXOS, ÁRVORES, 
MANIVELAS, EXCÊNTRICOS............................................1/00, 3/00 
CRUZETAS, BIELAS...................................................5/00, 7/00, 9/00 
PIVÔS ........................................................................................11/00 
ROLOS, TAMBORES, DISCOS...................................................13/00 
 
MANCAIS 
 Para peças rotativas ................................ 13/00, 17/00 a 27/00 
 Para peças de movimento linear .....................................29/00 

 Para peças de movimento 
 tanto rotativo quanto linear ......................................... 31/00 
 Para eixos de manivela ou bielas .................................. 9/00 
 Não incluídos em outro local ...................................... 32/00 
 Suportes; elementos ou 
 acessórios .............................................. 27/00, 35/00; 33/00  
 ..................................................................................... 41/00 
 Resfriamento; alívio da carga .......................... 37/00; 39/00 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM ...................................... 33/00, 43/00 
CONSTRUÇÃO DE PEÇAS ROTATIVAS  
PARA RESISTIR À FORÇA  
CENTRÍFUGA........................................................................... 15/00 

 

1/00 Eixos flexí veis (eixos flexíveis em máquinas dentais para 
furar ou cortar A 61 C 1/18; Meios mecânicos para 
transmitir movimentos em uma blindagem flexível 

1/02 . para transmitir movimentos rotativos 
1/04 . . Eixos articulados 
1/06 . . com blindagem, tubo ou caixa de guia (1/04 tem 

prioridade; blindagem de guia 1/26) 
1/08 . . Ligações terminais 
1/10 . Meios para transmitir movimento linear em uma 

blindagem flexível, por ex., “mecanismos Bowden” 
(blindagem de guia 1/26) 

1/12 . . Disposições para transmitir movimento para ou do 
elemento flexível 

1/14 . . . Estrutura da peça terminal do elemento flexível; 
Sua adaptação ao elemento flexível 

1/16 . . . em que a peça terminal é guiada no sentido 
retilíneo 

1/18 . . . em que a peça terminal do elemento flexível é 
disposta ao longo da superfície curva de um 
elemento pivotante 

1/20 . . Estruturas dos elementos flexíveis movidas por 
movimento de vai-vém na blindagem 

1/22 . . Regulagem; Compensação do comprimento 
1/24 . Lubrificação; Equipamento de lubrificação 
1/26 . Estrutura das blindagens de guia ou dos tubos de guia 
1/28 . . com mancais incorporados 
 
3/00 Eixos (eixos flexíveis 1/00; eixos de hélice propulsora de 

embarcações, eixo de roda de pás B 63 H 23/34); Árvores; 
Manivelas; Excêntricos 

3/02 . Eixos; Árvores 
3/03 . . telescópicos (acoplamento com deslocamento axial 

F 16 D 3/06) 
3/035 . . . com mancais incorporados 
3/04 . Eixos de manivela, eixos excêntricos; Manivelas, 

excêntricos 
3/06 . . Eixos de manivela 
3/08 . . . feitos de uma só peça (características relativas à 

lubrificação 3/14, ao resfriamento 3/16) 
3/10 . . . formados de diversas partes, por ex., por solda 
3/12 . . . . desmontáveis 
3/14 . . . Características relativas à lubrificação 

3/16 . . . Características relativas ao resfriamento 
3/18 . . Eixos excêntricos 
3/20 . . Forma de eixos de manivela ou dos eixos 

excêntricos com relação ao equilíbrio 
3/22 . . Manivelas; Excêntricos (características estruturais 

dos pinos de manivela 11/02) 
3/24 . . . com contramanivela, isto é, uma segunda 

manivela suportada pelo pino da manivela 
3/26 . . . Braços de manivela elásticos; Pinos de 

manivela de montagem elástica (bielas elásticas 
7/04) 

3/28 . . . Manivelas ou excêntricos ajustáveis 
(mecanismos de manivela ajustáveis F 16 H 
21/20) 

3/30 . . . com disposições para transpor os p ontos mortos 
 
5/00 Cruzetas; Estruturas de cabeçotes ou ligações de bielas 

constituindo parte das cruzetas (haste de pistão, isto é, 
hastes conectadas rigidamente ao pistão F 16 J 7/00) 

 
7/00 Bielas ou articulações semelhantes articuladas em 

ambas extremidades (bielas de acoplamento para as rodas 
motrizes  de locomotivas B 61 C; impedindo o câmbio da 
relação de engrenagens em caso de condições desfavoráveis 
F 16 H 61/16); Estruturas dos cabeçotes de bielas 
(cabeçotes constituindo parte das cruzetas 5/00) 

7/02 . Estruturas de bielas de comprimento constante 
7/04 . com uma peça intermediária elástica ou um 

amortecedor a fluido 
7/06 . Bielas ajustáveis 
7/08 . feitas de metal em chapa 
 
9/00 Mancais para eixos de manivela ou bielas; Fixação das 

bielas (lubrificação de bielas quando ligadas aos eixos de 
manivela 3/14; ligações a cruzetas 5/00; aos pistões F 16 J 
1/14) 

9/02 . Mancais de eixos de manivela 
9/03 . . Disposições para ajustagem de folga 
9/04 . Mancais de bielas; Sua fixação 
9/06 . . Disposições para ajuste de folgas em mancais, 

operando automaticamente ou não (mancais 
ajustáveis para usos em geral 25/00) 
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11/00 Pivôs; Ligações pivotantes (disposições das conexões das 
articulações de direção B 62 D 7/16) 

11/02 . Munhões; Pinos de manivela (fixação dos pinos de 
manivela aos braços das mesmas, pinos de manivela 
constituindo parte de manivelas 3/06, 3/22) 

11/04 . Ligações pivotantes (dobradiças para portas, janelas ou 
folhas E 05 D; molas de borracha com as mangas 
internas e externas rígidas ou pino F 16 F 1/38) 

11/06 . . Juntas de esfera; Outras juntas tendo mais de um 
grau de liberdade angular, isto é, juntas universais 
(para transmitir movimento rotativo F 16 D 3/00; 
suportes para aparelhos com cabeçotes com juntas 
de esfera F 16 M 11/14) 

11/08 . . . com mancais elásticos 
11/10 . . Disposições para o travamento 
11/12 . . incorporando ligações flexíveis, por ex., molas de 

lâminas 
 
13/00 Rolos, tambores, discos ou similares (roletes de guia em 

alimentação de tiras B 65 H 27/00; rolos para calandras, 
seus mancais D 21 G 1/02; polias F 16 H 55/00; tambores 
giratórios ou roletes para aparelhos de troca ou 
transferência de calor F 28 F 5/02; adaptações especiais; ver 
as classes pertinentes); Mancais ou suas montagens 

13/02 . Mancais 
13/04 . . Mancais envolvendo apenas parcialmente o 

elemento a ser suportado; Mancais com suporte 
local em dois ou mais pontos 

13/06 . . auto-ajustáveis 
 
15/00 Estrutura das peças rotativas para resistir à força 

centrífuga (volantes, pesos de correção F 16 F 15/30, 
15/32) 

 
Mancais para peças rotativas (9/00, 13/02 têm prioridade; 
permitindo também movimento linear 31/00) 
 
17/00 Mancais de contato deslizante (32/06 tem prioridade; 

mancais ajustáveis 23/00, 25/00) [2] 
17/02 . exclusivamente para carga radial 
17/03 . . com segmentos apoiados de forma radial, por ex., 

mancais Michell 
17/04 . exclusivamente para carga axial 
17/06 . . com segmentos apoiados de forma radial, por ex., 

mancais Michell 
17/08 . . para suportar a extremidade de um eixo ou outro 

elemento, por ex., mancais de pé 
17/10 . para carga tanto radial quanto axial 
17/12 . caracterizados por aspectos não relacionados à direção 

da carga 
17/14 . . adaptados especialmente para funcionar na água 
17/18 . . com chumaceiras ou buchas flutuantes, girando a 

uma velocidade reduzida 
17/20 . . com suportes ou mancais de emergência 
17/22 . . com disposições para compensar a dilatação térmica 
17/24 . . com dispositivos afetados por condições anormais 

ou não desejadas, por ex., para impedir 
superaquecimento, para segurança 

17/26 . Sistemas consistindo em vários mancais de contato 
deslizante 

 

19/00 Mancais com contato de rolamento (mancais ajustáveis 
23/00, 25/00) 

19/02 . com as esferas do mancal essencialmente da mesma 
dimensão em uma ou mais fileiras circulares 

19/04 . . principalmente para carga radial 
19/06 . . . com uma única fileira de esferas 
19/08 . . . com duas ou mais fileiras de esferas 
19/10 . . principalmente para carga axial 
19/12 . . . para suportar a extremidade de um eixo ou 

outro elemento, por ex., mancais de pé 
19/14 . . para carga tanto radial quanto axial 
19/16 . . . com uma única fileira de esferas 
19/18 . . . com duas ou mais fileiras de esferas 
19/20 . . com elementos de espaçamentos livres, por ex., 

esferas, entre as esferas dos mancais 
19/22 . com os roletes do mancal, essencialmente da mesma 

dimensão, em uma ou mais fileiras circulantes, por ex., 
mancais de agulha 

19/24 . . principalmente para carga radial 
19/26 . . . com uma única fileira de roletes 
19/28 . . . com duas ou mais fileiras de roletes 
19/30 . . principalmente para carga axial 
19/32 . . . para suportar a extremidade de um eixo ou de 

outro elemento, por ex., mancais de pé 
19/34 . . para carga tanto radial quanto axial 
19/36 . . . com uma única fileira de roletes 
19/38 . . . com duas ou mais fileiras de roletes 
19/40 . . com elementos de espaçamento livres entre os 

roletes 
19/44 . . Mancais de agulhas 
19/46 . . . com uma fileira de agulhas 
19/48 . . . com duas ou mais fileiras de agulhas 
19/49 . Mancais com esferas ou roletes 
19/50 . Outros tipos de mancais de esferas ou de roletes 
19/52 . com dispositivos afetados por condições anormais ou 

indesejáveis 
19/54 . Sistemas consistindo em vários mancais de fricção de 

rolamento (mancais de fuso 35/08) 
19/55 . . com anéis flutuantes intermediários girando a uma 

velocidade reduzida 
19/56 . . em que os elementos de rolamento de um mancal 

diferem em diâmetro dos elementos de outro 
 
21/00 Combinações de mancais de contato deslizante com 

mancais de esferas ou de roletes (17/24, 19/52 têm 
prioridade) [2] 

 
23/00 Mancais ajustáveis para alinhamento ou posicionamento 

(27/00 tem prioridade) 
23/02 . Mancais de contato deslizante 
23/04 . . auto-ajustáveis 
23/06 . Mancais de esferas ou roletes 
23/08 . . auto-ajustáveis 
23/10 . Mancais cujas peças são ajustáveis excentricamente, 

uma em relação à outra 
 
25/00 Mancais ajustáveis em vista de desgaste ou folga (27/00 

tem prioridade) 
25/02 . Mancais de contato deslizante 
25/04 . . auto-ajustáveis 
25/06 . Mancais de esferas ou roletes 
25/08 . . auto-ajustáveis 
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27/00 Rolamentos elásticos ou flexíveis ou suportes de 
rolamentos (rolamentos amortecedores de choques para 
relógios G 04 B 31/02) 

27/02 . Mancais de contato deslizante 
27/04 . Mancais de esferas ou roletes, por ex., com peças 

rolantes elásticas 
27/06 . por meio de poças de borracha ou materiais similares 

(27/08 tem prioridade; com superfícies deslizantes de 
borracha natural ou sintética 33/22; estruturas de 
unidades que compreendem peças internas e externas 
rígidas com intercalação de um material similar F16 F 
1/38)  

27/08 . principalmente para carga axial, por ex., para eixos 
dispostos verticalmente 

 
 
Outros mancais 
 
29/00 Mancais parra peças que se deslocam apenas em sentido 

linear (32/06 tem prioridade; incorporados a eixos flexíveis 
1/28) [2] 

29/02 . Mancais de contato deslizante 
29/04 . Mancais de esferas ou roletes 
29/06 . . em que os elementos de rolamento circulam 

parcialmente sem suportar a carga 
29/08 . Disposições para cobrir ou proteger as vias de 

rolamento 
29/10 . Disposições para travar os mancais (prevenção do 

movimento relativo entre peças de máquinas em geral F 
16 B, por ex., F 16 B 1/00) 

29/12 . Disposições para ajustagem da folga 
 
31/00 Mancais para peças que tanto giram quanto se deslocam 

em sentido linear 
31/02 . Mancais de contato deslizante 
31/04 . Mancais de esferas ou roletes 
31/06 . . em que os elementos de rolamento circulam 

parcialmente sem suportar a carga 
 
32/00 Mancais não incluídos em outro local  
32/02 . Mancais em gume de faca 
32/04 . utilizando meios de suporte magnéticos ou elétricos [2] 
32/06 . compreendendo um elemento móvel suportado por um 

amortecedor a fluido formado, pelo menos em grande 
parte, de outro modo que não pelo movimento do eixo, 
por ex., mancais hidrostáticos com amortecedor a ar [2] 

 
Detalhes ou acessórios de mancais 
 
33/00 Peças de mancais; Métodos especiais para fabricar 

mancais ou peças dos mesmos (usinagem do metal ou 
operações similares, ver as classes pertinentes) 

33/02 . peças de mancais de contato deslizante 
33/04 . . Chumaceiras; Buchas; Revestimentos 
33/06 . . . Superfície deslizante feita principalmente de 

metal (33/24 a 33/28 têm prioridade) 
33/08 . . . . Fixação das chumaceiras, buchas ou 

revestimentos à caixa do mancal 
33/10 . . . . Estruturas relativas à lubrificação 

33/12 . . . . Composição estrutural; Utilização de 
materiais especiais ou de tratamento de 
superfície, por ex., para imunização contra a 
ferrugem (os materiais ou os tratamentos 
propriamente ditos, ver os locais 
pertinentes, por ex., C 22 C) 

33/14 . . . . Métodos especiais de manufatura; 
Amaciamento 

33/16 . . . Sendo a superfície deslizante constituída 
principalmente de grafita 

33/18 . . . Sendo a superfície deslizante constituída 
principalmente de madeira ou de material 
fibroso 

33/20 . . . Sendo a superfície deslizante constituída 
principalmente de matéria plástica (33/22 a 
33/28 têm prioridade) 

33/22 . . . Sendo a superfície deslizante constituída 
principalmente de borracha natural ou sintética 
(33/24 a 33/28 têm prioridade; não pertinente à 
superfície propriamente dita 27/06) 

33/24 . . . com as diversas áreas da superfície deslizante 
constituídas de materiais diferentes 

33/26 . . . feitas de bobinas de fio metálico; feitas de 
vários discos, anéis, varetas ou outros elementos 

33/28 . . . com reforços embutidos em forma de armações 
ou de materiais trançados 

33/30 . Peças de mancais de esferas ou roletes 
33/32 . . Esferas 
33/34 . . Roletes; Agulhas 
33/36 . . . com superfícies de suporte outras que não 

cilíndricas, por ex., cônicas; com ranhuras nas 
superfícies de suporte 

33/37 . . Elementos de espaçamento livre 
33/372 . . . compactos 
33/374 . . . elásticos 
33/38 . . Armações de esferas 
33/40 . . . para fileiras múltiplas de esferas 
33/41 . . . em forma de pente 
33/42 . . . feitas de fio metálico ou de tiras de metal 

(33/40, 33/41 têm prioridade) 
33/44 . . . Seleção de substâncias (33/40, 33/41 têm 

prioridade) 
33/46 . . Armações para roletes ou agulhas 
33/48 . . . para fileiras múltiplas de roletes ou agulhas 
33/49 . . . em forma de pente 
33/50 . . . formadas de elementos interligados, por ex., 

correntes 
33/51 . . . formadas de elementos não-ligados 
33/52 . . . sem que nenhuma peça penetre entre as 

superfícies de suporte dos roletes ou as toque 
(33/50 tem prioridade) 

33/54 . . . feitas de fio metálico, tiras ou metal em chapa 
(33/48, 33/49 têm prioridade) 

33/56 . . . Utilização de substâncias especiais (33/48, 
33/49 têm prioridade) 

33/58 . . Pista de rolamento; Anéis de rolamento 
33/60 . . . divididos 
33/61 . . . . feitas de fio metálico 
33/62 . . . Seleção de substâncias 
33/64 . . . Métodos especiais de manufatura 
33/66 . . . Peças ou detalhes especiais para a lubrificação 
33/72 . Vedações (vedações em geral F 16 J) 
33/74 . . de mancais de contato deslizante 
33/76 . . de mancais de esferas ou roletes 
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33/78 . . . com um diafragma, um disco ou um anel, com 
ou sem elementos elásticos 

33/80 . . . Vedações de labirinto 
33/82 . . . Disposições para ação eletrostática ou 

magnética contra a poeira ou outras partículas 
 
35/00 Suporte rígido de unidades de mancais; Carcaças; por 

ex., tampas, coberturas (23/00 tem prioridade; suportes 
elásticos ou flexíveis 27/00) 

35/02 . no caso de mancais de contato deslizante 
35/04 . no caso de mancais de esferas ou roletes 
35/06 . . Montagem de mancais de esferas ou de roletes; 

Fixação deles no eixo ou na carcaça (ferramentas 
manuais para colocar ou retirar luvas ou pistas de 
rolamento B 25 B 27/06) 

35/063 . . . Sua fixação no eixo (com interposição de um 
elemento 35/07) [3] 

35/067 . . . Sua fixação numa carcaça (com interposição de 
um elemento 35/07) [3] 

35/07 . . . Sua fixação no eixo ou na carcaça com 
interposição de um elemento [3] 

35/073 . . . . entre o eixo e o anel de rolamento interno 
[3] 

35/077 . . . . entre a carcaça e o anel de rolamento 
externo [3] 

35/078 . . . utilizando o fluido de pressão como auxílio da 
montagem [3] 

35/08 . para fusos 
35/10 . . com mancais de contato deslizante 
35/12 . . com mancais de esferas ou roletes 
 
37/00 Resfriamento de mancais 
 
39/00 Alívio da carga sobre os mancais 
39/02 . por meios mecânicos 
39/04 . por meios hidráulicos ou pneumáticos 
39/06 . por meios magn éticos 
41/00 Outros acessórios 
41/02 . Disposições para uniformizar a carga sobre vários 

mancais ou sobre seus elementos 
41/04 . Prevenção de avaria nos mancais durante seu 

armazenamento ou transporte ou quando fora de uso por 
outro motivo 

 
43/00 Montagem de mancais 
43/02 . Montagem de mancais de contato deslizante 
43/04 . Montagem de mancais de contato de rolamento 
43/06 . . Colocação dos elementos de rolamento em 

armações ou mancais 
43/08 . . . por deformação das armações ou das pistas de 

rolamento 
 

 

 

F 16 D ACOPLAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DE ROTAÇÃO; EMBREAGENS; FREIOS [2] 
 
Nota 
 
Atenção para os seguintes locais: 
 
A 01 D 69/08, Embreagens ou freios para máquinas de colher capim ou cereais 
 69/10 
A 61 C   1/18 Embreagens para máquinas dentais de furar ou cortar 
B 21 B 35/14 Acoplamentos para acionamento de unidades de  laminação de metal 
B 30 B 15/10 Freios especialmente adaptados a prensas 
B 30 B 15/12 Embreagens especialmente adaptadas a prensas 
B 41 J 33/52 Dispositivos de frenagem para dispositivos de avanço de fitas em mecanismos de impressão seletiva 
B 60 K 17/00 Disposição ou montagem de transmissão em veículos 
B 61 H  Freios específicos para veículos ferroviários 
B 62 B  5/04 Mecanismos de frenagem para carrinhos de mão 
B 62 B 9/08 Mecanismos de frenagem para carrinhos ou andadores  de crianças 
B 62 C 7/00 Mecanismos de frenagem para veículos de tração animal 
B 62 L  Freios para bicicletas 
B 66 D 5/00 Dispositivos de frenagem para mecanismos de elevação ou içamento 
E 21 B 17/02 Engates para hastes de perfuração 
H 02 P 3/04 Freios para motores elétricos, geradores, conversores dínamo-elétrico 
H 04 L 13/04 Embreagens para aparelhos de transmissão de informação digital codificada [5] 
  

 
Índice da subclasse 
 
ACOPLAMENTOS 
 Em geral ...........................................................................1/00 
 Extensíveis; a impulsos; de 
 deslizamento...................................................3/00; 5/00; 7/00 
 Com elementos de segurança ...........................................9/00 
 Utilizando um fluido como meio 
 de transmissão de força ............................31/00, 33/00, 39/00 
 
EMBREAGENS 
 Acionadas mecanicamente 

 
 
 
 ficando os elementos  
 em contato direto............................. 11/00, 13/00,17/00 
 com elementos separados..................................... 15/00 
 outras; combinações .................................. 19/00; 21/00 
 detalhes ................................................................. 23/00 
 Acionadas não mecanicamente 
 a fluido....................................................... 25/00, 29/00 
 acionadas magneticamente........................ 27/00, 29/00 
 acionadas eletricamente............................. 28/00, 29/00 
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 Utilizando um fluido como meio 
 de transmissão de força ..................................... 31/00 a 37/00 
 De roda livre, automáticas ........................41/00, 43/00, 45/00 
 Combinações .......................................................45/00, 47/00 
 Controles externos de embreagens .................................48/00 
RODAS LIVRES OU EMBREAGENS 
DE RODA LIVRE ..............................................................41/00, 45/00 
FREIOS 
 Caracterizados por sua função........................... 49/00 a 55/00 

 
 Utilizando a resistência 
 de líquidos ou ar ............................................................. 57/00 
 Automáticos................................................................... 59/00 
 Com meios para permitir a 
 utilização da energia absorvida ...................................... 61/00 
 Outros............................................................................. 63/00 
 Detalhes.................................................... 65/00, 69/00, 71/00 

 Fiscalização de funcionamento...................................................... 66/00 
COMBINAÇÕES DE DIFERENTES 
DISPOSITIVOS ................................................................. 47/00, 67/00 

 

Acoplamentos (acoplamentos a fluido 31/00 a 39/00; acoplamentos 
ou juntas especialmente adaptados a hastes de perfuração profunda 
ou hastes de bombas E 21 B; para transmitir movimento através de 
uma parede sem movimento relativo das superfícies F 16 J 15/50) 
 
1/00 Acoplamentos para ligação rígida de dois eixos coaxiais 

ou de outros elementos móveis de máquinas (montagem 
das rodas aos eixos de veículos ferroviários B 60 B; 
montagem de manivelas a seus eixos F 16 C 3/10) 

1/02 . para ligar dois eixos que se tocam pelas extremidades 
ou similares 

1/027 . . não desconectável, por ex., envolvendo colagem, 
soldagem ou similares  [6] 

1/033 . . mantendo junto por aperto duas faces 
perpendiculares ao eixo de rotação, por ex., com 
flanges aparafusados  [6] 

1/04 . . com cubo de aperto; com cubo e chaveta 
longitudinal 

1/05 . . . com aperto radial obtido por meio de uma força 
axial aplicada sobre pelo menos duas 
superfícies cônicas [5] 

1/06 . para montagem de um elemento no eixo ou na 
extremidade de um eixo (fixação das hélices 
propulsoras de embarcações aos eixos B 63 H 23/34) 

1/064 . . não desconectável  [6] 
1/068 . . . envolvendo colagem, soldagem ou similar  [6] 
1/072 . . . envolvendo deformação plástica (soldagem 

plástica 1/068)  [6] 
1/076 . . mantendo junto por aperto duas faces 

perpendiculares ao eixo de rotação, por ex., com 
flanges aparafusados  [6] 

1/08 . . com cubo de aperto; com cubo e chaveta 
longitudinal 

1/09 . . . com aperto radial obtido por meio de uma força 
axial aplicada sobre pelo menos duas 
superfícies cônicas [5] 

1/10 . Acoplamentos de ação rápida em que as peças são 
ligadas por sua simples junção axial 

1/104 . . tendo meios de retenção girando com o 
acoplamento e atuando apenas por fricção  [6] 

1/108 . . tendo meios de retenção girando com o 
acoplamento e atuando por peças que se engatam 
mutuamente, isto é acoplamento positivo  [6] 

1/112 . . . as peças que se engatam mutuamente 
compreendendo superfícies de transmissão de 
torque, por ex., juntas baioneta  [6] 

1/116 . . . as peças que se engatam mutuamente tendo uma 
ranhura circunferencial contínua ou descontinua 
na superfície de uma das peças de acoplamento 
(juntas anulares para reter os cubos nas árvores 
de transmissão  F16 B 21/18)  [6] 

1/12 . permitindo a ajustagem das peças em torno do eixo 
(durante o movimento 3/10) 

 
3/00 Acoplamentos extensíveis, isto é, com meios que 

permitem o movimento das partes ligadas durante seu 
acionamento (acoplamentos desligáveis simplesmente pelo 
movimento axial 1/10; acoplamentos deslizantes 7/00) 

3/02 . adaptados a funções especiais (juntas universais, ver os 
grupos apropriados) 

3/04 . . especialmente adaptados para permitir um 
deslocamento radial, por ex., acoplamento Oldham 

3/06 . . especialmente adaptados para permitir um 
deslocamento axial 

3/08 . . Acoplamentos para eixos entrecruzados, com barras 
intermediárias dobradas em um ângulo 
correspondente a um ângulo de interseção 

3/10 . . Acoplamentos com meios para variar a relação 
angular de dois eixos coaxiais durante o movimento 

3/12 . . especialmente adaptados para acumular energia a 
fim de absorver choques ou vibrações (utilizando 
elementos fluidos 3/80) 

3/14 . . combinados com um acoplamento por fricção para 
amortecer vibrações ou absorver choques 

3/16 . Juntas universais em que a flexibilidade é efetuada por 
pivôs ou elementos de ligação deslizantes ou rolantes 

3/18 . . tendo, as peças de acoplamento, dentes de 
engrenagem deslizante 

 
Nota 

Neste grupo, a seguinte expressão é empregada com o 
significado indicado: 
- “peças de acoplamentos” significa o elemento 

acionador e o elemento acionado de um acoplamento, 
que são montados em e giram com os eixos ou peças 
equivalentes, entre os quais o acoplamento é 
instalado. Um elemento intermediário que 
interconecta essas peças é considerado como um 
elemento equivalente. [4] 

3/19 . . . de material ou estrutura elásticos 
3/20 . . uma das peças de acoplamento penetrando em uma 

luva da outra peça de acoplamento e ligada à 
mesma por elementos deslizantes ou giratórios 
(3/18, 3/24 têm prioridade) [4,5] 
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3/202 . . . apresentando uma peça de acoplamento pinos 
orientados  radialmente,  por  ex., juntas de tripé [5] 

3/205 . . . . estando os pinos orientados radialmente em 
direção  ao exterior da peça de acoplamento [5] 

3/207 . . . . estando os pinos orientados radialmente em 
direção  ao int erior da peça de acoplamento [5] 

3/22 . . . sendo os elementos giratórios esferas, roletes, 
ou similares, guiados em ranhuras ou cavidades 
em ambas as peças do acoplamento [3,5] 

3/221 . . . . estando os elementos giratórios localizados 
em cavidades dispostas em uma das peças 
de acoplamento [5] 

3/223 . . . . estando os elementos giratórios localizados 
em ranhuras dispostas em ambas as peças 
de acoplamento, por ex., juntas do tipo 
Rzeppa [5] 

3/224 . . . . . estando as linhas de centro das ranhuras 
de cada peça de acoplamento situadas 
sobre uma esfera [5] 

3/226 . . . . . estando as linhas de centro das ranhuras 
de cada peça de acoplamento situadas 
sobre um cilindro coaxial em relação à 
respectiva peça de acoplamento [5] 

3/227 . . . . . . sendo as juntas telescópicas [5] 
3/229 . . . . . Peças de acoplamento prismáticas nas 

quais as linhas de centro das ranhuras 
estão situadas em planos paralelos ao 
eixo da respectiva peça de acoplamento 
(3/224, 3/226 têm prioridade) [5] 

3/24 . . incluindo esferas, roletes ou análogos, entre as 
superfícies de acionamento que se sobrepõem, 
previstas em ambas as peças de acoplamento, por 
ex., entre os dentes de engrenagem [3, 4] 

3/26 . . Juntas de Hooke ou outras juntas com elemento 
intermediário equivalente, ao qual cada peça do 
acoplamento é ligada por pivô de maneira 
deslizante (3/18, 3/20 têm prioridade) 

3/27 . . . com dois ou vários elementos intermediários 
conectados entre si de maneira pivotante ou 
deslizante, por ex., juntas do tipo lingüeta e 
sapata [5] 

3/28 . . . em que os pivôs de interligação incluem 
elementos elásticos 

3/30 . . . em que o acoplamento é especialmente 
adaptado para um regime de velocidade 
constante 

3/32 . . . . pela presença de dois elementos 
intermediários, tendo, cada um, dois 
munhões ou mancais perpendiculares 

3/33 . . . . . com mancais de esferas ou roletes 
3/34 . . . . sendo as partes ligadas por estrias, pinos, 

esferas ou similares guiados em ranhuras ou 
entre dentes 

3/36 . . . em que cada pivô entre as peças de acoplamento 
e o elemento intermediário compreende uma 
única esfera 

3/38 . . . com um único elemento intermediário com 
munhões ou mancais dispostos em dois eixos 
perpendiculares um ao outro (3/36 tem 
prioridade) 

3/40 . . . . com o elemento intermediário provido de 
dois pares de munhões dirigidos para fora 
sobre os eixos entrecruzados 

3/41 . . . . . com mancais de esferas ou roletes 
3/42 . . . . com o elemento intermediário em forma de 

anel provido de mancais ou munhões 
dirigidos para dentro 

3/43 . . . . . com mancais de esferas ou roletes 
3/44 . . . sendo o elemento intermediário ligado às peças 

do acoplamento por estrias, pinos, esferas ou 
similares guiados em ranhuras ou entre dentes 

3/46 . . . . cada peça do acoplamento compreendendo 
ranhuras ou estrias no elemento 
intermediário 

3/48 . . tendo uma das peças de acoplamento pinos 
dispostos paralelamente ao eixo e penetrando em 
furos na outra peça de acoplamento 

3/50 . com as peças de acoplamento ligadas por um ou mais 
elementos intermediários (3/16 tem prioridade) 

3/52 . . compreendendo uma tira, uma mola ou elemento 
similar contínuo engatando-se nas peças de 
acoplamento em vários lugares 

3/54 . . Acoplamentos compreendendo uma corrente ou tira 
que circunda duas rodas dispostas lado a lado e 
providas de dentes ou equivalentes 

3/56 . . compreendendo lamelas metálicas, varetas elásticas 
ou similares, por ex., dispostas radial ou 
paralelamente ao eixo, sendo os elementos 
submetidos coletivamente a um efeito sob a ação da 
carga de cisalhamento total 

3/58 . . . sendo os elementos intermediários feitos de 
borracha ou de material similar 

3/60 . . compreendendo elos, impulsores ou de tração, 
presos a ambas as peças (3/64 tem prioridade) 

3/62 . . . sendo, os elos ou suas fixações, elásticos 
3/64 . . compreendendo elementos elásticos dispostos entre 

as paredes praticamente radiais das duas peças de 
acoplamento 

3/66 . . . sendo os elementos metálicos, por ex., em 
forma de espirais 

3/68 . . . sendo os elementos feitos de borracha ou de 
material similar 

3/70 . . compreendendo elementos elásticos dispostos nos 
furos de uma peça de acoplamento e circundando 
pinos na outra peça de acoplamento 

3/72 . . com fixações às peças de acoplamento espaçadas 
axialmente (3/56 tem prioridade) 

3/74 . . . sendo o(s) elemento(s) intermediário(s) feito(s) 
de borracha ou de outro material flexível 

3/76 . . em forma de um anel elástico centrado no eixo, 
envolvendo uma parte de uma peça de acoplamento 
e envolvida por uma manga da outra peça de 
acoplamento 

3/77 . . . sendo o anel metálico 
3/78 . . em forma de um disco elástico ou de anel plano, 

disposto perpendicularmente ao eixo das peças de 
acoplamento, sendo diferentes jogos de furos no 
disco ou no anel ligados a cada peça de 
acoplamento, por ex., acoplamento Hardy 

3/79 . . . sendo, o disco ou o anel, metálico 
3/80 . em que é utilizado um fluido (acoplamentos a fluido 

permitindo deslizamento contínuo 31/00 a 35/00) 
3/82 . . com um elemento de acoplamento em forma de 

tubo pneumático (embreagens similares 25/04) 
3/84 . Envelopes protetores, por ex., caixas, tampas; Meios de 

vedação especialmente adaptados para esse fim 
 
5/00 Acoplamentos a impulsos, isto é, acoplamentos que 

aceleram e desaceleram alternadamente o elemento 
acionado 
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7/00 Acoplamentos de deslizamento, por ex., deslizando em 
sobrecarga, para absorver choques (conjugados com 
acoplamentos de eixos extensíveis 3/14; acoplamentos 
deslizantes a fluido 31/00 a 35/00) 

7/02 . do tipo fricção (acoplamentos em que a sobrecarga 
provoca uma redução na pressão de acoplamento ou um 
deslizamento, ver os grupos pertinentes a embreagens) 

7/04 . do tipo catraca (sistemas de engrenagens similares 
baseadas sobre a acumulação e a liberação repetida da 
energia por inércia F 16 H 33/08) 

7/06 . . com esferas ou roletes intermediários 
7/08 . . . deslocando axialmente entre o acoplamento e o 

desacoplamento [5] 
7/10 . . . deslocando radialmente entre o acoplamento e o 

desacoplamento [5] 
 
9/00 Acoplamentos com elementos de segurança para 

deslizamento, por ex., dispositivo que se quebra ou 
funde 

9/02 . por meios térmicos, por ex., elemento fusível  [6] 
9/04 . por ruptura devido a tensão de tração  [6] 
9/06 . por ruptura devido ao esforço de cisalhamento  [6] 
9/08 . . sobre uma área única em torno do eixo de rotação, 

por ex., elementos de cisalhamento nos eixos (9/10 
tem prioridade)  [6] 

9/10 . . tendo uma parte móvel após o desengate para 
garantir o reengate, por ex., pinos de cisalhamento 
[6] 

 
 
Embreagens com elementos acionados mecanicamente 
(embreagens automáticas 41/00 a 45/00; controle externo 48/00) 
 
11/00 Embreagens em que os elementos têm peças que se 

engatam mutuamente (disposições para a sincronização 
23/02) 

11/02 . desengatadas pelo contato de um elemento fixo de uma 
peça montada na embreagem 

11/04 . . com os elementos de embreagem de deslocamento 
apenas axial 

11/06 . . com os elementos de embreagem, de deslocamento 
outro que não o axial, por ex., chavetas rotativas 

11/08 . acionadas pelo deslocamento axial de uma peça não 
rotativa (mecanismo acionador nos grupos pertinentes) 

11/10 . . com os elementos de embreagem de deslocamento 
apenas axial 

11/12 . . com os elementos de embreagem de deslocamento 
outro que não apenas o axial 

11/14 . com elementos de embreagem móveis que se movem 
apenas  axialmente (11/02, 11/08 têm prioridade) [5] 

11/16 . com elementos de embreagem móveis que se movem de 
outra maneira diferente de apenas axialmente (11/02, 
11/08 têm prioridade) [5] 

 
13/00 Embreagens à fricção (disposições para a sincronização 

23/02) 
13/02 . desengatadas pelo contato de um elemento fixo de uma 

peça montada na embreagem 
13/04 . com meios para acioná-las ou mantê-las engrenadas por 

uma força derivada, pelo menos parcialmente, de um 
dos eixos a serem conectados (embreagens automáticas 
43/00) 

13/06 . . com os elementos de embreagem de deslocamento 
outro que não apenas o axial (13/08, 13/12 têm 
prioridade) 

13/08 . com uma tira helicoidal ou elemento equivalente, 
constituída eventualmente por peças ligadas umas às 
outras com mais de uma volta sobre um tambor ou 
similar, com ou sem uma embreagem auxiliar 
acionando a extremidade da tira (13/02 tem prioridade; 
embreagens similares de roda livre 41/20; freios 
similares 49/02) 

13/10 . com elementos de embreagem atuando em cooperação 
com a periferia de um tambor, de um aro de roda ou de 
uma peça similar (13/02 a 13/08 têm prioridade; freios 
similares 49/00) 

13/12 . com uma tira expansível ou uma bobina atuando em 
cooperação com a superfície interna de um tambor ou 
peça similar (13/02 tem prioridade; freios similares 
51/02) 

13/14 . com elementos de embreagem que se deslocam para o 
exterior, atuando em cooperação com a superfície 
interna de um tambor ou peça similar (13/02, 13/06, 
13/12 têm prioridade; freios similares 51/00) 

13/16 . . em forma de segmentos móveis em sentido radial 
13/18 . . em forma de segmentos articulados entre si ou 

separadamente 
13/20 . com elementos de embreagem atuando em cooperação 

tanto com a periferia quanto com a superfície interna de 
um tambor ou um aro de roda (freios similares 53/00) 

13/22 . com elementos de embreagem móveis em sentido axial 
(freios similares 55/00) 

13/24 . . com superfícies cônicas de fricção 
13/26 . . . nas quais o elemento ou cada um dos elementos 

de deslocamento axial é comprimido 
exclusivamente contra um elemento situado no 
eixo 

13/28 . . . . com meios para aumentar a força efetiva 
entre a manga de acionamento ou elemento 
equivalente e o elemento de pressão 

13/30 . . . . . em que a pressão da embreagem é 
produzida apenas por molas 

13/32 . . . em que dois ou mais elementos de 
deslocamento axial são comprimidos de um 
lado contra um elemento situado no eixo 

13/34 . . . . com meios para aumentar a força efetiva 
entre a manga de acionamento ou elemento 
equivalente e o elemento de pressão 

13/36 . . . . . em que a pressão da embreagem é 
produzida apenas por molas 

13/38 . . com superfícies de embreagem planas, por ex., 
discos  

13/40 . . . em que o elemento ou cada um dos elementos 
de deslocamento é comprimido exclusivamente 
contra um elemento situado no eixo 

13/42 . . . . com meios para aumentar a força efetiva 
entre a manga de acionamento ou elemento 
equivalente e o elemento de pressão 

13/44 . . . . . em que a pressão da embreagem é 
produzida apenas por molas 

13/46 . . . em que dois elementos de deslocamento axial, 
um dos quais está ligado ao lado acionador e o 
outro ao lado acionado são comprimidos de um 
lado contra um elemento situado no eixo 

13/48 . . . . com meios para aumentar a força efetiva 
entre a manga de acionamento ou elemento 
equivalente e o elemento de pressão 

13/50 . . . . . em que a pressão da embreagem é 
produzida apenas por molas  

13/52 . . . Embreagens com lamelas múltiplas 
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13/54 . . . . com meios para aumentar a força efetiva 
entre a manga de acionamento ou elemento 
equivalente e o elemento de pressão 

13/56 . . . . . em que a pressão da embreagem é 
produzida apenas por molas 

13/58 . Detalhes 
13/60 . . Elementos de embreagem (revestimento de fricção 

ou fixação do mesmo 69/00) 
13/62 . . . Tiras de embreagem; Sapatas de embreagem; 

Tambores de embreagem (lonas de freio, 
sapatas de freio, tambores de freio 65/00) 

13/64 . . . Placas de embreagem; Lamelas de embreagem 
(placas de freio, lamelas de freio 65/12) 

13/66 . . . . de forma cônica 
13/68 . . . . Fixação das placas ou lamelas a seus 

suportes 
13/69 . . . . Disposições para abrir as lamelas na posição 

de repouso 
13/70 . . Elementos de pressão, por ex., placas de pressão 

para embreagem de chapas ou de lamelas; 
Dispositivos guia para elementos de pressão 

13/71 . . . em que a pressão da embreagem é produzida 
apenas por molas 

13/72 . . Características relativas ao resfriamento 
13/74 . . Características relativas à lubrificação 
13/75 . . Características relativas à ajustagem, por ex. 

dispositivos para ajustar a folga 
13/76 . especialmente adaptadas para sua incorporação a outras 

peças de transmissão, isto é, tendo pelo menos uma das 
peças da embreagem também uma outra função, por 
ex., sendo o disco de uma polia 

 
15/00 Embreagens com esferas ou roletes de efeito de cunha 

ou com outros elementos de embreagem separadas 
(rodas livres, embreagens de roda livre 41/00) 

 
17/00 Embreagens em que o acionamento é transmitido, 

exclusivamente, graças à excentricidade das superfícies 
de contato dos elementos da embreagem que se adaptam 
uma em torno da outra 

 
19/00 Embreagens com os elementos de embreagem acionados 

mecanicamente não incluídos em outro local  
 
21/00 Sistemas que compreendem várias embreagens 

acionadas mecanicamente (para a sincronização 23/04) 
 
21/02 . para interligar três ou mais eixos ou outros elementos 

de transmissão de maneiras diferentes (em veículos de 
esteiras sem-fim B 62 D) 

21/04 . . com um eixo suportando vários elementos rotativos 
de transmissão, por ex., engrenagens, cada um dos 
quais pode ser ligado ao eixo por um elemento entre 
o eixo e o cubo do elemento de transmissão 

21/06 . . sendo concêntricos pelo menos dois eixos 
acionadores ou dois eixos acionados 

21/08 . Embreagens dispostas em série interligando dois eixos 
apenas, quando todas as embreagens estão acopladas 
(13/08, 13/12 têm prioridade) 

 
23/00 Detalhes de embreagens acionadas mecanicamente não 

específicas de um tipo especial 
23/02 . Disposições para a sincronização, próprias igualmente 

para embreagens mecânicas (forma ou montagem de 
peças de interligação de elementos de embreagem para 
facilitar a sua embreagem 11/08) 

23/04 . . com uma embreagem de fricção adicional 

23/06 . . . e um mecanismo de bloqueio impedindo a 
operação de engate da embreagem principal antes 
da sincronização 

23/08 . . com um mecanismo de bloqueio que só desengata o 
elemento de embreagem na sincronização (em 
combinação com uma embreagem de fricção 
adicional 23/06) 

23/10 . . produzindo automaticamente o engate da 
embreagem quando os elementos atingirem a 
mesma velocidade; indicação da sincronização 

23/12 . Mecanismos de acionamento mecânico da embreagem 
dispostos no exterior da embreagem propriamente dita 
(especialmente para embreagens combinadas 21/00; 
mecanismos especiais para a sincronização 23/02) 

23/14 . . Mangas de acionamento da embreagem; Elementos 
de acionamento diretamente ligados às mangas de 
acionamento da embreagem 

 
Embreagens atuadas não mecanicamente  (dispositivos para 
sincronização 23/02; embreagens a fluido 31/00 a 39/00; 
embreagens automáticas 41/00 a 45/00; controle externo 48/02;  
embreagens eletro-dinâmicas H 02 K 49/00; embreagens utilizando 
atração eletrostática H 02 N 13/00) [3] 
 
25/00 Embreagens acionadas a fluido 
25/02 . com meios para acioná-las ou mantê-las engatadas por 

uma força derivada, pelo menos parcialmente, de um 
dos eixos a serem ligados 

25/04 . em que o fluido aciona um elemento elástico de 
embreagem, por ex., um diafragma ou um tubo 
pneumático (25/02 tem prioridade; acoplamento 
utilizando um tubo pneumático 3/82) 

25/06 . em que o fluido aciona um pistão incorporado à 
embreagem (25/02 tem prioridade) 

25/061 . . compreendendo, a embreagem, elementos que se 
engatam mutuamente 

25/062 . . compreendendo superfícies de fricção 
25/063 . . . com elementos de embreagem de deslocamento 

exclusivamente axial 
25/0632. . . . com superfícies de atrito cônicas, por ex., 

embreagens cônicas [5] 
25/0635. . . . com superfície de atrito planas, por ex., 

discos [5] 
25/0638. . . . . com mais de dois discos, por ex., 

lâminas múltiplas [5] 
25/064 . . . . sendo a superfície de fricção ranhurada 
25/065 . . . sendo os elementos de embreagem animados 

por um movimento, tendo pelo menos um 
componente radial 

25/08 . com elemento acionado a fluido não girando com o 
elemento de embreagem (25/02 tem prioridade) 

25/10 . Sistemas de embreagem com várias embreagens 
acionadas a fluido (disposições ou montagem de 
embreagens em veículos B 60 K 17/00) 

25/12 . Detalhes não próprios para um dos tipos acima 
mencionados 

 
27/00 Embreagens acionadas magneticamente; Controle ou 

circuitos elétricos das mesmas (embreagens com 
partículas magnetizáveis 37/02; circuitos para controle 
externo 48/00) [2] 

27/01 . com ímãs permanentes 
27/02 . com eletroímãs incorporados na embreagem, isto é, 

com anéis coletores 
27/04 . . com superfícies de fricção de deslocamento axial 
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27/06 . . . com superfícies de fricção dispostas no fluxo 
magnético 

27/07 . . . . Características estruturais de placas ou 
lamelas de embreagem 

27/08 . . . com superfícies de fricção dispostas fora do 
fluxo magnético 

27/09 . . e com garras ou engrenagens dentadas de engate 
múltiplo 

27/10 . com eletroímã que não gira com um elemento de 
embreagem, isto é, sem anéis coletores 

27/102 . . com elementos de embreagem deslocando 
radialmente (27/105 tem prioridade) [5] 

27/105 . . com um elemento helicoidal ou um órgão 
equivalente ligado a uma superfície cilíndrica de 
acoplamento [5] 

27/108 . . com elementos de embreagem deslocando 
axialmente  [5] 

27/11 . . . com superfícies de atrito cônicas, por ex., 
embreagens cônicas [5] 

27/112 . . . com  superfícies  de atrito planas, por ex., 
discos [5] 

27/115 . . . . com mais de dois discos, por ex., lâminas 
múltiplas [5] 

27/118 . . com mordentes ou engrenagens dentadas que se 
engatam [5]  

27/12 . Sistemas de embreagem com várias embreagens 
acionadas eletromagneticamente 

27/14 . Detalhes 
 
28/00 Embreagens acionadas eletricamente (embreagens 

diretamente acionadas por meios eletromagnéticos 27/00)  [6] 
 
29/00 Embreagens ou siste mas de embreagens envolvendo 

acionamento fluido e magnético, ou fluido e elétrico  [6] 
 
Acoplamentos ou embreagens com fluidos ou semi-fluidos como 
meios de transmissão de força (engrenagens a fluido F 16 H 39/00 
a 49/00) [3] 
 
31/00 Acoplamentos ou embreagens a fluido com conjuntos de 

bombas do tipo volumétrico, isto é, em que passa um 
volume predeterminado de líquidos por revolução 

31/02 . utilizando bombas com pistões ou êmbolos atuando em 
cilindros 

31/04 . utilizando bombas de engrenagens 
31/06 . utilizando bombas de tipos diferentes dos acima 

mencionados 
31/08 . Controle de deslizamento 
 
33/00 Acoplamentos ou embreagens rotativas a fluido do tipo 

hidrocinético 
33/02 . controlados pela troca da vazão de líquido no circuito 

de trabalho, sendo o circuito de trabalho mantido 
completamente cheio 

33/04 . . alterando a posição das lâminas 
33/06 . controlados pela troca da quantidade de líquidos no 

circuito de trabalho 
33/08 . . por dispositivos incorporados ao acoplamento a 

fluido, com ou sem controle remoto 
33/10 . . . consistindo em controle das aberturas de 

alimentação ou descarga de fluido 
33/12 . . . . controlados automaticamente por válvulas 

auto-acionadas 

33/14 . . . consistindo em conchas deslocáveis ou 
ajustáveis 

33/16 . . por meios dispostos fora do acoplamento ou da 
embreagem (montagem de tais meios em veículos B 
60 K 23/00, por ex., B 60 K 23/02) 

33/18 . Detalhes (aplicáveis também a engrenagens a fluido F 
16 H 41/24) 

33/20 . . Forma das rodas, lâminas ou canais de acordo com 
sua função 

 
35/00 Embreagens a fluido em que a embreagem é 

principalmente efetuada pela aderência do fluido (37/00 
tem prioridade) 

 
35/02 . com câmaras de trabalho rotativas e reservatórios 

rotativos, por ex., na mesma peça de acoplamento [5] 
 
37/00 Embreagens em que o acionamento é transmitido 

através de um meio consistindo em pequenas partículas, 
por ex., por reação centrífuga à velocidade 

37/02 . sendo as partículas magnetizáveis 
 
39/00 Combinações de acoplamentos de acordo com dois ou 

mais dos grupos 31/00 a 37/00 
 
Rodas livres ou embreagens de roda livre; Embreagens 
automáticas (31/00 a 39/00 têm prioridade) 
 
41/00 Rodas livres ou embreagens de roda livre (freios para 

bicicletas controlados por contra-pedal B 62 L 5/00) 
41/02 . desengatadas pelo contato com um elemento fixo de 

uma parte da roda livre ou da embreagem da roda livre 
ou bem de uma peça suportada pela mesma 

41/04 . combinadas com uma embreagem para travar os 
elementos de acionamento e os acionados (41/02, 41/24 
têm prioridade) 

41/06 . com elementos de acoplamento intermediários de 
acunhamento (41/02, 41/24 têm prioridade) 

41/061 . . os elementos intermediários acunhando-se por um 
movimento que tem um componente axial  [6] 

41/063 . . os elementos intermediários acunhando-se por um 
movimento ao longo da superfície interna e externa 
sem componentes de pivotamento ou giro, por ex., 
cunhas deslizantes (41/061 tem prioridade)  [6] 

41/064 . . os elementos intermediários acunhando-se por giro 
e que tem uma seção transversal circular, por ex., 
esferas ( 41/061 tem prioridade)  [6] 

41/066 . . . todos os elementos tendo o mesmo tamanho e 
somente uma das duas superfícies sendo 
cilíndrica  [6] 

41/067 . . . . e os elementos sendo distribuídos por 
espaços separados em torno do eixo de 
rotação  [6] 

41/069 . . os elementos intermediários acunhando-se por 
pivotamento ou basculamento, por ex., cunhas 
(41/061 tem prioridade)  [6] 

41/07 . . . entre duas superfícies cilíndricas  [6] 
41/08 . . com meios para modificar o funcionamento com 

roda livre 
41/10 . . . com inversão automática 
41/12 . com uma lingüeta articulada que atua em cooperação 

com dentes, dentes de roda dentada ou similares (41/02, 
41/24 têm prioridade) 

41/14 . . sendo o curso efetivo, da lingüeta, ajustável 
41/16 . . sendo a ação reversível 
41/18 . com detentor não-articulado (41/02, 41/24 têm 

prioridade) 
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41/20 . com anel ou tira de aperto expansível ou contrátil 
(41/02, 41/24 têm prioridade) 

41/22 . com anel ou disco de embreagem deslocado axialmente 
como resultado do movimento perdido entre os 
elementos de acionamento (41/02, 41/24 têm 
prioridade) 

41/24 . especialmente adaptadas a bicicletas 
41/26 . . com meios para alterar a ação 
41/28 . . com elementos de acoplamento intermediário de 

acunhamento 
41/30 . . com lingüeta articulada que atua em cooperação 

com dentes, dentes de roda dentada ou similares 
41/32 . . com detentor não articulado 
41/34 . . com anel ou tira de aperto expansível ou contrátil 
41/36 . . com anel ou disco de embreagem deslocado 

axialmente como resultado do movimento perdido 
entre os elementos de acionamento 

43/00 Embreagens automáticas controladas internamente  
(variando a relação angular entre dois eixos coaxiais 3/10; 
rodas livres embreagens de roda livre 41/00; controle 
externo de embreagens 48/00)  [6] 

43/02 . de acionamento inteiramente mecânico 
43/04 . . controladas por velocidade angular (43/24 tem 

prioridade; embreagens em que o acionamento é 
transmitido através de um meio consistindo em 
pequenas partículas 37/00) 

43/06 . . . com massas centrífugas acionando axialmente 
um anel de pressão móvel ou similar 

43/08 . . . . o anel de pressão atuando sobre placas, 
cones ou superfícies similares de fricção, 
deslocáveis axialmente 

43/09 . . . . nos quais o suporte das massas centrífugas 
pode ser imobilizado 

43/10 . . . . as massas centrífugas atuando diretamente 
sobre o anel de pressão e não sendo previsto 
nenhum outro mecanismo atuando sobre o 
anel de pressão 

43/12 . . . . . as massas centrífugas atuando sobre um 
elemento de acionamento ou fazendo 
parte do mesmo, pelo qual o anel de 
pressão pode também ser acionado 
independente das massas 

43/14 . . . com massas centrífugas acionando os elementos 
de embreagem diretamente em uma direção que 
tem pelo menos um componente radial; com as 
massas centrífugas, elas próprias, constituindo 
os elementos de embreagem 

43/16 . . . . com elementos de embreagem tendo peças 
de engate mútuo 

43/18 . . . . com elementos de embreagem de fricção 
43/20 . . controladas por toque, por ex., embreagens de 

desengate em caso de sobrecarga, embreagens de 
deslizamento com dispositivos por meio dos quais o 
torque pode variar a pressão de embreagem  

43/202 . . . do tipo catraca (acoplamentos de deslizamento 
do tipo catraca 7/04) [5] 

43/204 . . . . com esferas ou roletes intermediários [5] 
43/206 . . . . . deslocando-se axialmente entre o 

acoplamento e o desacoplamento [5] 
43/208 . . . . . deslocando-se radialmente entre o 

acoplamento e o desacoplamento [5] 
43/21 . . . com elementos de fricção 
43/22 . . controladas tanto por velocidade como por torque 
43/24 . . controladas por aceleração ou desaceleração de 

velocidade angular 
43/25 . . controladas por elementos termo-sensíveis 
43/26 . . funcionando em uma posição angular definida ou 

desengatando depois de um número definido de 
rotações (acionando por meio de um encosto fixo 

11/02, 13/02, 15/00; mecanismos de inversão de 
controle automático para engrenagens dentadas F 16 
H 59/00 a 63/00) 

43/28 . acionadas por pressão a fluido 
43/284 . . controladas por velocidade angular 
43/286 . . controladas por torque 
43/30 . Sistemas com várias embreagens automáticas 

45/00 Rodas livres ou embreagens de roda livre combinadas 
com embreagens automáticas 

 
47/00 Sistemas de embreagens ou de embreagens e 

acoplamentos, compreendendo dispositivos de tipos 
abrangidos por pelo menos dois dos seguintes conjuntos 
de grupos: 1/00 a 9/00; 11/00 a 23/00; 25/00 a 29/00; 
31/00 a 39/00; 41/00 a 45/00 

47/02 . dos quais pelo menos um é um acoplamento (fixação 
elástica de peças de embreagem, ver os grupos relativos 
a embreagens) 

47/04 . dos quais pelo menos um é uma roda livre (47/02, 47/06 
têm prioridade; rodas livres combinadas com uma 
embreagem para travar os elementos que acionam ou 
são acionados pela roda livre 41/04, 41/26) 

47/06 . dos quais pelo menos um é uma embreagem com um 
fluido ou um semifluido com meio de transmissão de 
força 

 
Nota 
 Nos grupos 48/00 a 48/12, é aconselhável adicionar os 

códigos de indexação dos grupos 101:00 a 113:00. Os 
códigos de indexação devem ser não-ligados.  [6] 

 
48/00 Controle externo de embreagens  [6] 
Nota 
 
 Este grupo não abrange acionamento, o qual está incluído 

nos grupos 11/00 a 29/00.  [6] 
 
48/02 . Controle por pressão de fluido  [6] 
48/04 . . provendo assistência mecânica  [6] 
48/06 . Controle por meios elétricos ou eletrônicos, por ex., de 

pressão de fluido  [6] 
48/08 . . Regulagem do ajuste da embreagem posta em 

marcha  [6] 
48/10 . . Prevenção de engate não intencional ou inseguro  

[6] 
48/12 . . Controle da transferência de torque entre os eixos 

dirigidos  [6] 
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Freios (sistemas de freios eletrodinâmicos para veículos em geral B 
60 L; freios eletrodinâmicos H 02 K) 
 
49/00 Freios com um elemento de frenagem atuando em 

cooperação com a periferia de um tambor, um aro de 
roda ou similares (embreagens similares 13/10) 

49/02 . em forma de uma tira helicoidal ou de uma espiral com 
mais de uma volta, com ou sem intensificação da força 
de frenagem pela tensão da tira ou do elemento de 
contração (embreagens similares 13/08) 

49/04 . . acionados mecanicamente 
49/06 . . acionados a fluido 
49/08 . em forma de uma tira envolvente que se estende por 

cerca de 360o  
49/10 . . acionados mecanicamente (de aperto automático 

49/20) 
49/12 . . acionados a fluido 
49/14 . em forma de um elemento flexível cheio de fluido, 

controlado pela variação da pressão do fluido 
49/16 . Freios com dois blocos de frenagem (de aperto 

automático 49/20) 
49/18 . Freios com três ou mais blocos de frenagem (de aperto 

automático 49/20) 
49/20 . Freios de aperto automático (com tira helicoidal ou 

espiral com mais de uma volta 49/02) 
49/22 . . com um elemento auxiliar de fricção iniciando ou 

intensificando a ação do freio 
51/00 Freios com elementos de frenagem deslocando para fora 

atuando em cooperação com a superfície interna de um 
tambor ou similares (embreagens similares 13/14) 

51/02 . em forma de uma ou mais tiras circunferenciais 
(embreagens similares 13/12) 

51/04 . . acionados mecanicamente 
51/06 . . acionados a fluido 
51/08 . em forma de um elemento flexível cheio de fluido 

expansível 
51/10 . em forma de sapatas de freio de deslocamento 

exclusivamente radial 
51/12 . . acionados mecanicamente 
51/14 . . acionados a fluido 
51/16 . em forma de sapatas de freio articuladas em um eixo 

fixo ou praticamente fixo (de aperto automático 51/46) 
51/18 . . com duas sapatas de freio 
51/20 . . . estendendo-se em direções opostas a seus pivôs 
51/22 . . . . acionados mecanicamente 
51/24 . . . . acionados a fluido 
51/26 . . . ambas afastando de seus pivôs, na mesma 

direção 
51/28 . . . . acionados mecanicamente 
51/30 . . . . acionados a fluido 
51/32 . . com três ou mais sapatas de freio 
51/34 . . . afastando de seus pivôs em direções opostas 
51/36 . . . . acionados mecanicamente 
51/38 . . . . acionados a fluido 
51/40 . . . todas afastando de seus pivôs na mesma direção 
51/42 . . . . acionados mecanicamente 
51/44 . . . . acionados a fluido 
51/46 . Freios de aperto automático com sapatas de freio 

articuladas ou de ação recíproca direta 
51/48 . . com duas sapatas de freio articuladas ou de ação 

recíproca direta 
51/50 . . . acionados mecanicamente 
51/52 . . . acionados a fluido 

51/54 . . com três ou mais sapatas de freio, sendo pelo menos 
duas articuladas ou de ação recíproca direta 

51/56 . . . acionados mecanicamente 
51/58 . . . acionados a fluido 
51/60 . . ação de acunhamento de uma sapata de freio, por 

ex., penetrando a sapata como uma cunha entre o 
tambor do freio e uma peça fixa 

51/62 . . . acionados mecanicamente 
51/64 . . . acionados a fluido 
51/66 . . sendo uma sapata de freio acionada e, assim, 

engatando a um elemento que aciona uma outra 
sapata de freio 

51/68 . . . acionados mecanicamente 
51/70 . . . acionados a fluido 
53/00 Freios com elementos de frenagem atuando em 

cooperação tanto com a periferia quanto com a 
superfície interna de um tambor, um aro de roda ou 
similares (embreagens similares 13/20) 

55/00 Freios com superfícies de frenagem basicamente radiais, 
comprimidas uma contra a outra em sentido axial, por 
ex., freio a disco (embreagens similares 13/38) 

55/02 . com discos ou sapatas de deslocamento axial, 
comprimidos contra elementos rotativos colocados no 
eixo 

55/04 . . afastando uns dos outros discos ou sapatas contra as 
paredes radiais dos tambores ou cilindros 

55/06 . . . sem ação de aperto automático 
55/08 . . . . Freios acionados mecanicamente 
55/10 . . . . Freios acionados por dispositivos de pressão 

a fluido dispostos em ou sobre o freio 
55/12 . . . . . compreendendo um elemento flexível 

cheio de fluido expansível coaxial com 
o freio 

55/14 . . . com ação de aperto automático, por ex., por 
meio de superfícies helicoidais de ação conjunta 
ou de esferas e superfícies inclinadas 

55/15 . . . . iniciada por meio de uma lona de freio ou 
de uma sapata de freio 

55/16 . . . . Freios acionados mecanicamente 
55/18 . . . . Freios acionados por um dispositivo de 

pressão a fluido disposto no ou sobre o freio 
55/20 . . . . . compreendendo um elemento flexível 

cheio de fluido expansível coaxial com 
o freio 

55/22 . . por aperto entre os elementos móveis de frenagem, 
por ex., discos ou pastilhas de freio móveis [5] 

55/224 . . . com um órgão de acionamento comum para os 
elementos de frenagem [5] 

55/225 . . . . sendo os elementos de frenagem pastilhas 
de freio [5] 

55/2255. . . . . nos quais o órgão de acionamento 
comum é pivotado [5] 

55/226 . . . . . nos quais o órgão de acionamento 
comum se desloca axialmente [5] 

55/2265. . . . . . estando o movimento axial guiado 
por um ou vários pinos [5] 

55/227 . . . . . . . por dois pinos [5] 
55/228 . . . com um elemento de acionamento separado 

para cada lado 
55/24 . com vários discos, lamelas ou sapatas de deslocamento 

axial comprimidos em um sentido contra um elemento 
localizado no eixo 

55/26 . . sem ação de aperto automático 
55/28 . . . Freios com apenas um disco rotativo 
55/30 . . . . acionados mecanicamente 
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55/31 . . . . . por  um braço de alavanca intermediário 
55/32 . . . . acionados por um dispositivo de pressão a 

fluido disposto no ou sobre o freio 
55/33 . . . . . por um braço de alavanca intermediário 
55/34 . . . . . compreendendo um elemento flexível 

cheio de fluido expansível coaxial com 
o freio 

55/36 . . . Freios com vários discos rotativos, todos 
dispostos lado a lado 

55/38 . . . . acionados mecanicamente 
55/39 . . . . . por um braço de alavanca intermediário 
55/40 . . . . acionados por um dispositivo de pressão a 

fluido disposto no ou sobre o freio 
55/41 . . . . . por um braço de alavanca intermediário 
55/42 . . . . . compreendendo um elemento flexível 

cheio de fluido expansível coaxial com 
o freio 

55/44 . . . com a parte rotativa consistindo tanto em placas 
centrais, como em placas em forma de anel 
dispostas concêntricamente em torno das placas 
centrais 

55/46 . . com ação de aperto automático 
55/48 . . . tendo os discos ou sapatas um pequeno curso 

angular livre em relação a seu suporte o qual 
produz uma ação de aperto automático 

55/50 . . . com elementos auxiliares de fricção que podem 
ser de tipos diferentes produzindo a ação de 
aperto automático 

57/00 Freios de resistência a líquido; Freios de resistência a ar 
57/02 . com lâminas ou peças similares freadas pelo fluido 
57/04 . com lâminas provocando uma vazão dirigida, por ex., 

do tipo Fottinger 
57/06 . compreendendo uma bomba de circulação de um fluido, 

sendo o efeito de frenagem efetuado pelo 
estrangulamento da circulação 

59/00 Freios automáticos, por ex., entrando em funcionamento 
a uma velocidade predeterminada 

59/02 . montados com mola e adaptados para serem soltos por 
meios mecânicos, a fluido ou eletromagnéticos 

61/00 Freios com meios permitindo a reutilização da energia 
absorvida (57/00 tem prioridade) 

63/00 Freios não incluídos em outro local ; Freios combinando 
vários dos tipos acima mencionados (freios com 
elementos auxiliares para aperto automático 49/22, 51/66, 
55/50) 

65/00 Peças ou detalhes (elementos similares para embreagens 
13/58) 

65/02 . Elementos de frenagem; Sua montagem (revestimentos 
de fricção ou sua fixação 69/00) 

65/04 . . Lonas, sapatas ou pastilhas; Pivôs ou seus 
elementos de suporte [5] 

65/06 . . . para freios de engatamento externo 
65/08 . . . para freios de engatamento interno 
65/09 . . . . Pivôs ou seus elementos de suporte [2] 
65/092 . . . para freios de engatamento axial, por ex., freios 

a disco [5] 
65/095 . . . . Pivôs ou seus elementos de suporte [5] 
65/097 . . . . . Meios elásticos interpostos entre as 

pastilhas e os elementos de suporte [5] 
65/10 . . Tambores para os freios de engatamento externo ou 

interno 
65/12 . . Discos; Tambores para os freios de disco 

65/14 . Mecanismos de acionamento para freios; Meios para 
iniciar o funcionamento em uma posição 
predeterminada (sistemas de controle de freios, suas 
peças  B 60 T) 

65/16 . . dispostos no ou sobre o freio 
65/18 . . . adaptados para aproximar os elementos por 

tração 
65/20 . . . . compreendendo um dispositivo de pressão a 

fluido 
65/21 . . . . acionados por meios elétricos ou 

magnéticos [2] 
65/22 . . . adaptados para separar os elementos por pressão 
65/24 . . . . compreendendo um dispositivo de pressão a 

fluido 
65/26 . . . . . em forma de um elemento flexível cheio 

de fluido 
65/27 . . . . acionados por meios elétricos ou 

magnéticos [2] 
65/28 . . dispostos fora do freio 
65/30 . . . acionados mecanicamente 
65/32 . . . acionados por meio de um fluido 
65/34 . . . atuando por meios elétricos ou magnéticos 

(dispositivos de retenção utilizando atração 
eletrostática H 02 N 13/00) [2] 

65/35 . . . . incluindo um magneto permanente [3] 
65/36 . . . acionados tanto por um fluido como por 

eletricidade 
65/38 . Dispositivos para compensação de folga 
65/40 . . mecânicos 
65/42 . . . não automáticos 
65/44 . . . . por meio de uma ajustagem linear direta 

(65/46, 65/48 têm prioridade) 
65/46 . . . . com rosca e porca 
65/48 . . . . com corpo excêntrico ou helicoidal 
65/50 . . . . para ajustagem angular de duas peças 

concêntricas do sistema de controle dos 
freios 

65/52 . . . de ação automática em um sentido para 
ajustagem de folga excessiva 

65/54 . . . . por meio de uma ajustagem linear direta 
(65/56, 65/58 têm prioridade) 

65/56 . . . . com rosca e porca 
65/58 . . . . com corpo excêntrico ou helicoidal 
65/60 . . . . para ajustagem angular de duas peças 

concêntricas do sistema de controle dos 
freios 

65/62 . . . de ação automática em duas direções para 
ajustar folga excessiva e insuficiente 

65/64 . . . . por meio de uma ajustagem linear direta 
(65/66, 65/68 têm prioridade) 

65/66 . . . . com rosca e porca 
65/68 . . . . com corpo excêntrico ou helicoidal 
65/70 . . . . para ajustagem angular de duas peças 

concêntricas do sistema de controle dos freios 
65/72 . . hidráulicos 
65/74 . . . de ação automática em uma direção 
65/76 . . . de ação automática em ambas direções  
65/78 . Características relativas ao resfriamento 
65/80 . . para freios de engatamento externo 
65/807 . . . com sistema de resfriamento aberto, por ex., 

resfriados a ar [2] 
65/813 . . . com sistema de resfriamento fechado [2] 
65/82 . . para freios de engatamento interno 
65/827 . . . com sistema de resfriamento aberto, por ex., 

resfriados a ar [2] 
65/833 . . . com sistema de resfriamento fechado [2] 
65/84 . . para freios de disco 
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65/847 . . . com sistemas de resfriamento aberto, por ex., 
resfriamento por ar [2] 

65/853 . . . com sistema de resfriamento fechado [2] 
 
66/00 Disposições para fiscalização das condições de 

funcionamento, por  ex., desgaste, temperatura 
66/02 . Aparelho para indicar o desgaste 

 

67/00 Combinações de acoplamento e freio; Combinações de 
embreagens e freios (71/00 tem prioridade; combinações de 
acoplamentos e embreagem 47/02; controle dessas combinações 
B 60 K 41/00, por ex., B 60 K 41/24) [2] 

67/02 . Combinações de embreagem e freio 
67/04 . . acionadas a fluido 
67/06 . . acionadas eletromagneticamente 
 
69/00 Revestimentos de fricção ; Sua fixação ; Utilização para 

trabalhar, em conjunto, substâncias ou superfície de fricção 
(elementos de embreagem 13/60; elementos de frenagem 65/02) 

69/02 . Composição dos revestimentos (aspectos químicos , ver as 
classes pertinentes) 

69/04 . Fixação dos revestimentos 
 
71/00 Mecanismos para colocar os elementos em uma posição 

predeterminada (combinados com ou controlando embreagens 
43/26; meios para dar início ao funcionamento dos freios em 
uma posição predeterminada 65/14; meios para prender os 
elementos depois de seu funcionamento F 16 B 1/02) 

71/02 . compreendendo meios auxiliares para produzir o 
movimento final 

71/04 . permitindo uma escolha dentre várias posições (71/02 tem 
prioridade) 

Esquema de indexação associado com o grupo 48/00, relativo aos 
mecanismos de controle das embreagens ou dos sistemas de 
embreagem. Os códigos de indexação devem ser não-ligados.  [6] 
 
Nota 

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

 
101:00 Aparelho seletor para mudança de velocidade  ou  

inversão  [6] 
 
103:00 Mecanismos de entrada em função do torque ou da 

demanda de torque  [6] 
103:02 . Posição do pedal do acelerador  [6] 
103:04 . Mecanismo de abertura da válvula borboleta  [6] 
 
105:00 Mecanismos de entrada em função da velocidade  [6] 
105:02 . do motor  [6] 
105:04 . da velocidade de entrada da embreagem  [6] 
105:06 . da velocidade de saída da embreagem  [6] 
105:08 . da velocidade de deslizamento da embreagem  [6] 
 
107:00 Mecanismos de entrada em função da aceleração  [6] 
 
109:00 Mecanismos de entrada em função do estado da 

máquina  [6] 
109:02 . com sinais vindo do freio  [6] 
109:04 . com sinais vindo da caixa de marcha  [6] 
109:06 . com sinais vindo da caixa de direção  [6] 
109:08 . com sinais vindo do motor  [6] 
 
111:00 Mecanismos de entrada em função das condições 

ambientes  [6] 
 
113:00 Mecanismos de entrada em função do estado da 

embreagem, por ex., engatada, desengatada [6] 
 

F 16 F MOLAS; ABSORVEDORES DE CHOQUES; MEIOS PARA AMORTECER VIBRAÇÕES  
 
 Notas 
(1) Esta subclasse abrange: 
 – molas, absorvedores de choques ou amortecedores de vibração, per se; 
 – sua instalação em, ou sua adaptação para aparelhos específicos, caso a dita instalação ou adaptação não esteja incluída nas 

subclasses que abrangem tais aparelhos. [5] 
(2) Esta subclasse não abrange as invenções que se referem à instalação ou adaptação de molas, absorvedores de choques ou amortecedores 

de vibração em, ou para, aparelhos específicos, caso dita instalação ou adaptação estejam incluídas nas subclasses que se referem a tais 
aparelhos, por ex., 
A 47 C 23/00 Colchões de mola 

a 27/00 
A 63 C 5/075 Amortecedores de vibrações para esquis 
B 60 G  Suspensões para veículos 
B 60 R 19/24 Montagem de pára-choques em veículos 
B 61 F  Suspensões para veículos ferroviários 
B 61 G 11/00 Batentes para veículos ferroviários ou bondes 
B 62 D 21/15 Estruturas de chassis em veículos possuindo meios para absorver impacto 
B 62 J   1/02 Selins montados de forma elástica em bicicletas 
B 62 K 21/08 Amortecedores de direção 
B 63 H   1/15 Hélices propulsoras de embarcações incluindo meios para absorver as vibrações 
B 63 H 21/30 Montagem da instalação de propulsão de embarcações contra vibração em navios 
B 64 C 25/58 Disposição dos amortecedores de choques ou molas em mecanismos de pouso de aeronaves 
B 65 D 81/02 Recipientes, elementos de embalagem ou pacotes incluindo meios para absorver choques 
D 06 F 37/20 Montagens elásticas em máquinas de lavar 
D 06 F 49/06 Montagens elásticas em secadores giratórios domésticos 
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F 03 G   1/00 Motores à mola 
F 21 V 15/04 Montagem elástica para dispositivos de iluminação 
F 41 A 25/00 Berços para armas de fogo para permitir o retrocesso (recuo) 
F 41 B   5/20 Amortecedores de vibração para arcos de arco e flecha 
G 01 D 11/00 Indicação ou registro relacionados com medição 
G 01 G 21/10 Aparelhos de pesagem, por ex., instalação de absorvedores de choques em aparelhos de pesagem 
G 04 B  Relógios de pulso ou outros 
G 12 B   3/08 Amortecimento de movimento em instrumentos 
G 21 C   7/20 Disposição de dispositivos absorvedores de choques para elementos de controle deslocáveis em reatores 

nucleares. 
 
Índice da Subclasse 
 
MOLAS 
 Do tipo fricção; do tipo a fluido; 
 do tipo magnético ..........................................1/00, 3/00, 5/00,  
  9/00; 6/00 
AMORTECEDORES DE VIBRAÇÕES 
OU ABSORVEDORES DE  CHOQUES 
 Do tipo fricção; do tipo a fluido ..................7/00, 11/00; 9/00,  
  11/00 

 
 
UNIDADES DE MOLAS E AMORTECE- 
DORES DE VIBRAÇÕES OU  
ABSORVEDORES DE CHOQUES ............................................. 13/00 
SUPRESSÃO DAS VIBRAÇÕES 
EQUILÍBRIO ................................................................................ 15/00 

 

1/00 Molas (trabalhando com fluido 5/00, 9/00) 
1/02 . feitas de aço ou outro material de baixa fricção interna 

(1/36 tem prioridade); Molas enroladas, de torção, de 
lâmina, em forma de taça, anelares ou similares, não 
sendo relevante o material da mola [6] 

1/04 . . Molas enroladas 
1/06 . . . com voltas em torno de superfícies cilíndricas 
1/08 . . . com voltas em torno de superfícies 

principalmente cônicas 
1/10 . . . Molas em espiral com voltas em torno de 

superfícies praticamente planas 
1/12 . . . Fixações ou montagens 
1/13 . . . . que compreendem inserções ou espaçadores 

entre as espirais a fim de alterar as 
características físicas ou mecânicas da mola 
[6] 

1/14 . . Molas de torção consistindo em barras ou tubos 
1/16 . . . Fixações ou contagens 
1/18 . . Molas de lâminas 
1/20 . . . com camadas, por ex., camadas antifricção ou 

com roletes entre as lâminas 
1/22 . . . com meios para modificar a característica da 

mola 
1/24 . . . Lubrificação; Cobertas, por ex., para reter o 

lubrificante 
1/26 . . . Fixações ou montagens (B 60 G 11/10 tem 

prioridade) [5] 
1/28 . . . . compreendendo pinos metálicos cilíndricos 

articulados em mangas ajustadas 
1/30 . . . . compreendendo peças intermediárias feitas 

de borracha ou de um material elástico 
similar 

1/32 . . Molas em forma de taça; Molas em forma de discos 
côncavos (diafragmas F 16 J 3/00) 

1/34 . . Molas anelares, isto é, corpos anelares deformados 
radialmente por uma carga axial 

1/36 . feitas de um material de alta fricção interna, por ex., 
borracha, matéria plástica, cortiça, lã de aço, cabelo 
comprimido 

1/362 . . feitas de lã de aço ou cabelo comprimido [6] 
1/364 . . feitas de cortiça, madeira ou similar [6] 
1/366 . . feitas de plásticos reforçados com fibras [6] 

1/368 . . . molas de lâminas [6] 
1/37 . . de material espumoso, por ex., borracha esponjosa  
1/371 . . caracterizadas por inserções ou elementos de 

extensão auxiliares, por ex., para enrijecimento 
(1/366, 1/387 tem prioridade)  [6] 

1/373 . . caracterizadas por terem uma forma particular [6] 
1/374 . . . tendo uma forma esférica ou similar [6] 
1/376 . . . tendo projeções, ressaltos, rebaixos ou similares 

em pelo menos uma superfície (1/387 tem 
prioridade) [6] 

1/377 . . . tendo furos ou aberturas (1/387 tem prioridade)  
[6] 

1/379 . . caracterizado pelos mecanismos de regulagem da 
temperatura da mola, por ex., por resfriamento [6] 

1/38 . . com uma manga de material elástico entre uma 
manga externa rígida ou pino 

1/387 . . . compreendendo meios para modificar a rigidez 
em determinadas direções  [6] 

1/393 . . . com luvas esféricas ou cônicas  [6] 
1/40 . . consistindo em uma pilha de elementos similares 

separados por camadas intermediárias não-elásticas 
1/41 . . . a mola consistindo em geral de elementos dispostos 

de forma cônica [6] 
1/42 . . caracterizadas pelo modo de deformação 
1/44 . . . funcionando principalmente por compressão 
1/46 . . . funcionando principalmente por tensão 
1/48 . . . funcionando principalmente por torção 
1/50 . . . funcionando principalmente por cisalhamento 
1/52 . .  funcionando segundo as formas de trabalho 

combinadas  
1/54 . . . . funcionando por compressão e cisalhamento 
 
3/00 Conjuntos de molas constituídos de diversas molas, por ex., 

para obter uma característica de mola desejada (se incluir 
molas a fluido 5/00, 13/00) 

3/02 . com molas feitas de aço ou de outro material que tenha 
baixa fricção interna 

3/04 . . compostas somente de molas enroladas 
3/06 . . . algumas das quais são colocadas em torno de outras 

de tal modo que se amortecem umas às outras por 
fricção 
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3/07 . . combinadas com câmaras cheias de gás ou líquido 
3/08 . com molas feitas de um material de alta fricção interna, por 

ex., borracha 
3/087 . . . Unidades que compreendem várias molas feitas de 

material plástico ou similar (1/40 tem prioridade) [6] 
3/093 . . . as molas sendo de materiais diferentes, por ex., 

tendo diferentes tipos de borracha [6] 
3/10 . . combinadas com molas feitas de aço ou de outro 

material de baixa fricção interna 
3/12 . . . a mola de aço estando em contato com a mola de 

borracha, por ex., estando embutida nela [6] 
 
5/00 Molas a líquido em que o líquido trabalha como uma mola 

por compressão, por ex., combinadas com ação de 
estrangulamento; Combinações de dispositivos que incluem 
molas a líquido 

 
6/00 Molas magnéticas; Molas magnéticas a fluido 
 
7/00 Amortecedores de vibrações; Absorvedores de choques 

(utilizando fluido 5/00, 9/00; próprios para sistemas rotativos 
15/10) 

7/01 . utilizando fricção entre partículas soltas, por ex., areia  [6] 
7/02 . com superfícies relativamente rotativas que são 

comprimidas umas contra as outras (7/01 tem prioridade; se 
um dos elementos for uma mola 13/02) [6] 

7/04 . . na direção do eixo de rotação 
7/06 . . na direção perpendicular ou inclinada em relação ao 

eixo de rotação 
7/08 . com superfícies de fricção de movimento retilíneo uma ao 

longo da outra (7/01 tem prioridade) [6] 
7/09 . . em amortecedores do tipo cilindro e pistão [6] 
7/10 . utilizando o efeito da inércia 
7/104 . . o elemento de inércia estando montado de forma 

elástica  [6] 
7/108 . . . em molas de plástico  [6] 
7/112 . . . em molas à fluido  [6] 
7/116 . . . em molas de metal  [6] 
7/12 . utilizando a deformação plástica dos elementos 
7/14 . do tipo suporte de cabos, isto é, cabos formando alças 

engatadas por fricção 
9/00 Molas, amortecedores de vibrações, absorvedores de 

choques ou amortecedores de movimento de estrutura 
similar utilizando um fluido ou equivalente como meio 
de amortecimento (5/00 tem prioridade; ligação de 
válvulas a corpos elásticos infláveis, B 60 C 29/00; 
acessórios para acionamento de portas utilizando sistemas 
de freio a fluido E 05 F) 

9/02 . utilizando somente gás 
9/04 . . em uma câmara de parede flexível 
9/05 . . . sendo a parede flexível do tipo diafragma de 

fole rolante [5] 
9/06 . utilizando tanto gás quanto líquido 
9/08 . . em uma câmara de parede flexível 
9/084 . . . compreendendo uma mola à gás contida no 

interior de uma parede flexível, parede esta que 
não está em contato com o fluido de 
amortecimento, por ex., montada externamente 
ao cilindro amortecedor  [6] 

9/088 . . . compreendendo uma mola a gás com uma 
parede flexível situada no interior do cilindro 
sobre a haste do pistão de um amortecedor 
mono-tubular ou no interior do tubo interno de 
um amortecedor bi-tubular  [6] 

9/092 . . . compreendendo uma mola a gás com uma 
parede flexível situada entre os tubos de um 
amortecedor bi-tubular.  [6] 

9/096 . . . compreendendo um acumulador 
hidropneumático do tipo membrana situado na 
extremidade superior ou inferior de um 
amortecedor ou situado separadamente ou 
lateralmente sobre o amortecedor.  [6] 

9/10 . utilizando somente líquido; utilizando um fluido cuja 
natureza é de menor importância 

9/12 . . Dispositivos com uma ou mais palhetas rotativas 
girando no fluido, sendo sem importância qualquer 
efeito de estrangulamento 

9/14 . . Dispositivos com um ou mais elementos, por ex., 
pistões, palhetas, deslocando em vai-vém nas 
câmaras e utilizando o efeito de estrangulamento 

9/16 . . . compreendendo somente o movimento retilíneo 
das peças de trabalho 

9/18 . . . . com um cilindro fechado e um pistão 
separando dois ou mais espaços de trabalho 
no cilindro 

9/19 . . . . . com um único cilindro 
9/20 . . . . . com a haste do pistão atravessando as  
      duas extremidades de cilindro 
9/22 . . . . com um ou mais cilindros, tendo cada qual 

um único espaço de trabalho por um pistão 
ou um êmbolo 

9/24 . . . . . com um único cilindro e um único 
pistão ou êmbolo 

9/26 . . . . . com dois cilindros em linha e com os 
dois pistões ou êmbolos ligados entre 
si 

9/28 . . . . . com dois cilindros paralelos e com os 
dois pistões ou êmbolos ligados entre si 

9/30 . com material sólido ou semi-sólido, por ex., massas 
pastosas, como meio de amortecimento 

9/32 . Detalhes 
9/34 . . Estruturas de válvulas especiais (válvulas em geral 

F 16 K); Forma ou estrutura das passagens de 
estrangulamento 

9/342 . . . Passagens de estrangulamento funcionando com 
pinos calibradores 

9/344 . . . Passagem de fluxo em forma de vortex  [6] 
9/346 . . . Passagens de estrangulamento em forma de 

fendas feitas nas paredes do cilindro 
9/348 . . . Passagens de estrangulamento em forma de 

discos anelares funcionando em direções 
opostas 

9/36 . . Vedações especiais, incluindo vedações ou guias 
para as hastes dos pistões (vedação de peças móveis 
em geral F 16 J 15/16 a 15/56) 

9/38 . . Tampas para proteção ou efeito decorativo 
9/40 . . Disposições para impedir a formação de espuma 
9/42 . . Disposições para resfriamento 
9/43 . . Disposições para enchimento, por ex., para 

suprimento de gás 
9/44 . . Dispositivos inerentes ao amortecedor ou 

suportados pelo mesmo para ajustagem manual ou 
não automática; esses meios combinados com 
correção da temperatura (9/53, 9/56 têm prioridade; 
somente correção da temperatura 9/52)  [5,6] 

9/46 . . . permitindo controle à distância 
9/48 . . Disposições para permitir efeitos diferentes de 

amortecimento em pontos diferentes do curso (9/53, 
9/56 têm prioridade)  [5,6] 
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9/49 . . . Batentes que limitam a passagem do fluido, por 
ex., batentes hidráulicos 

9/50 . . Meios especiais que permitem a ajustagem 
automática de amortecimento (9/53, 9/56 têm 
prioridade)  [5,6] 

9/504 . . . Meios sensores de inércia  [6] 
9/508 . . . Meios sensíveis à velocidade de deslocamento 

do pistão  [6] 
9/512 . . . Meios sensíveis a ação da carga sobre o 

amortecedor ou pressão de fluido no 
amortecedor  [6] 

9/516 . . . resultando em efeitos de amortecimento durante 
a contração que são diferentes dos efeitos de 
amortecimento durante a expansão  [6] 

9/52 . . . em caso de mudança de temperatura 
(combinados com ajustagem externa 9/44) 

9/53 . . Meios para ajustar as características dos 
amortecedores fazendo variar a viscosidade do 
fluido, por ex., eletromagnéticos [5] 

9/54 . . Disposições para a fixação 
9/56 . . Meios para ajustar o comprimento ou o bloqueio da 

mola ou do amortecedor, por ex., ao final do curso  
[6] 

9/58 . . Limitadores de curso, dispostos na haste do pistão 
por fora do cilindro (9/49 tem prioridade)  [6] 

 
11/00 Amortecedores de vibrações ou absorvedores de 

choques trabalhando tanto por fricção como com um 
fluido de amortecimento 

 
13/00 Unidades compreendendo molas do tipo não fluido bem 

como amortecedores de vibrações, absorvedores de 
choques ou molas a fl uido (5/00 tem prioridade) 

13/02 . amortecimento por contato de fricção entre a mola e os 
meios de frenagem (molas enroladas atuando por 
fricção 3/06) 

13/04 . compreendendo uma mola plástica e um amortecedor, 
por ex., amortecedor de fricção  [6] 

13/06 . . o amortecedor sendo um amortecedor a fluido, por 
ex., a mola plástica não formando uma parte da 
parede da câmara de fluido do amortecedor (13/26 
tem prioridade)  [6] 

13/08 . . . a mola de plástico formando pelo menos uma 
parte da parede da câmara de fluido do 
amortecedor (13/20 a 13/24 têm prioridade)  [6] 

13/10 . . . . a parede sendo pelo menos em parte 
formada por uma membrana flexível ou 
similar (13/12 a 13/18 têm prioridade)  [6] 

13/12 . . . . Amortecedores de câmara única (13/14 tem 
prioridade)  [6] 

13/14 . . . . Unidades do tipo mancal de luva  [6] 
13/16 . . . . . especialmente adaptadas para receber 

cargas axiais  [6] 
13/18 . . . . caracterizada pela localização ou forma da 

câmara de equilíbrio, por ex., a câmara de 
equilíbrio circundando a mola plástica ou 
sendo anular (13/14  tem prioridade)  [6] 

13/20 . . . caracterizada por compreender também uma 
mola pneumática (13/22 tem prioridade)  [6] 

13/22 . . . caracterizada por compreender também um 
amortecedor dinâmico (amortecedores 
utilizando efeito de inércia per se 7/10)  [6] 

13/24 . . . a parte central da unidade sendo suportada por 
um elemento e ambas as extremidades da 
unidade sendo suportadas por outro elemento 
único, isto é uma montagem de dupla ação  [6] 

13/26 . . caracterizados por dispositivos de ajuste ou 
regulagem sensíveis as condições externas  [6] 

13/28 . . . especialmente adaptados a unidades do tipo 
mancal de luva (13/30 tem prioridade)  [6] 

13/30 . . . compreendendo meios para variar a viscosidade 
do fluido, por ex., de fluidos magnéticos ou 
eletroreológicos  [6] 

Nota 
 
 Neste grupo é aconselhável adicionar os códigos de 

indexação dos grupos 101:00 a 113:00. Os códigos de 
indexação devem ser não-ligados.  [6] 

 
15/00 Supressão das vibrações nos sistemas (dispositivos de 

suspensão para assentos de veículos B 60 N 2/50); Meios 
ou disposições para evitar ou reduzir as forças de 
desequilíbrio, por ex., devido ao movimento (verificação 
do equilíbrio estático ou dinâmico de máquinas ou 
estruturas G 01 M 1/00)  

15/02 . Supressão das vibrações dos sistemas não rotativos, por 
ex., de movimento alternado; Supressão das vibrações 
dos sistemas rotativos pela utilização de elementos que 
não se deslocam com o sistema rotativo (produtos em 
camadas B 32 B; supressão de vibrações nos navios B 
63; ensaio de equilíbrio dinâmico com ou sem 
ajustagem subseqüente G 01 M) 

15/023 . . utilizando meios fluidos  [6] 
15/027 . . . compreendendo dispositivos de controle  [6] 
15/03 . . utilizando meios eletromagnéticos (9/53 tem 

prioridade) [5] 
15/04 . . utilizando meios elásticos (elementos isolados ou 

sua fixação 1/00 a 13/00) [2] 
15/06 . . . com molas metálicas (com molas de borracha 

também 15/08) 
15/067 . . . . utilizando apenas molas enroladas  [6] 
15/073 . . . . utilizando apenas molas em forma de 

lâminas  [6] 
15/08 . . . com molas de borracha 
15/10 . Supressão das vibrações nos sistemas rotativos 

utilizando os elementos deslocáveis com o sistema (por 
equilibração 15/22; com volantes funcionando de 
maneira variável ou intermitente F 16 H) 

15/12 . . utilizando elementos elásticos ou elementos de 
amortecimento por fricção, por ex., entre um eixo 
em rotação e uma massa giratória montada em cima 
(15/16 tem prioridade)  [6] 

15/121 . . . utilizando molas como elementos elásticos, por 
ex., molas metálicas (15/131 tem prioridade) [6] 

15/123 . . . . Molas enroladas  [6] 
15/124 . . . . Molas plásticas, por ex., feitas de borracha 

(15/123 tem prioridade)  [6] 
15/126 . . . . . consistindo pelo menos de um elemento 

anular em torno o eixo de rotação  [6] 
15/127 . . . . utilizando molas plásticas combinadas com 

outros tipos de molas  [6] 
15/129 . . . caracterizados por meios de amortecimento por 

fricção (15/131 tem prioridade)  [6] 
15/131 . . . o sistema de rotação compreendendo duas ou 

mais massas giratórias  [6] 
15/133 . . . . utilizando molas como elementos elásticos, 

por ex., molas metálicas  [6] 
15/134 . . . . . Molas enroladas  [6] 
15/136 . . . . . Molas plásticas, por ex., feitas de 

borracha (15/134 tem prioridade)  [6] 
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15/137 . . . . . os elementos elásticos consistindo  
de duas ou mais molas de tipos 
diferentes [6]  

15/139 . . . . caracterizado por meios de amortecimento 
por fricção  [6] 

15/14 . . utilizando massas de oscilação livre girando com o 
sistema 

15/16 . . utilizando um fluido (dispositivos ligando os 
elementos de entrada e de saída F 16 D) 

15/167 . . . que tem um elemento de inércia, por ex., um 
anel  [6] 

15/173 . . . . situada dentro de uma caixa fechada  [6] 
15/18 . . utilizando meios elétricos (dispositivos 

eletrodinâmicos H 02 K) 
15/20 . Supressão das vibrações dos sistemas rotativos por 

agrupamento ou disposição relativa adequada dos 
elementos móveis do sistema ou sistemas 

15/22 . Compensação das forças de inércia 
15/24 . . nos sistemas de eixos de manivela pela disposição 

especial das manivelas, pistões ou similares  
15/26 . . nos sistemas de eixos de manivela utilizando 

massas sólidas outras que não de pistões comuns, 
que se movem com o sistema 

15/28 . Contrapesos; Fixação ou montagem dos mesmos (para 
vedações do tipo rolante E 06 B 9/62) 

15/30 . Volantes (15/16 tem prioridade, supressão de vibrações 
em sistemas rotativos utilizando elementos elásticos ou 
elementos de amortecimento por fricção em movimento 
com o sistema 15/12; sob o aspecto da peça rotativa em 
geral F 16 C 13/00, 15/00)  [6] 

15/305 . . feitos de plástico, por ex., plásticos reforçados com 
fibra (FRP)  [6] 

15/31 . . caracterizados por meios para variar do momento de 
inércia  [6] 

15/315 . . caracterizados pelos seus dispositivos de suporte, 
por ex., suportes, gaiolas, mantendo o elemento de 
inércia no eixo (15/31 tem prioridade )  [6] 

15/32 . Pesos de correção ou massas de equilíbrio ou meios 
equivalentes para equilibrar as peças rotativas, por ex., 
as rodas dos veículos [2,5] 

15/34 . . Disposições para fixação dos mesmos [5] 
15/36 . . de funcionamento automático [5] 
 
 
Esquema de indexação associado com o grupo 15/00, 
relacionado com o sistema de duas ou mais massas giratórias. 
Os códigos de indexação devem ser não-ligados.  [6] 
 
Nota 
 
 Atenção para o Capítulo IV do Guia que indica as regras 

relativas a aplicação e apresentação dos diferentes tipos de 
códigos de indexação.  [6] 

 
101:00 Massas giratórias dispostas em séries  [6] 
 
103:00 Massas giratórias dispostas em paralelo  [6] 
 
 
 

 

F 16 G CORREIAS, CABOS OU CORDAS UTILIZADOS PRINCIPALMENTE PARA FINS DE ACIONAMENTO; CORRENTES; 
ACESSÓRIOS UTILIZADOS PRINCIPALMENTE PARA ESSE FIM  

Nota 
Atenção para os seguintes locais: 
B 63 B 21/04 Equipamento de fixação para correntes, cordas ou similares para navios 
B 63 B 21/20 Adaptações de correntes, cordas ou similares para navios 
B 65 G 15/30 Correias sem-fim para transportadores 
B 65 G 17/38, Correntes de tração para transportadores 
 19/20 
F 16 H  Sistemas de engrenagem utilizando elementos flexíveis 
F 16 H 9/24 Correntes especialmente adaptadas para sistemas de engrenagem com relação de transmissão variável 
H 05 F  Prevenção ou eliminação de cargas eletrostáticas. [5] 

 
Índice da Subclasse 
 
CORREIAS; GRAMPOS PARA CORREIAS.............1/00, 5/00; 3/00, 
  7/00 

 
CABOS OU CORDAS;  
SUAS FIXAÇÕES................................................................ 9/00; 11/00 
CORRENTES, GANCHOS DE CORRENTES................ 13/00, 15/00,  
  17/00 

 

1/00 Correias de acionamento (correias em V 5/00; correias 
transportadoras B 65 G) 

1/02 . feitas de couro (1/28 tem prioridade; sua fabricação C 
14 B 9/00) 

1/04 . feitas de material fibroso, por ex., têxteis, recobertos de 
borracha ou não (1/28 tem prioridade; sua fabricação D 
03 D) 

1/06 . feitas de borracha (1/28 tem prioridade; produção de 
correias a partir de plásticos ou substâncias num estado 
plástico B 29 D 29/00) 

1/08 . . com reforços ligados pela borracha 
1/10 . . . com reforços têxteis 
1/12 . . . com reforços metálicos 
1/14 . feitas de matéria plástica (1/28 tem prioridade; 

produção de correias a partir de plásticos ou substâncias 
num estado plástico B 29 D 29/00) 

1/16 . . com reforços ligados pela matéria plástica 
1/18 . feitas de fio metálico (sua fabricação B 21 F 43/00) 
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1/20 . feitas de uma única tira de metal (sua fabricação B 21 D 
53/14) 

1/21 . feitas de camadas superpostas, por ex., dobradas em 
ziguezague 

1/22 . consistindo em várias peças 
1/24 . . em forma de elos (em forma de elos de corrente 

13/08) 
1/26 . . em forma de tiras ou lamelas 
1/28 . com uma superfície de contato de forma especial, por 

ex., dentada 
 
3/00 Grampos para correias, por ex., para correias 

transportadoras (para correias em V 7/00) 
3/02 . com uma série de olhais ou similares, interpostos e 

ligados por pino para formar uma articulação (3/09 tem 
prioridade) 

3/04 . . em que as extremidades separadas dos olhais ou 
elementos similares em forma de U são fixas à 
correia por peças penetrantes 

3/06 . com as extremidades da correia ligadas mutuamente e 
dobradas para fora 

3/07 . Grampos de fricção, por ex., do tipo anel e virola 
3/08 . consistindo em chapas e parafusos ou rebites (3/06 tem 

prioridade) 
3/09 . . formando, as chapas, uma dobradiça 
3/10 . União de correias por costura, colagem, vulcanização 

ou similares; Adaptações estruturais das extremidades 
das correias para esse fim 

3/12 . União de correias por atilhos 
3/14 . com peças extensíveis; com peças elásticas 
3/16 . Dispositivos ou máquinas para ligar correias de 

acionamento ou similares 
 
5/00 Correias em V, isto é, correias de seção transversal 

cônica 
5/02 . feitas de couro (5/20 tem prioridade) 
5/04 . feitas de borracha (5/20 tem prioridade) 
5/06 . . com reforços ligados pela borracha 
5/08 . . . com reforços têxteis 
5/10 . . . com reforços metálicos 
5/12 . feitas de matéria plástica (5/20 tem prioridade) 
5/14 . . com reforços ligados pela matéria plástica 
5/16 . constituídas de várias peças 
5/18 . . em forma de elos 
5/20 . com uma superfície de contato de forma especial, por 

ex., dentada 
5/22 . feitas de camadas superpostas 
5/24 . . dobradas em ziguezague 
 
7/00 Grampos em correias em V 
7/02 . presas, por ex., rebitadas 
7/04 . facilmente desprendíveis 
7/06 . ajustáveis, por ex., para tensão 
 
9/00 Cordas ou cabos especialmente adaptados para acionar 

ou para serem acionados, por polias ou outros elementos 
de engrenagem (cordas ou cabos em geral D 07 B) 

9/02 . feitos de couro; com blindagens feitas de couro 
9/04 . feitos de borracha ou matéria plástica (9/02 tem 

prioridade) 
 

11/00 Meios para prender cabos ou cordas uns aos outros ou a 
outros objetos; grampos de cabos para cabos de ponte 
pênsil E 01 D 19/16) Chapeletas ou luvas para fixação 
em cabos ou cordas (fixação de cordas ou cabos para 
suspender carros ou caixas B 66 B 7/08; para guinchar 
tambores ou cilindros B 66 D 1/34; âncoras terrestres E 02 
D 5/00; dispositivos de ancoragem para elementos 
protendidos E 04 C 5/00; grampos para cabos em 
perfuração do solo E 21 B 19/12) 

11/02 . com peças deformáveis para prender o cabo ou cabos; 
Meios de fixação em que se engatam uma manga ou um 
elemento similar fixo no cabo 

11/03 . incorporando elementos montados de maneira elástica 
para fixação da extremidade do cabo 

11/04 . com efeito de acunhamento, por ex., grampos de fricção 
do tipo anel e virola (11/02 tem prioridade) 

11/05 . . utilizando buchas cônicas para serem inseridas entre 
os fios do cabo ou corda 

11/06 . com roscas dispostas lateralmente (11/02, 11/04 têm 
prioridade) 

11/08 . Fixações para prender as extremidades de cabos de 
acionamento um ao outro, tendo as fixações 
aproximadamente o mesmo diâmetro que os cabos 

11/09 . . incorporando juntas de gonzo ou pivôs para fixação 
das extremidades dos cabos 

11/10 . Fixações de fechadura rápida; Grampos que prendem 
apenas em um sentido 

11/12 . Ligações ou fixações, por ex., esticadores, adaptados 
para esticar cabos ou fios metálicos (tensionamento de 
fios metálicos em geral B 21 F 9/00) 

11/14 . Dispositivos ou peças de acoplamento destinados à 
formação fácil de laços ajustáveis, por ex., ganchos de 
estrangulamento; Ganchos ou olhais incorporando 
peças destinadas a facilitar a fixação rápida a cabos ou 
cordas em qualquer ponto, por ex., formando laços 
(ganchos de guindastes B 66 C 1/34; ganchos ou olhais 
em geral F 16 B 45/00) 

 
13/00 Correntes (sua fabricação B 21 L) 
13/02 . Correntes de acionamento especialmente adaptadas a 

engrenagens com regime de velocidade variável F 16 H 
9/00) 

13/04 . . Correntes dentadas 
13/06 . . com elos ligados por pinos de acionamento 

paralelos, com ou sem roletes 
13/07 . . . sendo os elos de forma idêntica, por ex., 

acotovelados 
13/08 . . com elos interpostos próximos aos pinos de junção 

(13/04 tem prioridade) 
13/10 . . com juntas universais 
13/12 . Correntes de tração ou içamento 
13/14 . . construídas de elos facilmente separáveis [3] 
13/16 . . com dispositivos para prender cabos elétricos, 

mangueiras ou similares 
13/18 . Correntes com características gerais especiais 
13/20 . . rígidas; Correntes “push-pull” 
13/22 . . extensíveis 
13/24 . . . elásticas 
 
15/00 Acoplamentos de correntes; Argolas; Juntas de 

correntes; Elos de correntes; Aros de correntes 
(fabricação de elementos de correntes B 21 L) 

15/02 . para fixação de maneira mais ou menos permanente 
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15/04 . Acoplamentos de corrente rapidamente desligáveis; 
Argolas 

15/06 . . Argolas destinadas a serem fixadas por pinos de 
junção a elementos de corrente, por ex., argolas em 
D 

15/08 . Tonéis 

15/10 . Juntas ou elos de emergência 
15/12 . Elos de corrente 
15/14 . . feitos de metal em chapa, por ex., perfilado 
 
17/00 Ganchos como peças integradas de correntes (ganchos 

para guindastes B 66 C 1/34; ganchos em geral F 16 B 
45/00) 

 

 

F 16 H SISTEMAS DE ENGRENAGENS 

 

Notas 

(1) Nesta subclasse, os conjuntos de elementos ligados rigidamente são considerados como elementos unitários. 
(2) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 

– “sistemas de engrenagens dentadas” inclui os sistemas de engrenagens sem-fim e outros sistemas de engrenagens que 
compreendam, pelo menos, uma roda ou setor provido de dentes ou equivalentes, exceção feita ao sistema de engrenagens com 
correntes ou correias dentadas, o qual é considerado como sistema de engrenagem por fricção; 

– “transmissão... de movimento” inclui a transmissão de energia e significa que os movimentos aplicados e os movimentos resultantes 
são da mesma espécie, conquanto possam diferir, por ex., em velocidade, direção, extensão; 

– “rotativo” implica que o movimento pode continuar indefinidamente; 
– “oscilatório” significa movimento em torno de um eixo de amplitude limitada pela estrutura da engrenagem e que pode exceder uma 

revolução, efetuando-se o movimento alternadamente para frente e para trás durante o funcionamento contínuo da engrenagem; 
– “alternado” sign ifica um movimento praticamente em linha reta, efetuando-se alternadamente para frente e para trás durante o 

movimento contínuo da engrenagem; 
– “reversão” ou “inversão” significa que um movimento aplicado em uma direção pode produzir um movimento resultante em 

qualquer de duas direções opostas; 
– “engrenagens centrais” compreende toda e qualquer engrenagem cujo eixo constitua o eixo principal do sistema de engrenagens. 

(3) Atenção para os seguintes locais: 
A 01 D  69/06 Sistemas de engrenagens em máquinas colhedeiras 
A 63 H 31/00 Sistema de engrenagens para brinquedos 
B 21 B 35/12 Engrenagens de rodas dentadas para laminadores de laminação de metal 
B 60 K  Disposição de transmissões em veículos 
B 61 C   9/00 Transmissões para locomotivas ferroviárias 
B 62 D   3/00 Mecanismos de direção para veículos 
B 62 M  Transmissões para bicicletas 
B 63 H 23/00 Transmissões para propulsão de embarcações 
B 63 H  25/00 Mecanismos de direção para embarcações 
F 01 a F04  Máquinas, motores, bombas 
F 15 B 15/00 Sistemas de engrenagens associados a dispositivos acionados por fluido 
G 01 D   5/04 Sistemas de engrenagens empregados em aparelhos de indicação ou registro relacionados com dispositivos 

de medição 
H 03 J   1/00 Disposições de acionamento mecânico para sintonização de circuitos ressonantes 
H 04 L 13/04 Mecanismos de acionamento para aparelhos para transmissão de informação numérica codificada. [5]
  

 
Índice da Subclasse 
 
SISTEMAS DE ENGRENAGENS NÃO 
LIMITADOS AO MOVIMENTO ROTATIVO 
 Sistemas de engrenagens mecânicas 
       utilizando alavancas, elos ou cames ......... 21/00 a 25/00 
       utilizando elementos de  
       acionamento intermitente......................... 27/00 a 31/00 
       outros sistemas de engrenagens; combinações 
       de sistemas de engrenagens............19/00, 33/00, 35/00;  

37/00 
       detalhes ..................................................... 51/00 a 57/00 
 Sistemas de engrenagens a fluidos ..............................43/00 
SISTEMAS DE ENGRENAGENS PARA 
TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO ROTATIVO 
 Sistemas de engrenagens dentadas ..........................1/00, 3/00 

 
 
 
 Utilizando elementos flexíveis sem-fim ................. 7/00, 9/00 
 Outros sistemas de engrenagens de fricção......... 13/00, 15/00 
 Sistemas de engrenagens a fluido ............ 39/00, 41/00, 45/00 
 Utilizando um conjunto de engrenagens 
 de acionamento intermitente.......................................... 29/00 
CONTROLE 
 de sistemas de engrenagens que transmitem 
 um movimento rotativo para mudança de 
 velocidade ou para inversão ...............................59/00 a 63/00 
COMBINAÇÕES DE SISTEMAS DE ENGRENAGENS; 
SISTEMAS DE ENGRENAGENS ESPECIAIS;   
OUTROS SISTEMAS DE ENGRENAGENS........47/00; 48/00; 49/00 
DETALHES GERAIS DE SISTEMAS 
DE ENGRENAGENS................................................................... 57/00 
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Conjuntos de engrenagens dentadas para transmitir movimento 
rotativo 
 
1/00 Sistemas de engrenagens dentadas para transmitir 

movimento rotativo (específico para transmitir movimento 
rotativo com relação de transmissão variável ou para 
inverter o movimento rotativo 3/00) 

1/02 . sem engrenagens de movimento orbital 
1/04 . . compreendendo apenas dois elementos engatados 
1/06 . . . com eixos paralelos 
1/08 . . . . tendo os elementos dentes helicoidais, em 

espinha ou similares 
1/10 . . . . sendo um dos elementos denteado 

internamente 
1/12 . . . com eixos não paralelos 
1/14 . . . . compreendendo somente engrenagens 

cônicas 
1/16 . . . . compreendendo uma rosca sem-fim e uma 

roda de rosca sem-fim 
1/18 . . . . tendo, os elementos, dentes helicoidais, em 

espilha ou similares (1/14 tem prioridade) 
1/20 . . compreendendo mais de dois elementos que se 

engatam 
1/22 . . . com vários eixos de acionamento ou acionados; 

com disposições para dividir o torque entre dois 
ou mais eixos intermediários 

1/24 . . compreendendo engrenagens cujos elementos 
engrenados são essencialmente outros que não 
dentes involutos ou cicloidais (1/16 tem prioridade) 

1/26 . . Meios especiais para compensar o mau alinhamento 
dos eixos 

1/28 . com engrenagens de movimento orbital 
1/30 . . em que uma engrenagem orbital tem um eixo 

atravessando o eixo principal no sistema de 
engrenagens e tem um dente helicoidal ou é ela 
própria uma rosca sem-fim 

1/32 . . em que o eixo central do sistema de engrenagens fica 
dentro da periferia de uma engrenagem orbital 

1/34 . . compreendendo sistemas de engrenagens tendo 
essencialmente elementos de engate outros que não 
dentes involutos ou cicloidais (em sistemas de 
engrenagens de rosca sem-fim 1/30) 

1/36 . . com duas engrenagens centrais ligadas por engrenagens 
orbitais  

1/46 . . Sistemas consistindo em vários trens de engrenagens, 
cada um com engrenagens orbitais  

1/48 . . Meios especiais para compensar mau alinhamento de 
eixos 

 
3/00 Sistemas de engrenagens dentadas para transmitir 

movimento rotativo com relação de transmissão ou para 
inverter o movimento rotativo (mecanismos de mudança de 
velocidade ou de inversão 59/00 a 63/00) 

3/02 . sem engrenagens de movimento orbital 
 
Nota 
 Nos subgrupos 3/08, 3/16 e 3/20, as engrenagens que podem ser 

desengrenadas não são levadas em consideração se elas são 
usadas apenas para inversão. [5] 

 
3/04 . . com engrenagens dentadas internamente 
3/06 . . com roscas sem-fim e roda de rosca sem-fim ou com 

engrenagens tendo essencialmente dentes helicoidais ou 
em espinha 

3/08 . . exclusivamente ou essencialmente com engrenagens de 
engate contínuo, que podem ser desengatadas de seus 
eixos 

3/083 . . . com elementos de embreagem de ação radial e 
controle axial, por ex., chavetas deslizantes [5] 

3/085 . . . com vários eixos de saída [5] 
3/087 . . . caracterizados pela disposição das engrenagens 

(3/083, 3/085 têm prioridade) [5] 
 
Nota 
 Para contagem dos eixos intermediários, o eixo intermediário 

para inversão não é levado em consideração, se ele é usado, 
unicamente para inversão [5] 

 
3/089 . . . . estando todos os pinhões de engrenagem 

suportados por dois eixos paralelos, sendo um 
eixo de entrada e outro eixo de saída, sem que 
haja eixo intermediário [5] 

3/091 . . . . com um só eixo intermediário [5] 
3/093 . . . . com vários eixos intermediários [5] 
3/095 . . . . . com meios para assegurar uma distribuição 

uniforme do torque entre os eixos 
intermediários [5] 

3/097 . . . . . estando os eixos de entrada e saída 
alinhados segundo o mesmo eixo [5] 

3/10 . . . com uma ou mais embreagens unidirecionais 
como característica principal 

3/12 . . . com meios de sincronização não incorporados 
às embreagens (embreagens sincronizadas F 16 
D 23/02) 

3/14 . . . Conjuntos de engrenagens somente para 
inversão 

3/16 . . principalmente com engrenagens que podem ser 
desengatadas e engrenagens de engate contínuo, que 
podem ser desengatadas de seus eixos 

3/18 . . . Sistemas de engrenagens somente para inversão 
3/20 . . utilizando, exclusiva ou principalmente, as 

engrenagens que podem ser desengatadas 
3/22 . . . com engrenagens deslocáveis somente em 

sentido axial 
3/24 . . . . cujos eixos de acionamento e acionados são 

coaxiais 
3/26 . . . . . e dois ou mais eixos adicionais 
3/28 . . . . . . e sendo um eixo adicional coaxial 

com os eixos principais 
3/30 . . . . em que os eixos de acionamento e os 

acionados não são coaxiais 
3/32 . . . . . e um eixo adicional 
3/34 . . . com engrenagens deslocáveis de outra maneira 

que não apenas axialmente 
3/36 . . . em que uma única engrenagem pode se engatar 

a qualquer uma de um conjunto de engrenagens 
coaxiais de diâmetros diferentes 

3/38 . . . com engranzamento sincronizado 
3/40 . . . Sistemas de engrenagens somente para inversão 
3/42 . . em que as engrenagens têm dentes formados ou 

dispostos de forma a obter relações de engrenagens 
múltiplas, por ex., variável quase continuamente 

3/44 . utilizando engrenagens de movimento orbital 
3/46 . . Sistemas de engrenagens tendo apenas duas 

engrenagens centrais, ligadas por engrenagens 
orbitais (3/68 a 3/78 têm prioridade) 

3/48 . . . com engrenagens orbitais únicas ou pares de 
engrenagens orbitais ligadas rigidamente 
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3/50 . . . . compreendendo engrenagens orbitais 
cônicas 

3/52 . . . . compreendendo engrenagens orbitais de 
dentes retos 

3/54 . . . . . sendo uma das engrenagens centrais 
dentada internamente e a outra 
externamente 

3/56 . . . . . sendo ambas, as engrenagens centrais, 
engrenagens do sistema planetário 

3/58 . . . com conjuntos de engrenagens orbitais, 
consistindo cada qual em duas ou mais 
engrenagens orbitais de engatamento mútuo 

3/60 . . . Sistemas de engrenagens somente para inversão 
3/62 . . Sistemas de engrenagens com três ou mais 

engrenagens centrais (3/68 a 3/78 têm prioridade) 
3/64 . . . compostos de vários trens de engrenagens, o 

acionamento passando sempre através de todos 
os trens, cada trem tendo não mais de uma 
ligação para acionar um outro trem 

3/66 . . . composto de vários trens de engrenagens sem 
acionamento passando de um trem para outro 

3/68 . . em que uma engrenagem orbital tem um eixo que 
atravessa o eixo principal do sistema de 
engrenagens e tem um dente helicoidal ou é ela 
própria uma rosca sem-fim 

3/70 . . em que o eixo central do sistema de engrenagens 
fica dentro da periferia de uma engrenagem orbital 

3/72 . . com um acionamento secundário, por ex., um motor 
regulador, para variar continuamente a velocidade 

3/74 . . Conjuntos que não utilizam elementos de mudança 
de velocidade ou elementos de regulagem, por ex., 
com a relação de transmissão determinada pelo jogo 
livre da fricção ou de outras forças 

3/76 . . em que uma engrenagem orbital tem dentes de 
forma ou disposição que permitem relações de 
transmissão múltiplas, por ex., quase continuamente 
variáveis 

3/78 . . Adaptação especial dos mecanismos de 
sincronização a esses sistemas de engrenagens 

 
Sistemas de engrenagens para transmitir movimento rotativo 
por elementos flexíveis sem-fim (elementos flexíveis, por ex., 
correias, correntes per se F 16 G) 
 
7/00 Sistemas de engrenagens para transmitir movimento 

rotativo por elementos flexíveis sem-fim (próprios para 
transmitir movimento rotativo com relação de transmissão 
variável ou para inversão do movimento rotativo 9/00) 

7/02 . com correias; com correias em V 
7/04 . com cordas 
7/06 . com correntes 
7/08 . Meios para variar a tensão das correias, cordas ou 

correntes (polia de estrutura ajustável 55/52) 
7/10 . . por ajustagem do eixo de uma polia 
7/12 . . . de uma polia louca 
7/14 . . . de uma polia de acionamento ou de uma polia 

acionada 
7/16 . . . . sem ajustagem do eixo de acionamento ou 

do eixo acionado 
7/18 . Meios de guia ou de suporte das correias, cordas ou 

correntes (estrutura das polias 55/36) 
7/20 . . Montagens para roletes ou polias 

7/22 . Deslocadores de correias, cordas ou correntes 
7/24 . Equipamento para montagens de correias, cordas ou 

correntes 
 
9/00 Sistemas de engrenagens para transmitir movimento 

rotativo com relação de transmissão variável ou para 
inverter o movimento rotativo, por elementos flexíveis 
sem-fim (controle de sistemas de engrenagens que 
transmitem um movimento rotativo para mudança de 
velocidade ou para inversão 59/00 a 63/00) 

9/02 . sem elementos de movimento orbital 
9/04 . . utilizando correias, correias em V ou cordas (com 

correias dentadas 9/24; polia de estrutura ajustável 
55/52) 

9/06 . . . engatados a uma polia escalonada 
9/08 . . . engatados a um tambor cônico (9/12 tem 

prioridade) 
9/10 . . . engatados a uma polia com elementos, 

acionáveis radialmente, suportando a correia  
9/12 . . . engatados a uma polia constituída de peças 

cujas posições são ajustáveis axialmente, em 
que a correia se engata diretamente entre abas 
opostas da polia sem interposição dos elementos 
de suporte 

9/14 . . . . utilizando uma única polia constituída de 
peças cônicas ajustáveis 

9/16 . . . . utilizando duas polias ambas constituídas de 
peças cônicas ajustáveis 

9/18 . . . . . sendo apenas uma aba de cada polia 
ajustável 

9/20 . . . . . sendo ambas as abas das polias 
ajustáveis 

9/22 . . . especialmente adaptadas a cordas 
9/24 . . utilizando correntes ou correias dentadas, correias 

em forma de elos; correntes ou correias 
especialmente adaptadas a esses sistemas de 
engrenagens (correias dentadas F 16 G 1/28; 
correias em V em forma de elos F 16 G 5/18; 
correias dentadas em V F 16 G 5/20) 

9/26 . com elementos de movimento orbital 
 
Outros sistemas de engrenagem por fricção para transmitir 
movimento rotativo 
 
13/00 Sistemas de engrenagens para transmitir movimento 

rotativo, com relação de transmissão constante, por 
fricção entre os elementos rotativos (próprios para 
transmitir movimento rotativo com relação de transmissão 
ou para inverter o movimento rotativo 15/00) 

13/02 . sem elemento de movimento orbital 
13/04 . . com esferas ou roletes atuando de maneira similar 
13/06 . com elementos de movimento orbital 
13/08 . . com esferas ou roletes atuando de maneira similar 
13/10 . Meios para modificar a pressão entre os elementos 
13/12 . . por forças magnéticas 
13/14 . . pela variação mecânica automática da pressão 
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15/00 Sistemas de engrenagens para transmitir movimento 
rotativo com relação de transmissão variável ou para 
inverter o movimento rotativo por fricção entre os 
elementos rotativos (controle de sistemas de engrenagens 
que transmitem um movimento rotativo para mudança de 
velocidade ou para inversão 59/00 a 63/00) 

15/01 . caracterizados pela utilização de um pó ou de um 
líquido magnetizável como meio de fricção entre os 
elementos rotativos [2] 

15/02 . sem elementos de movimento orbital 
15/04 . . Sistemas de engrenagens proporcionando uma 

escala contínua de relações de transmissão 
15/06 . . . em que um elemento A de diâmetro efetivo uniforme, 

montado sobre um eixo, pode atuar em cooperação 
com partes diferentes de um elemento B 

15/08 . . . . em que o elemento B é um disco com 
superfície de fricção plana ou quase plana 

15/10 . . . . . em que os eixos dos dois elementos se 
cruzam ou se cortam 

15/12 . . . . . . em que um elemento ou cada 
elemento é duplicado, por ex., para 
obter transmissão melhor, para 
diminuir as forças de reação sobre 
os mancais 

15/14 . . . . . em que os eixos dos elementos são 
paralelos ou quase paralelos 

15/16 . . . . em que o elemento B tem uma superfície de 
fricção cônica 

15/18 . . . . . externamente 
15/20 . . . . . atuando em cooperação com o aro 

externo do elemento A, que é 
perpendicular ou quase perpendicular à 
superfície de fricção do elemento B 

15/22 . . . . . . sendo os eixos dos elementos 
paralelos ou quase paralelos 

15/24 . . . . . internamente 
15/26 . . . . em que o elemento B tem uma superfície de 

fricção esférica centrada sobre seu eixo de 
rotação 

15/28 . . . . . com superfície de fricção externa 
15/30 . . . . . com superfície de fricção interna 
15/32 . . . . em que o elemento B tem uma superfície de 

fricção curva, em forma de superfície de 
revolução de um corpo, engendrada por 
uma curva que não é nem um arco de 
círculo centrado em seu eixo de revolução, 
nem uma linha reta 

15/34 . . . . . com superfície de fricção convexa 
15/36 . . . . . com superfície de fricção côncava, por 

ex., uma superfície oca toroidal 
15/38 . . . . . . com dois elementos B tendo 

superfícies ocas toroidais, opostas 
uma à outra, estando o elementos ou 
elementos A montados de maneira 
ajustável entre essas superfícies 

15/40 . . . em que dois elementos atuam em cooperação 
por meio de esferas ou de roletes de diâmetro 
útil uniforme, não montados em eixos 

15/42 . . . em que dois elementos atuam em cooperação 
por meio de anéis ou por meio de partes de 
elementos flexíveis sem-fim, comprimidos entre 
os elementos mencionados em primeiro lugar 

15/44 . . . em que dois elementos, de diâmetro útil não 
uniforme, atuam diretamente em cooperação um 
com o outro 

15/46 . . Sistemas de engrenagens proporcionando uma escala 
descontínua ou escalonada de relações de transmissão 

15/48 . com elementos de movimento orbital 

15/50 . . Sistemas de engrenagens proporcionando uma 
escala contínua de relações de transmissão 

15/52 . . . em que um elemento, de diâmetro útil uniforme, 
montado sobre um eixo, pode atuar em 
cooperação com peças diferentes de um outro 
elemento 

15/54 . . . em que dois elementos atuam em cooperação 
por meio de anéis ou por meio de peças, de 
elementos flexíveis sem-fim, comprimidas entre 
os elementos mencionados em primeiro lugar 

15/56 . . Sistemas de engrenagens proporcionando uma 
escala descontínua ou escalonada de relações de 
transmissão 

______________________________________________________ 
 
19/00 Sistemas de engrenagens compreendendo, 

essencialmente, apenas engrenagens dentadas ou 
elementos de fricção e não capazes de transmitir 
movimento rotativo contínuo indefinidamente (com 
elementos de acionamento intermitente 27/00 a 31/00; talha 
de cabos ou similares para suspensão ou arrasto B 66 D 
3/00) 

19/02 . para interconversão de movimento rotativo e de 
movimento alternado 

19/04 . . compreendendo uma cremalheira 
19/06 . . compreendendo um elemento flexível sem-fim 
19/08 . para interconversão de movimento rotativo e de 

movimento oscilatório 
Sistemas de engrenagens para transmitir ou converter um 
movimento por meio de alavancas, elos ou cames (combinações 
de sistemas de engrenagens de tipos diferentes 37/00) 
21/00 Sistemas de engrenagens compreendendo, 

primordialmente, apenas elos ou alavancas, com ou sem 
corrediças 

21/02 . sendo os movimentos, de dois ou mais elementos 
independentes, combinados em um movimento único 

21/04 . Mecanismos de guia, por ex., para guiar em linha reta 
(para máquinas de desenhar B 43 L) 

21/06 . podendo ser postos fora de funcionamento quando 
desejado 

21/08 . . empurrando uma haste de movimento alternado 
para fora da posição de funcionamento 

21/10 . sendo, todo movimento, em um único plano ou em 
planos paralelos 

21/12 . . para transmitir movimento rotativo 
21/14 . . . por meio de manivelas, exc êntricos ou 

elementos similares fixos a um elemento 
rotativo e guiados ao longo de trilhas em outro 
elemento 

21/16 . . para interconversão de elemento rotativo e de 
movimento alternado 

21/18 . . . Sistemas de engrenagens de manivelas; 
Sistemas de engrenagens de excêntrico 

21/20 . . . com ajustagem do curso (manivelas ou 
excêntricos ajustáveis F 16 C 3/28; bielas 
ajustáveis F 16 C 7/06) 

21/22 . . . . com uma biela e uma corrediça guiada para 
cada manivela ou excêntrico 

21/24 . . . . . sem elos ou guias adicionais 
21/26 . . . . . com ação articulada 
21/28 . . . . . com cames ou guias adicionais 
21/30 . . . . . com elementos de contato rolante 
21/32 . . . . . com elementos adicionais 

compreendendo apenas elos ou braços 
articulados 

21/34 . . . . com duas ou mais bielas para cada manivela 
ou excêntrico 

21/36 . . . . sem biela oscilante, por ex., com 
movimento epicíclico paralelo, movimento 
de ranhura-manivela 
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21/38 . . . . com meios para acumular energia 
temporariamente, por ex., para vencer os 
pontos mortos 

21/40 . . para interconversão de movimento rotativo e 
movimento oscilatório 

21/42 . . . com curso ajustável 
21/44 . . para transmitir ou interconverter movimentos 

oscilatórios ou movimentos alternados 
21/46 . com movimentos em três dimensões 
21/48 . . para transmitir movimento rotativo 
21/50 . . para interconversão de movimento rotativo e de 

movimento alternado (23/00 tem prioridade) 
21/52 . . para interconversão de movimento rotativo e 

movimento oscilatório 
21/54 . . para transmitir ou interconverter movimentos 

oscilatórios e movimentos alternados 
23/00 Sistemas de engrenagens de pratos oscilatórios; 

Sistemas de engrenagens de manivelas oblíquas 
23/02 . com ajustagem do curso pela mudança da posição do 

elemento oscilatório (29/04, 33/10 têm prioridade) 
23/04 . com elementos oscilatórios não rotativos 
23/06 . . com elementos deslizantes articulados a elementos 

de movimento alternado 
23/08 . . ligados a elementos de movimento alternado por 

bielas 
23/10 . com pratos oscilatórios rotativos, de superfícies planas 
25/00 Sistemas de engrenagens compreendendo, 

principalmente, apenas cames, seguidores de cames e 
mecanismos de parafuso e porca 

25/02 . sendo os movimentos, de dois ou mais elementos 
independentes, combinados em um único movimento 

25/04 . para transmitir movimento rotativo 
25/06 . . com elementos intermediários guiados ao longo de 

trilhas, em ambos os elementos rotativos 
25/08 . para interconversão de movimento rotativo e 

movimento alternado (23/00 tem prioridade) 
25/10 . . com curso ajustável (cames ajustáveis 53/04) 
25/12 . . com movimento alternado ao longo do eixo de 

rotação, por ex., sistemas de engrenagens com 
ranhuras helicoidais e inversão automática 
(mecanismos de rosca sem inversão automática 
25/20) 

25/14 . . com movimento alternado perpendicular ao eixo de 
rotação (21/36 tem prioridade) 

25/16 . para interconversão de movimento rotativo e 
movimento oscilatório 

25/18 . para transmitir ou interconverter movimentos 
oscilatórios ou movimentos alternados 

25/20 . . Mecanismos de rosca (com inversão automática 
25/12) 

25/22 . . . com esferas, roletes ou elementos similares 
entre as peças que atuam em cooperação; 
Elementos imprescindíveis à utilização desses 
elementos 

25/24 . . . Elementos imprescindíveis a esses mecanismos, 
por ex., parafusos, porcas (25/22 tem 
prioridade) 

Sistemas de engrenagens com elementos de acionamento 
intermitente  
 
27/00 Mecanismos escalonados sem elementos de roda livre, 

por ex., transmissões geneva (sistemas de engrenagens 
rotativas com relação de velocidade variando ciclicamente 
35/02; acoplamentos a impulsos F 16 D 5/00; escapamentos 
de mecanismos de relógio G 04 B 15/00) 

27/02 . com pelo menos um elemento de transmissão de 
movimento alternado ou oscilatório 

27/04 . para converter rotação contínua em um movimento 
rotativo escalonado 

27/06 . . Mecanismos com pinos de acionamento em 
ranhuras acionadas, por ex., transmissões geneva 

27/08 . . com engrenagens dentadas de acionamento com 
dentes interrompidos 

27/10 . . obtidos por meio de elementos de transmissão 
desengatáveis, combinados ou não com 
mecanismos de acordo com o grupo 27/06 ou 27/08 

29/00 Sistemas de engrenagens para transmitir movimento 
rotativo com elementos de acionamento intermitente, 
por ex., com ação de roda livre (rodas livres F 16 D 
41/00) 

29/02 . entre um dos eixos e um elemento intermediário de 
movimento oscilatório ou alternado não girando com 
qualquer dos eixos (29/20, 29/22 têm prioridade) 

29/04 . . em que a relação de transmissão é transformada 
pela ajustagem de uma manivela, um excêntrico, 
um prato oscilatório ou um came em um dos eixos 

29/06 . . . com eixos concêntricos, em torno dos quais se 
desloca um elemento intermediário anelar 
suportado por uma manivela ajustável ou por 
um excêntrico 

29/08 . . em que a relação de transmissão é transformada 
pela ajustagem da trajetória do movimento, da 
localização do pivô ou do comprimento útil de um 
elemento de ligação oscilatório 

29/10 . . em que a relação de transmissão é transformada por 
ação direta sobre os elementos de acionamento 
intermitente 

29/12 . entre elementos rotativos de acionamento e acionados 
(29/20, 29/22 têm prioridade) 

29/14 . . em que a relação de transmissão é transformada 
pela ajustagem de um elemento, de outra maneira 
estacionário, servindo de guia aos elementos de 
acionamento intermitente 

29/16 . . em que a relação de transmissão é transformada pela 
ajustagem da distância entre os eixos dos elementos 
rotativos 

29/18 . . . em que os elementos de acionamento intermitente 
deslizam ao longo de guias quase radicais enquanto 
giram com um dos elementos rotativos 

29/20 . tendo, os elementos de funcionamento intermitente, a forma 
de rosca sem-fim, parafusos ou cremalheiras 

29/22 . com mudança de velocidade automática 
31/00 Outros sistemas de engrenagens com elementos de roda 

livre ou outros elementos de acionamento intermitente 
(21/00, 23/00, 25/00 têm prioridade; sistemas de engrenagens 
que implicam na utilização de mecanismos de mudança de 
velocidade automática, por ex., sistemas de engrenagens de 
inversão de acionamento cíclico, ver os grupos apropriados) 

______________________________________________________ 
 
33/00 Sistemas de engrenagens baseadas no acúmulo e liberação 

repetidos de energia 
33/02 . Transmissões rotativas com acumuladores mecânicos, por 

ex., pesos, molas, volantes ligados intermitentemente 
33/04 . . Sistemas de engrenagens para transmitir movimento 

rotativo com relação de velocidade variável, em que se 
busca a regulagem automática 
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33/06 . . . baseados, essencialmente, na ação de mola 
(acoplamentos corrediços à catraca F 16 D 7/04) 

33/08 . . . baseados essencialmente na inércia 
33/10 . . . . com ação giroscópica, por ex. compreendendo 

pratos oscilatórios, manivelas oblíquas  
33/12 . . . . com um elemento de acionamento ligado, 

diferencialmente, ao mesmo tempo, a um 
elemento acionado e a um elemento oscilatório 
com grande resistência ao movimento, por ex., 
sistemas de engrenagens Constantinesco 

33/14 . . . . tendo elementos orbitais sob os quais atuam 
massas reguladoras  

33/16 . . . . . que têm movimento livre próprio ou 
consistem em um fluido 

33/18 . . . . . cujo movimento é constrangido 
33/20 . para interconversão, baseada essencialmente na inércia, de 

movimento rotativo e movimento alternado ou oscilatório 
(aparelhos de agitar, de sacolejar ou vibratório B 06 B) 

35/00 Sistemas de engrenagens ou mecanismos com outras 
características especiais de funcionamento 

35/02 . para transmitir movimento rotativo com relação de 
velocidade variando ciclicamente (mecanismos de mudança 
de velocidade de funcionamento cíclico, ver os grupos 
apropriados) 

35/06 . Sistemas de engrenagens destinadas a permitir movimento 
relativo entre os suportes dos mesmos sem efeitos adversos 
(1/26, 1/48 têm prioridade) 

35/08 . para ajustagem de elementos em peças móveis de um posto 
estacionário 

35/10 . Disposições ou dispositivos para absorver a sobrecarga ou 
impedir danos provocados pela sobrecarga (acoplamentos, 
embreagens F 16 D) 

35/12 . Mecanismos de transmissão com efeito retardado 
(amortecedores de vibrações ou de choques em geral F 16 F) 

35/14 . Mecanismos com apenas duas posições estáveis, por 
ex., atuam em posições angulares definidas 

35/16 . Mecanismos para movimentos ou relações de 
movimento conforme fórmulas matemáticas 
(dispositivos em que as operações de cálculo são 
efetuadas mecanicamente G 06 G 3/00) 

35/18 . Dispositivos de rotação para elementos rotativos, por 
ex., eixos (dispositivos de partida para motores de 
combustão interna F 02 N) 

 
37/00 Combinações de sistemas de engrenagens mecânicas, 

não incluídas acima (utilizações de intrapropulsões ou 
sobrepropulsões em veículos a motor, combinações com 
sistemas de engrenagens diferenciais em veículos a motor B 
60 K) 

37/02 . compreendendo principalmente sistemas de 
engrenagens dentadas ou de fricção apenas 

37/04 . . Combinações de sistemas de engrenagens dentadas 
apenas (37/06 tem prioridade) 

37/06 . . com vários eixos de acionamento ou acionados; 
com disposições para dividir o torque entre dois ou 
mais eixos intermediários 

37/08 . . . com sistema de engrenagens diferenciais 
37/10 . . . . em ambas as extremidades de eixos 

intermediários 

37/12 . Sistemas de engrenagens compreendendo, 
principalmente, um sistema de engrenagens dentadas ou 
de fricção, elos ou alavancas e cames ou elementos de 
pelo menos dois destes três tipos (21/14, 21/18, 21/30 
têm prioridade; sistema de engrenagens de cames, com 
apenas uma alavanca ou elo adicional, ver o grupo 
apropriado ao sistema principal de engrenagens) 

37/14 . . sendo os movimentos, de dois ou mais elementos de 
movimento independente, combinados em um único 
movimento 

37/16 . . com um elemento de acionamento ou acionado que 
tanto gira ou oscila sobre seu eixo, como se move 
alternadamente 

 
Sistemas de engrenagens a fluido (atuadores a fluido F 15 B; 
acoplamentos ou embreagens com um fluido ou semi-fluido como 
meios de transmissão de força F 16 D 31/00 a 39/00; freios de 
resistência a líquido F 16 D 57/00) [3] 
 
39/00 Sistema de engrenagens rotativas a fluido utilizando 

bombas e motores de tipo volumétrico, isto é, com vazão 
de um volume predeterminado de fluido por revolução 
(controle dos sistemas de engrenagens exclusivamente de 
fluido 61/38; utilização de equipamento de içamento ou 
impulsão B 66 F) [5] 

39/01 . Sistema de engrenagens pneumáticas; Sistema de 
engrenagens trabalhando sob pressão sub-atmosférica 
(martelos pneumáticos B 25 D 9/00) [2] 

39/02 . estando, os motores a líquido, a uma certa distância das 
bombas a líquido 

39/04 . formando o motor e a bomba a líquido uma só unidade 
39/06 . . sendo o motor e a bomba do mesmo tipo 
39/08 . . . tendo cada qual um eixo principal e pistões de 

movimento alternado em cilindros 
39/10 . . . . com cilindros dispostos paralelamente ou 

quase paralelamente em torno do eixo 
principal do sistema de engrenagens 

39/12 . . . . . com cilindros estacionários 
39/14 . . . . . com cilindros suportados em blocos 

rotativos de cilindros ou elementos de 
suporte dos cilindros 

39/16 . . . . com cilindros dispostos perpendicularmente 
ao eixo principal do sistema de engrenagens 

39/18 . . . . . estando as ligações dos pistões nas 
extremidades externas dos cilindros 

39/20 . . . . . estando as ligações dos pistões nas 
extremidades internas dos cilindros 

39/22 . . . com câmaras a líquido, em forma de corpos de 
revolução, concêntricas ao eixo principal do 
sistema de engrenagens 

39/24 . . . . com elementos de deslocamento rotativos, 
por ex., providos de palhetas deslocáveis 
axial ou radialmente, atravessando 
elementos móveis de vedação 

39/26 . . . com câmaras a líquido não tendo a forma de 
corpos de revolução, excêntricas ao eixo 
principal do sistema de engrenagens 

39/28 . . . . com câmaras a líquido formadas por 
elementos rotativos 

39/30 . . . . com câmaras a líquido formadas por 
elementos estacionários 

39/32 . . . . . com palhetas deslizantes suportadas 
pelo rotor 
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(Uma linha vertical à esquerda do grupo indica que o grupo também pode ser usado com dois pontos ao invés da barra obliqua, para indexação de informação 
adicional) 

39/34 . . . em que um rotor em um eixo atua em 
cooperação com um rotor em outro eixo 

39/36 . . . . do tipo engrenagem dentada 
39/38 . . . . Do tipo bomba de deslocamento com rosca 
39/40 . . . Sistemas de engrenagens hidráulicas 

diferenciais, por ex., tendo uma carcaça rotativa 
de entrada com câmaras a líquidos interligadas 
para ambas as saídas 

39/42 . . sendo a bomba e o motor de tipos diferentes 
 
41/00 Sistemas de engrenagens rotativas a fluido do tipo 

hidrocinético (controle dos sistemas de engrenagens 
exclusivamente de fluido 61/38) [5] 

41/02 . com bomba e turbina ligadas por condutos ou tubos 
41/04 . Unidades combinadas de bomba e turbina 
41/22 . . Sistemas de engrenagens consistindo em várias 

unidades hidrocinéticas funcionando 
alternadamente, por ex., postos em funcionamento 
ou fora de funcionamento por seu enchimento ou 
esvaziamento ou por embreagens mecânicas 

41/24 . Detalhes 
41/26 . . Forma das pás dos rotores ou dos canais 

relativamente à sua função 
41/28 . . relativamente à sua manufatura, por ex., fixação das 

pás 
41/30 . . relativamente à ventilação, lubrificação, 

resfriamento, circulação do meio refrigerante 
41/32 . Utilização de fluidos de trabalhos especiais (aspectos 

químicos, ver as classes pertinentes) 

43/00 Outros sistemas de engrenagens a fluido, por ex., com 
entrada ou saída oscilatória [2] 

43/02 . Sistemas de engrenagens a fluidos acionados por ondas 
de pressão [2] 

45/00 Combinações de sistemas de engrenagens a fluido para 
transmitir movimento rotativo com acoplamentos ou 
embreagens (41/22 tem prioridade; controle combinado de 
embreagens e engrenagens B 60 K 41/22) [2] 

Nota 

 As embreagens, para variar as condições de trabalho de 
conversores de torque a fluido, são consideradas como fazendo 
parte desses conversores. 

45/02 . com embreagens mecânicas para ligar em ponte uma 
engrenagem a fluido do tipo hidrocinético (controle das 
embreagens de bloqueio do conversor de torque 61/14) 

47/00 Combinações de um sistema de engrenagem mecânica com 
embreagens a fluido ou sistema de engrenagem a fluido 
(controle combinado de embreagens e sistema de engrenagens 
B 60 K 41/22) [2] 

47/02 . sendo o sistema de engrenagem a fluido do tipo volumétrico 
47/04 . . sendo o sistema de engrenagem mecânica do tipo 

elementos de movimento orbital 
47/06 . sendo o sistema de engrenagem a fluido do tipo elementos 

de movimento orbital 
47/07 . . utilizando dois ou mais circuitos de fluido transmitindo 

força (47/10 tem prioridade) [2] 
47/08 . . sendo o sistema de engrenagem mecânica do tipo 

elementos de movimento orbital 

47/10 . . . utilizando dois ou mais circuitos de fluido 
transmitindo força [2] 

47/12 . . . tendo os elementos de movimento orbital palhetas 
de ação conjugada com o fluido [2] 

 

48/00   Sistemas de engrenagens diferenciais  [6] 

 
Nota 
 
 Neste grupo, os documentos relacionados com as engrenagens 

de transferência são classificados nos grupos 48/02 ou 48/04 e 
nos grupos 48/06 a 48/30.  [6] 

 
48/02 . Engrenagens de transferência para modificar a direção das 

saídas. [6] 
48/04 . . tendo transferência de torque desigual nas duas 

saídas  [6] 
 
Notas 
 
(1) Nos grupos 48/06 a 48/30, apenas com a finalidade de 

classificação e salvo indicação contrária, a classificação é feita 
seguindo a regra do último lugar.  [6] 

(2) Nos grupos 48/06 a 48/30, é aconselhável adicionar os códigos 
de indexação relativos as características estruturais das 
transmissões  dos sistemas  de engrenagens diferenciais. Os 
códigos de indexação que são escolhidos desses grupos, tem os 
mesmos números que os símbolos da classificação, porém usa-
se dois pontos (;) ao invés da barra oblíqua (/)  e devem ser não-
ligados [6] 

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

 
48/06 . com engrenagens tendo movimento orbital  [6] 
48/08 . . com engrenagens orbitais cônicas  [6] 
48/10 . . com engrenagens orbitais cilíndricas  [6] 
48/12 . sem engrenagens com movimento orbital  [6] 
48/14 . . com cames [6] 
48/16 . . com rodas livres  [6] 
48/18 . . com transmissões  de engrenagens a fluido  [6] 
48/20 . Dispositivos para suprimir ou modificar a ação diferencial, 

por ex., mecanismos de bloqueio.  [6] 
48/22 . . utilizando embreagens ou freios de fricção  [6] 
48/24 . . utilizando embreagens ou freios com acoplamento 

positivo  [6] 
48/26 . . utilizando a ação de um fluido, por ex.,embreagens 

viscosas  [6] 
48/28 . . utilizando engrenagens autoblocantes  [6] 
48/30 . . utilizando dispositivos de bloqueio acionados do 

exterior  [6] 
 
49/00 Outros sistemas de engrenagens 
 
Detalhes de sistemas de engrenagens ou de mecanismos (de 
sistema de engrenagens do tipo parafuso e porca 25/00; de sistemas 
de engrenagens a fluido 39/00 a 43/00; eixos, mecanismos Bowden, 
manivelas, excêntricos, mancais, conexões articuladas, cruzetas, 
bielas F 16 C; Correntes, correias F 16 G; hastes de pistão F 16 J 
7/00) 

51/00 Alavancas (alavancas de manipulação G 05 G) 
51/02 . ajustáveis 
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53/00 Cames; Cames não rotativos; Seguidores de cames, por 
ex., roletes (cames especialmente adaptados para motores 
de pistão de movimento alternado acionados por líquido F 
03 C 1/30) 

53/02 . Cames simples para ciclos de funcionamento de uma 
única revolução; Eixos de cames para esses cames 

53/04 . . Cames ajustáveis 
53/06 . Seguidores de cames (53/08 tem prioridade) 
53/08 . Cames múltiplos, por ex., para ciclos de funcionamento 

de várias revoluções; Seguidores de cames 
especialmente adaptados a esses cames 

 
55/00 Elementos com dentes ou superfícies de fricção para 

transmitir movimento; Roscas sem-fim; Polias; 
Roldanas (moitões para aplicações de içamento ou de 
tração B 66 D 3/04) [4] 

55/02 . Elementos denteados; Roscas sem-fim 
55/06 . . Uso de materiais; Uso de tratamentos de elementos 

denteados ou de roscas sem-fim para afetar suas 
propriedades intrínsecas de material [3] 

55/08 . . Perfilação [3] 
55/10 . . Formas de dentes de construção simples, por ex., 

em forma de pinos, bolas [3] 
55/12 . . com corpo ou borda formado de peças destacáveis [3] 
55/14 . . Construção fornecendo elasticidade ou 

amortecimento de vibração (55/06 tem prioridade; 
acoplamento elástico de roda ou aro de roda com 
eixo F 16 D 3/50, 3/80) [3] 

55/16 . . . com relação apenas a dentes [3] 
55/17 . . Rodas dentadas (rodas de rosca sem-fim 55/22, 

rodas de correntes 55/30) [3] 
55/18 . . . Dispositivos especiais para compensar folga 
55/20 . . . . para engrenagens cônicas 
55/22 . . para transmissões com eixos cruzados, 

especialmente roscas sem-fim, engrenagens de 
roscas sem-fim (engrenagens biseladas, coroas 
dentadas, engrenagens helicoidais 55/17) 

55/24 . . . Dispositivos especiais para compensar folga 
55/26 . . Cremalheiras 
55/28 . . . Dispositivos especiais para compensar folga 
55/30 . . Rodas de corrente (especialmente adaptadas a 

bicicletas B 62 M) 
55/32 . Elementos de fricção (superfícies de fricção F 16 D  

69/00) 
55/34 . . Discos de fricção não ajustáveis 
55/36 . . Polias (com características essenciais para 

ajustagem 55/52) 
55/38 . . . Meios ou medidas para aumentar a adesão (em 

geral F 16 D 69/00) 
55/40 . . . com raios (55/48 tem prioridade) 
55/42 . . . Polias laminadas 
55/44 . . . Polias de metal em chapa 
55/46 . . . Polias fendidas 
55/48 . . . manufaturadas, inteiramente ou em parte, de 

madeira ou outros materiais não metálicos 
(55/38, 55/42, 55/46 têm prioridade) 

55/49 . . . Características essenciais a polias de correia em 
V [2] 

55/50 . . . Características essenciais a polias de corda 

55/52 . . Polias ou discos de fricção de estrutura ajustável 
55/54 . . . cujas peças de suporte são ajustáveis no sentido 

radial 
55/56 . . . cujas peças de suporte são ajustáveis 

axialmente, umas em relação às outras 
 
57/00 Detalhes gerais de sistema de engrenagens 
57/02 . Caixas de engrenagens; Montagem do sistema de 

engrenagem nas mesmas 
57/04 . Características relativas à lubrificação ou ao 

resfriamento 
57/05 . . de correntes (para transportadores B 65 G 45/08) 
57/08 . de sistema de engrenagens com elementos de 

movimento orbital 
57/10 . . Disposições para a frenagem 
57/12 . Disposições para ajustagem ou para compensação de 

folga não incluídas em outro local [2] 

 
Controle dos sistemas de engrenagens que transmitem um 
movimento rotativo  (sistemas com engrenagens orbitais com um 
acionamento secundário de modo a fazer variar a velocidade de 
uma maneira contínua 3/72; variação das relações de velocidade 
dos mecanismos de acionamento ou alimentação das máquinas-
ferramentas B 23 Q 5/12, 5/46; controle conjugado de unidades de 
acionamento para veículo B 60 K 41/00; transmissões para 
bicicletas B 62 M; propulsão de embarcações B 63 H) [5] 

Notas 

(1) Atenção para as Notas após o grupo B 60 K 41/00. [5] 
(2) Nos grupos 59/00 a 63/00, as embreagens que se acham 

posicionadas no interior de uma caixa de marchas são 
consideradas como partes integrantes das transmissões ou 
sistemas de engrenagens [5] 

(3) Nos grupos 59/00 a 63/00, os seguintes termos ou 
expressões são empregados com os significados indicados: 
− "elemento final de saída" designa o elemento final que 

se desloca para estabelecer uma relação de velocidade, 
isto é, o elemento que assegura a união entre dois trens 
de transmissão de potência, por ex., pinhão louco de 
marcha-ré, grupo de engrenagens, luvas de 
acoplamento, pistão de acionamento de uma 
embreagem hidráulica; 

− "mecanismo" designa uma cadeia cinemática 
constituída tanto por um só elemento como por uma 
série de elementos alternativamente, podendo-se 
derivar ou deduzir a posição de cada ponto da cadeia 
cinemática da posição de um outro ponto qualquer da 
cadeia, e em conseqüência, dada uma posição 
determinada de um ponto sobre um dos elementos que 
formam a cadeia cinemática, não existe mais do que 
uma única posição para cada um dos outros pontos do 
elemento ou da série de elementos que formam a 
cadeia cinemática; 

− "mecanismo final de saída" designa o mecanismo que 
contém o elemento final de saída; 

− " mecanismo de acionamento ou manobra" designa o 
mecanismo cujo movimento provoca, por contato 
mútuo, o movimento de outro mecanismo; 

− "mecanismo de acionamento ou manobra final" 
designa o mecanismo que aciona ou manobra o 
mecanismo final de saída. [5] 

(4) As combinações de características abrangidas 
individualmente pelo grupo 61/00, e por um ou ambos os 
grupos 59/00 e 63/00, são classificadas no grupo 61/00. [5] 

(5) As combinações de características abrangidas 
individualmente pelos grupos 59/00 e 63/00 são 
classificadas no grupo 63/00. [5] 
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(6) Nos grupos 59/00 a 63/00, é aconselhável acrescentar os 
códigos de indexação relativos às entradas e saídas de 
controle. Os códigos de indexação, os quais são escolhidos 
dentre os grupos 59/00 a 63/00, têm a mesma numeração 
dos símbolos da classificação, porém usa-se dois pontos (:) 
ao invés da barra obliqua e devem ser não-ligados [5]  

(7) Nos grupos 59/00 a 63/00 é aconselhável acrescentar os 
códigos de indexação dos grupos 101:00 a 109:00. Os 
códigos de indexação devem ser não-ligados  [7] 

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

 
59/00 Controle inicial ou de entrada, ou seja, a partir do qual 

se dá início a atuação de sistemas de engrenagens que 
transmitem um movimento rotativo com mudança de 
velocidade ou  inversão [5] 

59/02 . Aparelhos de seleção [5] 
59/04 . . Aparelhos de seleção da relação [5] 
59/06 . . . sendo a relação infinitamente variável [5] 
59/08 . . Aparelhos de seleção da escala [5] 
59/10 . . . compreendendo alavancas [5] 
59/12 . . . compreendendo dispositivos de comando por 

botões de pressão 
59/14 . Em função do torque ou do torque solicitado [5] 
59/16 . . Medição dinamométrica do torque [5] 
59/18 . . dependente da posição do pedal acelerador [5] 
59/20 . . . Redução provocada pela utilização do pedal do 

acelerador [5] 
59/22 . . . Sem ativação do pedal do acelerador [5] 
59/24 . . dependente da abertura da borboleta da válvula [5] 
59/26 . . . dependente da pressão [5] 
59/28 . . . Pressão do gaseificador nas turbinas de gás [5] 
59/30 . . . Vácuo no coletor de admissão [5] 
59/32 . . . Sobrepressão produzida pelo compressor nos 

motores de combustão interna [5] 
59/34 . . dependente da alimentação do combustível [5] 
59/36 . Em função da velocidade [5] 
59/38 . . dos elementos do sistema de engrenagens [5] 
59/40 . . . Velocidade do eixo de saída [5] 
59/42 . . . Velocidade do eixo de entrada [5] 
59/44 . . dependente da velocidade da máquina (59/46 tem 

prioridade) [5] 
59/46 . . dependente da comparação entre velocidades [5] 
59/48 . Em função da aceleração [5] 
59/50 . Em função do estado da máquina, por ex., da posição das 

portas ou dos cintos de segurança [5] 
59/52 . . dependentes do peso da máquina, por ex., variação do 

peso produzida pelo embarque de passageiros a um 
ônibus [5] 

59/54 . . dependente de sinais provenientes dos freios, por ex., 
freios de estacionamento [5] 

59/56 . . dependentes dos sinais provenientes da embreagem 
principal [5] 

59/58 . . dependentes dos sinais provenientes da direção [5] 
59/60 . Em função das condições ambientais [5] 
59/62 . . Pressão atmosférica [5] 
59/64 . . Temperatura atmosférica [5] 

59/66 . . Condições da rodovia, por ex., ladeiras escorregadiças [5] 
59/68 . Em função do estado do sistema de engrenagens [5] 
59/70 . . dependente da relação estabelecida [5] 
59/72 . . dependente das características do lubrificante, por ex., 

temperatura, viscosidade [5] 
59/74 . Em função dos parâmetros do motor (59/14 tem prioridade) [5] 
59/76 . . Número de cilindros em funcionamento [5] 
59/78 . . Temperatura [5] 
 
61/00 Controle interno dos sistemas de engrenagens que 

transmitem um movimento rotativo para mudança de 
velocidade ou inversão [5] 

61/02 . caracterizadas pelos sinais utilizados [5] 
61/04 . Ajustagem da mudança da relação [5] 
61/06 . . controlando a taxa de variação da pressão do fluido [5] 
61/08 . . Controle temporizado [5] 
61/10 . Regulação da histerese na mudança da relação [5] 
61/12 . Detecção de um mau funcionamento ou de um mau 

funcionamento potencial, por ex., dispositivo de segurança 
contra falha [5] 

61/14 . Controle das embreagens de bloqueio do conversor de 
torque [5] 

61/16 . Impedimento da mudança da relação em caso de condições 
desfavoráveis (61/18 tem prioridade) [5] 

61/18 . Prevenção contra uma mudança involuntária ou perigosa da 
relação (características estruturais dos mecanismos finais de 
saída 63/30) 

61/20 . Prevenção contra o avanço extra-lento 
61/21 . que permite o controle de freio motor  [7] 
61/22 . Bloqueio (63/34 tem prioridade) 
61/24 . Indicação da sensibilidade, por ex., para possibilitar a 

seleção 
61/26 . Geração ou transmissão de movimentos nos mecanismos 

finais de acionamento ou manobra [5] 
 
 
Notas 
 
(1) A geração ou transmissão de movimentos compreendendo 

unicamente o aparelho de seleção é classificada no grupo  
59/00. [5] 

(2) A geração ou transmissão de movimentos que faz parte dos 
mecanismos  finais  de  saída  é classificada no grupo 63/00.  [5] 

 
61/28 . . sendo  pelo menos um movimento do mecanismo final 

de acionamento ou manobra provocado por uma força 
não-mecânica, por ex., servo-comando [5] 

61/30 . . . Motores hidráulicos com essa finalidade [5] 
61/32 . . . Motores elétricos com essa finalidade [5] 
61/34 . . compreendendo dois mecanismos, um para a pré-

seleção, e outro para a mudança da relação (61/36 tem 
prioridade) [5] 

61/36 . . sendo pelo menos um movimento transmitido por  
cabo [5] 

61/38 . Controle dos sistemas de engrenagens exclusivamente a 
fluido [5] 

61/40 . . hidrostática (implicando em modificação do sistema 
de engrenagens 39/02, 39/04) [5] 

61/42 . . . envolvendo ajustagem de uma bomba ou motor 
com a saída ou a capacidade regulável [5] 
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61/44 . . . pela variação do número de unidades de bombas ou 
motores em funcionamento [5] 

61/46 . . . Regulagem automática de acordo com a demanda 
de trabalho (servomotores G 05 B) [5] 

61/48 . . hidrodinâmico [5] 
61/50 . . . controlado pela mudança do fluxo, da força ou  

da reação do líquido no circuito de trabalho, 
mantendo sempre completamente cheio o circuito 
de trabalho [5] 

61/52 . . . . por alteração da posição das pás [5] 
61/54 . . . . . por meio de rotores de pás deslocáveis 

axialmente [5] 
61/56 . . . . . para alterar o ângulo da pá [5] 
61/58 . . . . pela mudança da ligação mecânica dos, ou 

entre, os rotores [5] 
61/60 . . . . . exclusivamente pelo uso de embreagens de 

roda livre [5] 
61/62 . . . . . implicando na utilização de um sistema de 

engrenagens de mudança de velocidade ou 
de uma embreagem na ligação entre 
rotores (45/02, 61/60 têm prioridade) [5] 

61/64 . . . controlado pela alteração da quantidade de líquido 
no circuito de trabalho [5] 

 
63/00 Controle final ou de saída, ou seja, que executa a atuação de 

sistemas de engrenagens que transmitem um movimento 
rotativo com mudança de velocidade ou inversão [5] 

63/02 . Mecanismos finais de saída para esse fim; Meios de 
acionamento ou de manobra para os mesmos [5] 

63/04 . . um único mecanismo final sendo movimentado por um 
único mecanismo final de acionamento ou manobra [5] 

63/06 . . . tendo o mecanismo final de saída um número 
indeterminado de posições [5] 

63/08 . . vários mecanismos finais sendo movimentados por um 
único mecanismo final de manobra comum [5] 

63/10 . . . podendo o mecanismo final de acionamento ou 
manobra efetuar uma série de movimentos 
diferentes e independentes, estando associado cada 
um destes movimentos com um único mecanismo 
final de saída [5] 

63/12 . . . . dois ou vários movimentos diferentes efetuados 
simultaneamente [5] 

63/14 . . . sendo os mecanismo finais acionados 
sucessivamente pelo movimento repetido do 
mecanismo final de manobra [5] 

63/16 . . . sendo os mecanismos finais acionados 
sucessivamente pelo movimento progressivo do 
mecanismo final de acionamento ou manobra [5] 

63/18 . . . . o mecanismo final de manobra compreendendo  
cames [5] 

63/20 . . . por pré-seleção seguida de um movimento de cada 
mecanismo final provocado pelo movimento que o 
mecanismo final de manobra efetua de dois modos 
diferentes, por ex., quando  guiado por regulador de 
câmbio [5] 

63/22 . . . . sendo os mecanismos finais de  
saída movimentados simultaneamente  
pelo mecanismo final de acionamento ou 
manobra [5] 

63/24 . . sendo cada um dos mecanismos finais de saída 
movimentado unicamente por um dos vários 
mecanismo finais de manobra [5] 

63/26 . . . sendo certos movimentos dos mecanismos 
finais provocados por um outro mecanismo 
final de saída [5] 

63/28 . . dois ou mais dos mecanismos finais de manobra  
movimentando  o  mesmo  mecanismo  final [5] 

63/30 . . Características estruturais dos mecanismos finais 
[5] 

63/32 . . . Garfos  ou  forquilhas  para  caixas de mudança 
[5] 

63/34 . . . Mecanismos de bloqueio ou desativação [5] 
63/36 . . . . Dispositivos de intertravamento [5] 
63/38 . . . Pinos de retenção [5] 
63/40 . compreendendo sinais diferentes dos sinais para 

manobra dos  mecanismos finais [5] 
63/42 . . Dispositivos  indicadores  da relação de velocidades 

[5] 
63/44 . . Sinais para a unidade de controle dos sistemas 

auxiliares de engrenagem [5] 
63/46 . . Sinais para uma embreagem exterior à caixa de 

mudança [5] 
63/48 . . Sinais para um freio de estacionamento [5] 
63/50 . . sinais para um motor ou máquina  [7] 

Esquema de indexação associado com os grupos 59/00 a 63/00, 
relativos aos tipos de transmissão controladas e a mudança do 
número de rodas acionadas. Os códigos de indexação devem ser 
não-ligados.  [7] 

 
Nota 

Atenção para as notas do capítulo IV do guia que 
estabelecem as regras referentes à aplicação  
e apresentação dos diferentes tipos de códigos de 
indexação.  [7]  

 
101:00 Engrenagem com variação contínua  [7] 
101:02 . Com elemento flexível sem fim  [7] 
101:04 . Engrenagem de fricção  [7] 
 
103:00 Engrenagem escalonada  [7] 
103:02 . Com interrupção do acionamento  [7] 
103:10 . Sem interrupção do acionamento, por ex. mudança de 

marcha  [7]  
103:12 . . Com engrenagens orbitais  [7] 
103:14 . . Com duas entradas, por ex. seleção de um dos dois 

circuitos por meio da embreagem  [7]  
 

105:00 Disposição em grupo de engrenagem de mudança de 
velocidade, i.e. com trens de engrenagem de mudança de 
velocidade dispostos em série, por ex.  disposições de 
engrenagens em série ou  tipo do sobre-marcha  [7] 

 
107:00 Engrenagens diferenciais ou balanceadas  [7] 
 
109:00 Mudando o número de rodas acionadas  [7] 
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F 16 J PISTÕES; CILINDROS; VASOS DE PRESSÃO EM GERAL; VEDAÇÕES  
 

Nota 
 
Atenção para os seguintes locais: 
A 47 J 27/08 Panelas de pressão 
E 04 B 1/68 Juntas para vedações de edifícios 
E 05 C  9/00 Disposições de retenção em vários pontos para folhas de porta em geral 
F 01 B  Máquinas ou motores em geral ou do tipo alternado, por ex., cilindros próprios para motores a vapor F 01 B 

31/28 
F 02 F 1/00 Cilindros para motores de combustão 
F 02 F 3/00 Pistões para motores de combustão 
F 04 D 29/08 Vedações de bombas de deslocamento não-positivo 
F 17 B 1/04 Dispositivos de vedação para peças deslizantes de tanques de gás de capacidade variável 
F 28 F 9/04 Disposições para vedação de elementos dentro das caixas coletoras ou nas placas terminais de trocadores de 

calor. 
 
Índice da Subclasse 
 
PISTÕES, PISTÕES DE TRONCO OU  
ÊMBOLOS; HASTES DE PISTÕES .....................................1/00; 7/00 
DIAFRAGMAS, FOLES, PISTÕES DE FOLE;  
ANÉIS DE SEGMENTO........................................................3/00; 9/00 

 
CILINDROS, CORPOS OCOS..................................................... 10/00 
VASOS DE PRESSÃO; TAMPAS.................................... 12/00; 13/00 
VEDAÇÕES.................................................................................. 15/00

 

1/00 Pistões; Pistões de tronco; Êmbolos (pistões de fole 3/06; 
anéis de segmento do pistão ou bases dos mesmos 9/00; 
pistões rotativos, por ex., para motores tipo “Wankel”  
F 01 C; específicos para motores de combustão, isto é, 
construídos para suportar alta temperatura ou modificados 
para guiar, inflamar, vaporizar ou tratar de outra forma a 
carga, F 02 F; pistões especialmente adaptados aos motores 
de pistões de movimento alternado acionados por líquidos  
F 03 C 1/28; para bombas F 04 B; bóias F 16 K 33/00) 

1/01 . caracterizados pelo uso de materiais particulares (1/02 
tem prioridade) [3] 

1/02 . Superfícies de suporte 
1/04 . Peças elástica de guia, por ex., abas, principalmente 

para pistões de tronco 
1/06 . . com elementos de expansão separados; Elementos 

de expansão 
1/08 . Características estruturais para permitir a lubrificação 
1/09 . com dispositivos para guiar os fluidos (1/08 tem 

prioridade) [3] 
1/10 . Ligação a elementos de acionamento 
1/12 . . com hastes de pistão, isto é, ligações rígidas 
1/14 . . com bielas, isto é, ligações articuladas 
1/16 . . . com pino de pistão; Pinos de pistão 
1/18 . . . . Fixação dos pinos de pistão 
1/20 . . . com contato rolante outro que não os de esferas 

ou de rolamentos de roletes 
1/22 . . . com junta universal, por ex., junta de rótula 
1/24 . . destinada a permitir ao pistão um certo movimento 

rotativo em torno de seu eixo 
 
3/00 Diafragmas; Foles; Pistões de fole (ligação de válvulas a 

corpos elásticos infláveis B 60 C 29/00; corpos ocos ou 
análogos utilizados em instrumento G 12 B 1/04; 
diafragmas para transdutores eletromecânicos H 04 R 7/00) 

3/02 . Diafragmas [2] 
3/04 . Foles [2] 
3/06 . Pistões de foles [2] 
 

7/00 Hastes de pistão, isto é, hastes rigidamente ligadas ao 
pistão (bielas ou articulações em ambas extremidades F 16 
C 7/00) 

9/00 Anéis de segmento, suas sedes; Anéis de vedação de 
estrutura similar em geral (outras vedações entre pistões e 
cilindros 3/06, 15/16; ferramentas para montar ou remover 
os anéis de segmento ou similar B 25 B; disposições para 
vedação do pistão nos cilindros mestres de freios B 60 T 
11/236) [2,5] 

9/02 . Anéis de perfil em L 
9/04 . Anéis helicoidais 
9/06 . utilizando molas separadas para expandir os anéis; 
9/08 . com expansão obtida por pressão do meio 
9/10 . Elementos especiais para ajustagem dos anéis 
9/12 . Detalhes 
9/14 . . Fechamento de juntas 
9/16 . . . obtidos pelo empilhamento dos anéis 
9/18 . . . com elementos de ligação em ponte, separados 
9/20 . . Anéis com seção transversal especial (anéis de 

perfil em L 9/02); Anéis raspadores de óleo 
9/22 . . Anéis para impedir o desgaste das ranhuras ou sedes 

similares 
9/24 . . Elementos para impedir a rotação dos anéis nas 

ranhuras 
9/26 . caracterizados pelo uso de materiais particulares [3] 
9/28 . . de não metais [3] 
 
10/00 Cilindros de motores ou similares (vasos de pressão em 

geral 12/00; cilindros para motores ou outros aparelhos de 
tipos particulares, ver as subclasses apropriadas, por ex., 
para motores de combustão F 02 F); Características de 
corpos ocos, por ex., cilíndricos, corpos em geral [3] 

10/02 . Cilindros projetados para receber pistões ou êmbolos 
em movimento [3] 

10/04 . . Superfícies em movimento; Revestimentos [3] 
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12/00 Vasos de pressão em geral (cobertura dos mesmos 13/00; 
para aplicações particulares, ver as subclasses respectivas, 
por ex., B 01 J, F 17 C, G 21 C) [3] 

 
13/00 Coberturas ou elementos de vedação similares para 

vasos de pressão em geral (para cilindros de motores ou 
similares 10/00; vedadores 15/02; tampas para recipientes 
tipo caixa B 65 D 43/00; dispositivos para segurar ou reter 
os elementos de fechamento B 65 D 45/00; fechamentos de 
recipientes não incluídos em outro local B 65 D 51/00; 
dispositivos de fechamento não incluídos em outro local B 
65 D 51/00; portinholas, coberturas para recipientes de 
grande porte B 65 D 90/10; portas ou fechamentos para 
recipientes de grande porte B 65 D 90/54; para vasos para 
conter ou armazenar gases comprimidos, liqüefeitos ou 
solidificados F 17 C 13/06; caldeiras a vapor F 22 B) 

13/02 . Elementos de fechamento destacáveis; Meios para 
apertar os mesmos (13/16, 13/22 têm prioridade) [3] 

13/04 . . fixos por um elemento formando ponte 
13/06 . . fixos apenas por grampos ao longo da 

circunferência  
13/08 . . fixos por um ou mais elementos funcionando de 

modo a se projetarem para trás de uma peça ou 
peças da armação (estruturas similares para portas 
ou janelas E 05 C 9/00) 

13/10 . . fixos por meio de um anel dividido 
13/12 . . fixos por acunhamento, por meio de roscas, roscas 

interrompidas, fechos de baioneta ou similares 
13/14 . . fixos exclusivamente por ação de mola ou ação 

elástica 
13/16 . Fechamentos pivotados (13/12 tem prioridade) [3] 
13/18 . . articulados diretamente com a armação 
13/20 . . montados por fixação móvel em braços oscilatórios 
13/22 . com movimento paralelo ao plano da abertura [3] 
13/24 . com dispositivos de segurança, por ex., para impedir a 

abertura antes da liberação da pressão [3] 
 
15/00 Vedações (disposições de vedação para janelas, pára-brisas, 

tetos não-fixos, portas , ou dispositivos similares para 
veículos B 60 J 10/00; elementos de vedação ou de 
embalagem para dispositivos de fechamento para 
recipientes B 65 D 53/00; disposições de vedação em 
máquinas ou motores de pistão rotativo F 01 C 19/00; 
vedações em máquinas ou motores de deslocamento não-
positivo F 01 D 11/00; disposições de vedações em motores 
de combustão F 02 F 11/00; disposições de vedação em 
bombas de pistão rotativo F 04 C 27/00; vedação de 
isoladores de baixada ou de passagem H 01 B 17/30) [5] 

15/02 . entre superfícies imóveis entre si (15/46, 15/48 têm 
prioridade) 

15/04 . . sem gaxetas entre as superfícies, por ex., com 
superfícies polidas, com aresta cortante 

15/06 . . com gaxetas sólidas comprimidas entre as 
superfícies de vedação 

15/08 . . . com gaxetas metálicas exclusivamente 
15/10 . . . com gaxetas não metálicas 
15/12 . . . . com reforços ou revestimentos de metal 
15/14 . . por meio de material granular ou de matéria plástica 

ou de fluido 
15/16 . entre superfícies móveis, uma em relação à outra 

(15/50, 15/52 têm prioridade; pistões de fole 3/06; anéis 
de segmento ou anéis de vedação de estrutura similar 
em geral 9/00; vedações para hastes de válvulas F 16 K 
41/00) [2] 

15/18 . . com caixas de empanque para gaxetas elásticas ou 
plásticas 

15/20 . . . Materiais de gaxeta para as mesmas 
15/22 . . . . em forma de fibras, cordas, fios, fitas ou 

similares 
15/24 . . . com gaxetas comprimidas radial ou 

tangencialmente 
15/26 . . com caixas de empanque para anéis de vedação 

rígidos 
15/28 . . . com anéis de vedação feitos de metal 
15/30 . . . com anéis de vedação feitos de carvão 
15/32 . . com borda de vedação elástica 
15/34 . . com anel corrediço comprimido de encontro a uma 

superfície mais ou menos radial de um elemento 
15/36 . . . ligado por um diafragma ao outro elemento 
15/38 . . . vedado por uma gaxeta [2] 
15/40 . . por um fluido 
15/42 . . . mantido em posição de vedação pela força 

centrífuga 
15/43 . . . mantida em posição de vedação pela força 

magnética  [6] 
15/44 . Gaxetas de espaço livre  
15/447 . . Gaxetas de labirinto [3] 
15/453 . . . caracterizadas pelo uso de materiais particulares 

[3] 
15/46 . com um anel de gaxeta dilatado ou comprimido no local 

pela pressão de um fluido, por ex., gaxetas infláveis 
(ligações de válvulas a corpos elásticos infláveis B 60 C 
29/00; especialmente adaptadas para conexões de tubos 
F 16 L)) 

15/48 . . sendo a pressão proveniente da existente no 
elemento a ser vedado 

15/50 . entre elementos móveis em relação um ao outro, por 
vedação sem superfícies móveis, uma em relação à 
outra, por ex., vedações estanques a fluido para 
transmitir movimento através de uma parede 

15/52 . . por foles de vedação ou diafragmas (ligação de 
válvulas a corpos elásticos infláveis B 60 C 29/00) 

15/53 . utilizando meios magnéticos  [6] 
15/54 . Outras vedações para eixos rotativos 
15/56 . Outras vedações para hastes de movimento alternado 
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F 16 K VÁLVULAS; TORNEIRAS; REGISTROS; BÓIAS DE ACIONAMENTO; DISPOSITIVOS PARA VENTILAR OU AREJAR 

 
Nota 

(1) Atenção para as notas após os títulos da classe B81 e da subclasse B81B relativas a dispositivos “micro-estruturais” e sistemas 
“micro-estruturais”  [7] 
 

(2) Atenção para os seguintes locais: 
 
A 47 J 27/09 Dispositivos de segurança para panelas de pressão 
A 47 J 31/46 Bicos de saída, válvulas de drenagem ou análogos para aparelhos para fazer bebidas 
A 61 B 5/0235 Válvulas especialmente adaptadas para medir a pressão cardíaca ou em vasos sangüíneos 
A 61 F 2/24 Válvulas cardíacas 
A 61 M  16/20 Válvulas especialmente adaptadas a dispositivos respiratórios médicos 
A 61 M 39/00 Conectores de tubos, acopladores de tubos, válvulas ou unidades de ramificação especialmente adaptadas 

para uso médico em geral 
A 62 B 9/02 Válvulas para aparelhos respiratórios 
A 62 B 18/10 Válvulas para máscaras ou capacetes respiratórios 
A 62 C  Extintores de incêndio 
B 05 B  Bocais, cabeçotes de pulverização ou outros aparelhos de descarga para pulverização e atomização 
B 60 C 29/00 Disposições de válvulas de enchimento de pneus relativas a pneus ou aros; Ligação de válvulas a aros, pneus 

ou outros corpos elásticos infláveis 
B 60 G 17/048 Válvulas especialmente adaptadas para regular as características das molas de fluido em veículos 
B 60 T  Válvulas especialmente adaptadas para sistemas de controle de freios em veículos 
B 62 D 5/08 Direção mecânica de veículos caracterizada pelo tipo de válvula utilizada 
B 63 B 7/00 Disposição de válvulas para inflar equipamento salva vida flutuante 
B 63 C 9/00  
B 65 D 47/04 Dispositivos de fechamento para recipientes com válvulas de descarga 
B 65 D 83/28 Bocais ou válvulas especialmente adaptados para recipientes de aerossol 
 83/44 
B 65 D 90/32 Válvulas de segurança para recipientes de grande porte 
B 65 D 90/54 Portas ou dispositivos de fechamento para recipientes de grande porte 
B 67 C 3/28 Dispositivos para controle de fluxo em engarrafamento de líquidos 
B 67 D  Distribuição, liberação ou transferência de líquidos 
E 02 B 8/00 Detalhes, por ex., válvulas de barragens ou represas  
E02 B  13/02 Elementos de fechamento para condutos de irrigação 
E 03 D  Válvulas de descarga para privadas ou mictórios 
E 05 F 3/12 Disposições de válvula em dispositivos para fechar portas 
E 21 B 21/10 Disposições de válvulas nos sistemas de circulação do fluido de perfuração 
E 21 B 34/00 Disposições de válvulas para furos de sondagem ou poços 
F 01 B 25/10 Válvulas de fluido circulante para controle de máquinas ou motores em geral ou do tipo deslocamento 

positivo 
F 01 D 17/10 Atuadores de fins de curso para controle de máquinas ou motores de deslocamento não-positivo 
F 01 L  Válvulas de funcionamento cíclico para máquinas ou motores 
F 02 D 9/08 Válvulas de estrangulamento para controle de motores de combustão 
F 02 K  9/58 Válvulas de alimentação dos  propelentes para motores a foguete 
F 02 M  Carburadores, injeção de combustível 
F 02 M 59/46 Válvulas para bombas de injeção de combustível 
F 04  Bombas 
F 16 F 9/34 Válvulas para absorvedores de choques 
F 16 L 29/00 Juntas de tubos ou acoplamentos de ação rápida com meios para interrupção do fluido 
 37/88 
F 16 L 55/00 Disposições de válvulas em tubos 
F 16 L 55/055 Válvulas especialmente adaptadas para prevenir ou minimizar o efeito de golpe de ariete 
F 16 N 23/00 Válvulas de retenção para sistemas de lubrificação 
F 17 C 13/04 Disposição de válvulas em vasos de pressão 
F 22 B 37/44 Disposição de válvulas de segurança em caldeiras a vapor 
F 22 D 5/34 Utilização de válvulas para alimentação automática de água em caldeiras 
F 23 L 13/00 Válvulas para controle do suprimento de ar a queimadores 
F 23 Q 2/173 Válvulas para isqueiros com combustível gasoso e chama regulável 
F 24 C 3/12 Disposições de válvulas em fogões ou estufas 
 5/16  
F 24 F  Condicionamento do ar; Ventilação 
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F 25 B 41/04 Disposição das válvulas para a circulação do fluido em máquinas de refrigeração 
G 05 D  Controle de variáveis não-elétricas 
G 10 B 3/06 Válvulas para órgãos 
G 10 D 9/04 Válvulas para outros instrumentos musicais de sopro [5] 
 

 
Índice da Subclasse 
 
TIPOS ESTRUTURAIS 
 Válvulas de movimento vertical, 
 válvulas de gaveta ou válvulas corrediças, torneiras, 
 aparelhos de obturação do diafragma .................... 1/00 a 7/00 
 Válvulas de vias múltiplas..............................................11/00 
 Outros tipos estruturais de  
 aparelhos de obturação,  
 disposições para obturação.............................................13/00 
TIPOS FUNCIONAIS 
 Válvulas de retenção, válvulas de 
 segurança ou de compensação; disposições 
 para misturar fluidos................................15/00; 17/00; 11/00, 
  

Válvulas de vazão de fluido; válvulas para 
 impedir gotejamento dos bocais .......................... 21/00; 23/00 
 Para ventilar ou arejar invólucros .................................. 24/00 
DETALHES OU DISPOSITIVOS GERAIS 
 Manobra ou controle............................... 29/00, 31/00, 39/00, 
  43/00 
 Dispositivos auxiliares ........................................ 47/00, 49/00 
 Segurança ............................................................ 35/00, 37/00 
 Detalhes; contato entre elementos e 
 sedes de válvulas, alojamentos, bóias, 
 vedações .................................................. 25/00, 27/00, 33/00,  
  41/00 
 Outros detalhes............................................................... 51/00 
 

 

Tipos estruturais (válvulas de retenção 15/00) 
 
Nota 
 Nos grupos 1/00 a 13/00, um movimento inicial rompendo a 

vedação ou um movimento final para vedação diferente do 
movimento de abertura ou de fechamento da válvula não é 
considerado como determinante para a classificação [2] 

 
1/00 Válvulas de movimento vertical, isto é, aparelhos 

obturadores cujos elementos de fechamento têm pelo menos 
um componente de seu movimento de abertura ou de 
fechamento perpendicular às superfícies de obturação 
(válvulas de diafragma 7/00) 

1/02 . com haste helicoidal (1/12 a 1/28 têm prioridade; 
mecanismos de acionamento com hastes helicoidais 31/50) 

1/04 . . com um elemento de fechamento constituindo parte da 
haste, por ex., válvulas principais 

1/06 . . Disposições especiais para melhorar o escoamento, por 
ex., formas especiais de passagens ou de câmaras  

1/08 . . . em que a haste é perpendicular à direção geral do 
escoamento 

1/10 . . . em que a haste é inclinada em relação à direção 
geral do escoamento 

1/12 . com um elemento de válvula de forma aerodinâmica em 
torno do qual o fluido escoa quando a válvula está aberta 

1/14 . com elementos de válvulas de forma esférica (válvulas de 
retenção 15/04) 

1/16 . com elementos de fechamento articulados 
1/18 . . com discos ou chapeletas articuladas 
1/20 . . . com eixo de rotação disposto fora do elemento da 

válvula 
1/22 . . . com eixo de rotação cruzando o elemento da 

válvula, por ex., válvula de borboleta 
1/226 . . . . Forma ou disposição da vedação 
1/228 . . . . . Corpos de vedação móveis 
1/24 . com elementos de válvulas que, ao se abrir a válvula, 

são inicialmente levantados de sua sede e em seguida 
giram em torno de um eixo paralelo à sede 

1/26 . . Forma ou disposição da vedação 
1/28 . . . Corpos de vedação móveis 
1/30 . adaptadas especialmente a recipientes de pressão 
1/32 . Detalhes (detalhes de aplicação geral 25/00 a 51/00) 
1/34 . . Peças de obturação (1/06, 1/12, 1/14, 1/26 têm 

prioridade) 
1/36 . . . Elementos de válvulas (para válvulas de sede 

dupla 1/44) 
1/38 . . . . de forma cônica 
1/40 . . . . de forma helicoidal 
1/42 . . . Sedes de válvulas (para válvulas de sede dupla 

1/44) 
1/44 . . . Detalhes da sede ou dos elementos das válvulas 

de sede dupla 
1/46 . . . Fixação dos anéis de vedação 
1/48 . . fixação dos elementos de válvulas às hastes de 

válvulas [4] 
1/50 . . Prevenção da rotação dos elementos de válvulas 
1/52 . . Dispositivos para regulagem adicional da 

velocidade do escoamento 
1/54 . . Disposições para modificar a maneira pela qual a 

velocidade do escoamento varia durante o 
acionamento da válvula 

 
3/00 Válvulas de gaveta ou válvulas corrediças, isto é, 

aparelhos de obturação cujos elementos de fechamento 
deslizam ao longo da sede para abertura ou fechamento 
(5/00 tem prioridade; em barragens ou vertedouros E 02 B 
8/04) 

3/02 . com superfícies planas de vedação; Gaxetas para esse 
fim 

3/03 . . com um elemento de fechamento em forma de um 
diafragma íris 

3/04 . . com elementos de fechamento articulados 
3/06 . . . em forma de chapas de fechamento dispostas 

entre as passagens de alimentação e descarga 
(3/10 tem prioridade) 

3/08 . . . . com chapas de fechamento circulares 
girando em torno de seus centros 

3/10 . . . com disposições especiais para separar as 
superfícies de vedação ou para comprimi-las, 
uma contra a outra 

3/12 . . com as superfícies de vedação em forma de cunha 
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3/14 . . . com disposições especiais para separar as 
superfícies de vedação ou para comprimi-las, 
uma contra a outra 

3/16 . . com disposições especiais para separar as 
superfícies de vedação ou para comprimi-las, uma 
contra a outra (3/10, 3/14 têm prioridade) 

3/18 . . . pelo movimento dos elementos de fechamento 
3/20 . . . pelo movimento das sedes 
3/22 . com superfícies de vedação em forma de superfícies de 

sólidos de revolução (13/02 tem prioridade; com 
elementos de válvulas elásticas 3/28) 

3/24 . . com elementos de válvulas cilíndricos 
3/26 . . . com a passagem de fluido pelo elemento da 

válvula 
3/28 . com elementos de válvulas elásticos 
3/30 . Detalhes 
3/312 . . Elementos de fechamento articulados por pivôs 
3/314 . . Forma ou estrutura de corrediças; Fixação da 

corrediça a sua haste 
3/316 . . Guia da corrediça 
3/32 . . Dispositivo para ajustagem adicional da velocidade 

do escoamento 
3/34 . . Disposições para modificar a maneira em que a 

velocidade do escoamento varia durante o 
escoamento da válvula 

3/36 . . Características relativas à lubrificação 
 
5/00 Torneiras ou registros consistindo unicamente em 

aparelhos de obturação tendo pelo menos uma das 
superfícies de vedação em forma de revolução, sendo 
predominantemente rotativo o movimento de abertura e 
fechamento (torneiras do tipo movimento vertical 1/00) 

5/02 . com bujões de superfícies cônicas; Gaxetas para esse 
fim 

5/04 . com bujões de superfícies cilíndricas; Gaxetas para esse 
fim 

5/06 . com bujões de superfícies esféricas; Gaxetas para esse 
fim 

5/08 . Detalhes 
5/10 . . Dispositivos para ajustagem adicional da velocidade 

do escoamento 
5/12 . . Disposições para modificar a maneira em que a 

velocidade do escoamento varia durante o 
funcionamento da válvula 

5/14 . . Disposições especiais para separar as superfícies de 
vedação ou para comprimi-las, uma contra a outra 

5/16 . . . para bujões com superfícies cônicas 
5/18 . . . para bujões com superfícies cilíndricas 
5/20 . . . para bujões com superfícies esféricas 
5/22 . . Características relativas à lubrificação 
 
7/00 Aparelhos de obturação do diafragma, por ex., com 

elemento deformado, mas não inteiramente deslocado, 
para fechar a passagem (portas ou fechamentos para 
recipientes de grande porte que operam mediante 
deformação de paredes flexíveis B 65 D 90/56; meios para 
obturar tubos ou mangueiras F 16 L 55/10) 

7/02 . com diafragma tubular 
7/04 . . cujo estrangulamento é produzido por uma força 

radial externa 
7/06 . . . por uma haste helicoidal, um came ou um outro 

meio mecânico 
7/07 . . . por meio de pressão de fluido 
7/08 . . cujo estrangulamento é produzido por torção 
7/10 . com elemento inflável 
7/12 . com diafragma plano em forma de prato ou côncavo 

7/14 . . disposto para ser deformado de encontro a uma sede 
plana 

7/16 . . . sendo o diafragma acionado mecanicamente, 
por ex., por haste helicoidal ou came 

7/17 . . . sendo o diafragma acionado por pressão de 
fluido 

7/18 . com diafragma preso somente de um lado, por ex., para 
ser colocado na sede por ação de rolamento 

7/20 . com um elemento de fechamento sólido compressível 
 
11/00 Válvulas de vias múltiplas, por ex., válvulas 

misturadoras; acessórios para tubos incorporando essas 
válvulas; Disposição das válvulas e linhas de fluxo 
especialmente adaptadas para misturar fluidos [4] 

11/02 . com todas as superfícies de vedação deslocando como 
um todo 

11/04 . . compreendendo apenas válvulas de movimento 
vertical 

11/044 . . . com os corpos móveis da válvula posicionados 
entre as sedes de válvula [4] 

11/048 . . . com as sedes de válvulas posicionadas entre os 
corpos móveis da válvula [4] 

11/052 . . . com os elementos de fechamento pivotados, por 
ex., válvulas do tipo borboleta [4] 

11/056 . . . com elementos de válvula esféricos [4] 
11/06 . . compreendendo apenas válvulas corrediças [4] 
11/065 . . . com os elementos de fechamento corrediços 

lineares [4] 
11/07 . . . . com corrediças cilíndricas [4] 
11/072 . . . com os elementos de fechamento pivotados [4] 
11/074 . . . . com as superfícies de vedação planas [4] 
11/076 . . . . com as superfícies de vedação em forma de 

sólidos de revolução [4] 
11/078 . . . com os elementos de fechamento pivotados e se 

movendo linearmente [4] 
11/08 . . compreende apenas torneiras ou registros 
11/083 . . . com bujão cônico [2] 
11/085 . . . com bujão cilíndrico [2] 
11/087 . . . com bujão esférico [2] 
11/10 . com dois ou mais elementos de fechamento que não se 

movem como um todo 
11/12 . . em que um bujão gira em um outro 
11/14 . . acionados por um único elemento de comando, por 

ex., uma maçaneta (com bujão girando em um outro 
11/12) 

11/16 . . . o qual apenas desliza ou apenas gira ou apenas 
oscila em um único plano 

11/18 . . . cujos movimentos de manobra são distintos 
para cada elemento de fechamento 

11/20 . . acionados por elementos de acionamento distintos 
(com um bujão girando em um outro 11/12) 

11/22 . . . com um elemento de acionamento para cada 
válvula, por ex., interligados para formar 
válvulas de vias múltiplas 

11/24 . . . com uma válvula acionada eletro-
magneticamente, por ex., para máquinas de 
lavar 

 
13/00 Outros tipos estruturais de aparelhos de obturação 

(dispositivos para obturar tubos ou mangueiras F 16 L 
55/10); Disposições para obturação [4] 

13/02 . com ambas as superfícies de vedação em forma de 
pequenos segmentos de um cilindro e o elemento móvel 
articulado 

13/08 . Disposições para a obturação [4] 
13/10 . . por meio de uma substância líquida ou granular [4] 
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Tipos funcionais 
 
Nota 

 
Atenção para a Nota (2) após o Título da subclasse G 05 D 
e também às subdivisões daquela subclasse, de acordo com 
a qual os reguladores de pressão e reguladores de fluxo, por 
ex., as válvulas de regu lagem do fluxo com compensador  
de pressão, mesmo com todo o sistema regulador contido 
numa válvula, operando com ou sem força auxiliar,  
são abrangidos pelos grupos G 05 D 16/00 ou G 05 D 7/00, 
respectivamente. Todavia, detalhes das peças de válvula  
per se são classificados nos grupos apropriados desta 
subclasse. [2] 

 
15/00 Válvulas de retenção (válvulas especialmente adaptadas a 

bolas infláveis A 63 B 41/00) 
15/02 . com elementos de válvulas rígidos guiados 
15/03 . . com um elemento de fechamento articulado 
15/04 . . em forma de esfera 
15/06 . . com hastes de guia 
15/08 . . em forma de anéis 
15/10 . . . constituindo parte de ou ligados de forma rígida 

a uma chapa de válvula comum 
15/12 . . . Molas para válvulas em forma de anel [3] 
15/14 . com elementos de válvulas flexíveis 
15/16 . . com lâminas em forma de língua 
15/18 . com mecanismo d acionamento; Válvulas de retenção e 

válvulas acionadas combinadas 
15/20 . especialmente destinadas a corpos infláveis, por ex., 

pneumáticos (ligação de válvulas a corpos elásticos 
infláveis B 60 C 29/00) 

 
17/00 Válvulas de segurança; Válvulas de compensação 

(dispositivos de alívio da pressão para recipientes de 
aerossol B 65 D 83/70) 

17/02 . abrindo em caso de excesso de pressão de um lado; 
fechando em caso de pressão insuficiente de um lado 
(válvulas de retenção 15/00) 

17/04 . . acionados a mola 
17/06 . . . com disposições especiais para ajustar a pressão 

de abertura 
17/08 . . . com disposições especiais para proporcionar 

uma ampla passagem de descarga 
17/10 . . . com uma válvula auxiliar atuando por um fluido 

sobre a válvula principal 
17/12 . . acionadas por peso 
17/14 . . com elemento de ruptura 
17/16 . . . com diafragma de ruptura 
17/164 . . e permanecendo fechadas depois de voltar à pressão 

normal 
17/168 . . combinadas com válvulas de controle manual, por 

ex., uma válvula combinada com uma válvula de 
segurança 

17/18 . abrindo, em caso de excesso de pressão, de qualquer 
lado 

17/19 . . Válvulas de compensação principalmente para 
tanques 

17/192 . . . com elemento de fechamento em forma de uma 
coluna líquida móvel 

17/194 . . . acionadas por peso 
17/196 . . . acionadas por mola 
17/20 . Válvulas para conter o escoamento excessivo 

(acionadas em conseqüência de choque ou de outra 
influência externa similar 17/36) 

17/22 . . acionadas pela diferença de pressão entre dois 
pontos de escoamento 

17/24 . . . atuando diretamente sobre o elemento de 
obturação  

17/26 . . . . funcionando em qualquer direção 
17/28 . . . . funcionando em apenas uma direção 
17/30 . . . . . acionadas por molas 
17/32 . . . atuando sobre um servomecanismo ou sobre um 

mecanismo de liberação do fecho 
17/34 . . em que a energia de escoamento do meio circulante 

aciona o mecanismo de fechamento 
17/36 . acionadas em conseqüência de circunstâncias externas, 

por ex., choques, mudança de posição 
17/38 . . de temperatura excessiva 
17/40 . com um elemento de ruptura, por ex., diafragma de 

ruptura, junta fusível (válvulas com membro de ruptura 
que se abrem em caso de excesso de pressão em um 
lado 17/14) 

17/42 . Válvulas que impedem a penetração do ar na saída dos 
recipientes para líquidos 

 
21/00 Válvulas de vazão de fluido (especialmente adaptadas para 

recipientes de aerossol B 65 D 83/44; para manipulação de 
líquidos B 67 D; para dispositivos de descarga para 
aparelhos sanitários ou similares E 03 D) 

21/02 . proporcionando um pequeno escoamento contínuo 
21/04 . Válvulas de fechamento automático, isto é, fechando 

automaticamente depois do funcionamento 
21/06 . . em que o movimento de fechamento retardado ou 

não, começa imediatamente depois da abertura 
21/08 . . . com elementos de fechamento em forma de 

esfera 
21/10 . . . com cilindro de freio hidráulico atuando sobre o 

elemento de fechamento 
21/12 . . . com dispositivos de abertura acionados 

hidraulicamente; com disposições para aliviar a 
pressão antes da abertura 

21/14 . . com meios especiais para impedir o fechamento 
automático 

21/16 . . fechando depois da vazão de uma quantidade 
predeterminada de fluido (21/10 tem prioridade) 

21/18 . . fechada quando um líquido ascendente atinge um 
nível predeterminado (válvulas acionadas por bóias 
31/18) 

21/20 . . . por meios que utilizam a sucção do ar através de 
uma abertura fechada pelo líquido ascendente 

 
23/00 Válvulas para impedir gotejamento dos bocais 
 
24/00 Dispositivos, por ex., válvulas para ventilar ou arejar 

invólucros (válvulas de compensação 17/00; disposição ou 
montagem em canos ou sistemas de canalização F 16 L 
55/07; ventilação ou aeração como função adicional de 
purgadores de vapor ou aparelhos similares F 16 T; 
ventilação de salas, veículos, ver a subclasse apropriada, 
por ex., F 24 F ) [2] 

24/02 . sendo o invólucro, ele próprio, uma válvula, uma 
torneira ou um registro [2] 

24/04 . para ventilação apenas (24/02 tem prioridade) [2] 
24/06 . para aeração apenas (24/02 tem prioridade) [2] 
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Detalhes 
 
Nota 

 
Os detalhes não incluídos nos grupos seguintes estão 
classificados nos grupos precedentes. 
 

25/00 Detalhes relativos aos contatos entre elementos e sedes 
de válvulas (movimento dos elementos de válvulas outro 
que não para abertura e fechamento 29/00; estrutura das 
vedações, ver os grupos apropriados de acordo com o tipo 
de válvula) 

25/02 . Disposições utilizando a saída de fluido dos elementos 
de válvulas ou de suas sedes 

25/04 . Disposições para impedir a corrosão não incluídas em 
outro local 

 
27/00 Construção de carcaças (métodos para soldar carcaças B 

23 K) Utilização de materiais para esse fim 
27/02 . de válvulas de movimento vertical (para reduzir a 

resistência ao escoamento nas válvulas de movimento 
vertical de haste helicoidal 1/06) 

27/04 . de válvulas corrediças 
27/06 . de torneiras ou registros 
27/07 . de partes obturadoras de reservatórios, por ex., tanques 

para carros [4] 
27/08 . Chapas de guia para hastes; Dispositivos para  

fechamento de alojamento; para proteção contra poeira, 
por ex., para válvulas de pneumáticos 

27/10 . Alojamentos soldados 
27/12 . Tampas para alojamentos 
 
29/00 Disposições para o movimento de elementos de válvulas 

outro que não para abrir ou fechar a válvula, por ex., 
para esmerilhamento, para impedir a colagem 

29/02 . permitindo um movimento contínuo 
 
31/00 Meios de funcionamento; Dispositivos de desengate 
31/02 . elétricos; magnéticos 
31/04 . . utilizando um motor 
31/05 . . . especialmente adaptados para manobrar 

válvulas de funcionamento ou para a manobra 
combinada do motor e da mão 

31/06 . . utilizando um eletroímã 
31/08 . . . utilizando um eletroímã permanente 
31/10 . . . com mecanismo adicional entre o induzido e o 

elemento de fechamento 
31/11 . . . . com meios adicionais de acionamento 

manual [2] 
31/12 . acionados por fluido (válvulas de retenção acionadas 

por fluido 15/00; válvulas de segurança acionadas por 
fluido 17/00) 

31/122 . . atuando o fluido sobre um pistão (31/143, 31/163, 
31/363, 31/383 têm prioridade) [2] 

31/124 . . . servo-acionados [2] 
31/126 . . atuando, o fluido, sobre um diafragma, um fole ou 

um elemento similar (31/145, 31/165, 31/365, 
31/385 têm prioridade) [2] 

31/128 . . . servo-acionados [2] 
31/14 . . para montagem em ou combinação com válvulas de 

acionamento manual 
31/143 . . . atuando o fluido sobre um pistão 
31/145 . . . atuando o fluido sobre um diafragma 
31/16 . . com um mecanismo outro que não uma haste de 

tração ou de impulsão entre o motor a fluido e o 
elemento de fechamento (com bóia 31/18) 

31/163 . . . atuando, o fluido, sobre um pistão 
31/165 . . . atuando, o fluido, sobre um diafragma 
31/18 . . acionados por uma bóia (bóias 33/00; válvulas 

acionadas por bóia em purgadores de vapor F 16 T 
1/20, em caldeiras F 22 D 5/08)) 

31/20 . . . acionando uma válvula de movimento vertical 
31/22 . . . . com a bóia ligada rigidamente à válvula 
31/24 . . . . com uma transmissão cujas peças 

articuladas ligam uma bóia única a uma 
válvula única 

31/26 . . . . . com a válvula obedecendo a um 
movimento retilíneo e a bóia montada 
em um braça articulado 

31/28 . . . . com duas ou mais bóias acionando uma 
válvula 

31/30 . . . acionando uma válvula de gaveta ou uma 
válvula corrediça 

31/32 . . . acionando uma torneira ou um registro 
31/34 . . . atuando sobre uma válvula piloto que, por sua 

vez, controla um aparelho de obturação 
31/36 . . em que o motor a fluido é constantemente 

alimentado pelo fluido do conduto 
31/363 . . . atuando, o fluido, sobre um pistão (31/38 tem 

prioridade) 
31/365 . . . atuando, o fluido, sobre um diafragma 
31/38 . . . em que o fluido trabalha diretamente sobre os 

dois lados do motor a fluido, sendo um lado 
ligado por meio de uma passagem estreita e o 
motor acionado pela descarga efetuada desse 
mesmo lado (31/40 tem prioridade) 

31/383 . . . . atuando o fluido sobre um pistão 
31/385 . . . . atuando o fluido sobre um diafragma 
31/40 . . . com elemento acionado eletricamente na 

descarga do motor 
31/42 . . por meio de elementos acionados eletricamente nos 

condutos de alimentação ou descarga do motor a 
fluido (31/40 tem prioridade) 

31/44 . Meios de acionamento mecânico 
31/46 . . para funcionamento à distância 
31/48 . . acionados por dispositivo mecânico de regulagem, 

por ex., com amortecedor (válvulas de fechamento 
automático 21/16) 

31/50 . . com haste helicoidal 
31/52 . . com manivela, excêntrico ou came 
31/524 . . . com um came 
31/528 . . . com um pino e fenda 
31/53 . . com engrenagem dentada 
31/54 . . . com pinhão e cremalheira 
31/56 . . sem posição intermediária estável, por ex., com 

ação de mola 
31/58 . . incluindo um bocal móvel de descarga 
31/60 . . Punhos 
31/62 . . Pedais ou elementos de funcionamento similar, por 

ex., acionados pelo joelho ou quadril 
31/64 . Sensíveis às variações de temperatura (funcionando 

sobre a ação de uma temperatura excessiva 17/38; 
controle das instalações estacionárias de combate ao 
fogo A 62 C 37/00; dispositivos para impedir estouros 
de canos de água em virtude de congelamento E 03 B 
7/10) [4] 

31/66 . . acionados eletricamente ou magneticamente, por 
ex., por magnetos com características magnéticas 
variáveis [4] 

31/68 . . acionados por pressão de fluido ou variação 
volumétrica em uma câmara compacta [4] 
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31/70 . . acionados mecanicamente, por ex., por uma tira 
bimetálica [4] 

31/72 . Meios de funcionamento ou dispositivos de 
desencadeamento especificamente adaptados para 
aumentar a velocidade da válvula sensora [4] 

 
33/00 Bóias para acionar válvulas ou outros aparelhos 
 
35/00 Meios para impedir acionamento acidental não 

autorizado 
35/02 . para serem travados ou destravados por puxão ou 

empurrão 
35/04 . oferecendo resistência fraca ao funcionamento 
35/06 . utilizando um elemento de acionamento ou de 

travamento removível, por ex., uma chave (35/10, 35/12 
têm prioridade) 

35/08 . exigindo regulagem de acordo com um código, por ex., 
fechaduras de permutação 

35/10 . com tampas ou barras de travamento 
35/12 . com fio metálico de vedação 
35/14 . por fechamento conjugado de duas ou mais válvulas 
35/16 . com elementos de travamento acionados por um 

eletroímã 
 
37/00 Meios especiais nas ou sobre as válvulas ou outros 

aparelhos de obturação para iniciar ou registrar seu 
funcionamento ou para permitir soar o alarme 

 
39/00 Dispositivos para aliviar a pressão sobre as superfícies 

de vedação 
39/02 . para válvulas de movimento vertical 
39/04 . para válvulas corrediças 
39/06 . para torneiras ou registros 
 
41/00 Vedações para hastes 
41/02 . com caixas de vedação 
41/04 . . com pelo menos um anel de borracha ou material 

similar entre a haste e seu alojamento 
41/06 . . com pelo menos um anel preso, tanto à haste como 

a seu alojamento 
41/08 . . com pelo menos um anel de borracha ou material 

similar 
41/10 . com diafragma, por ex., em forma de fole ou de tubo 

41/12 . . sendo o diafragma praticamente plano 
41/14 . com uma aba cônica na haste que atua em cooperação 

com uma superfície cônica do alojamento 
41/16 . com uma aba na haste que se apóia em um anel de 

vedação 
41/18 . . vedando somente quando o elemento de fechamento 

está na posição correta 
 
43/00 Meios de fechamento auxiliares das válvulas, que no 

caso de reparo, por ex., troca de arruela, da válvula, 
pode assumir a função de meio normal de fechamento; 
Dispositivos para substituição temporária de peças das 
válvulas para o mesmo fim 

47/00 Meios incluídos nas válvulas para  absorver a energia do 
fluido (para tubos F 16 L 55/00) 

47/02 . para impedir golpes do martelo hidráulico ou ruídos 
47/04 . para reduzir a pressão, estando o estrangulador 

incorporado ao elemento de fechamento 
47/06 . . com um estrangulador em forma de canal helicoidal 
47/08 . para reduzir a pressão e ter um elemento de 

estrangulamento separado do elemento de fechamento 
47/10 . . em que o meio fluido deve escoar em uma direção 

pelo canal de estrangulamento e pode escoar na 
outra direção por um canal muito mais largo, 
paralelo ao canal de estrangulamento 

47/12 . . sendo, o canal de estrangulamento, de forma 
helicoidal 

47/14 . . sendo, o elemento de estrangulamento, uma 
membrana perfurada 

47/16 . . sendo, o elemento de estrangulamento, um cone 
 
49/00 Meios incluídos nas válvulas ou suportados pelas 

mesmas para aquecimento ou resfriamento (para tubos F 
16 L 53/00; isolamento térmico relativo a tubos ou sistemas 
de canalização F 16 L 59/16) 

 
51/00 Outros detalhes não próprios de tipos especiais de 

válvulas ou de aparelhos de obturação 
51/02 . especialmente  adaptados  para instalações de alto 

vácuo [2] 

 

F 16 L TUBOS; JUNTAS OU ACESSÓRIOS PARA TUBOS; SUPORTES PARA TUBOS, CABOS OU TUBULAÇÃO DE 
PROTEÇÃO; MEIOS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL  

 
 

Notas 

Nesta subclasse, os seguintes termos são empregados com os significados indicados: 
(1) – “cano” designa um conduto de seção transversal fechada que está especialmente adaptado para transportar fluidos, materiais ou 

objetos; 
– “mangueira” designa um tubo, segundo a definição acima, cuja flexibilidade é uma característica essencial. [5] 

(2) Atenção para os seguintes locais: 

A 61 M 39/00 Conectores de tubos, acoplamentos de tubos ou unidades de ramificação especialmente adaptados para usos 
médicos 

B 05 B   1/20 Canos perfurados 
B 63 B  35/03 Embarcações para assentos de tubulação submarina 
B 64 D 39/04 Adaptação das estruturas de mangueiras para reabastecimento em vôo de aeronaves 
B 67 D   5/36 Disposições de mangueiras em aparelhos para transferência de líquidos, por ex., combustível, desde os 

depósitos até os veículos ou recipientes portáteis 
E 01 D 19/10 Fixação de tubulações ou cabos às pontes 
E 03 B  Instalações de alimentação de água 
E 03 D 11/17 Meios para conectar os vasos de privadas ao tubo de descarga 
E 03 D 11/18 Sifões para privadas 
E 03 F   3/04 Tubos ou acessórios esp ecialmente adaptados a esgotos 
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E 04 D 13/08 Tubos de descida para drenagem dos telhados; Meios de fixação para os mesmos 
E 04 F 17/00 Condutos verticais, canais em edifícios, por ex., chaminés 
E 21 F   1/04 Condutos de ar para ventilação de minas ou túneis; Conexões para esse fim 
E 21 F 17/02 Dispositivos de suspensão para tubos ou análogos em minas ou túneis 
F 01 N  Silenciadores de fluxo de gás ou aparelhos de escapamento para máquinas ou motores 
F 16 N 21/00 Condutos, junções para os sistemas de lubrificação 
F 17 C    3/02 Isolamento térmico de vasos não sob pressão para armazenar gases liqüefeitos ou solidificados, por ex., 

frasco de Dewar 
F 22 B 37/10 Tubos de água das caldeiras de vapor 
F 23 J 13/04 Juntas ou conexões para chaminés ou condutos de fornalhas 
F 24 H   9/12 Ligação dos tubos de circulação aos aquecedores de fluido 
F 28 F   9/04 Disposições para vedação de elementos dentro das caixas coletoras ou nas placas terminais dos trocadores de 

calor 
G 21 C 15/22 Associação estrutural de tubos de refrigeração com coletores ou outros tipos de tubos em reatores nucleares 
H 02 G  3/04 Tubulação ou condutos de proteção para cabos ou linhas elétricas 
H 02 G  3/30 Instalações de linhas ou cabos elétricos em paredes, tetos ou pisos [7] 
H 02 G  3/36 Instalações de linhas ou cabos elétricos em paredes, pisos ou tetos [7]  
 
 

Índice da Subclasse 
 
ASSENTAMENTO OU RECUPERAÇÃO DE TUBOS................1/00 
SUPORTES....................................................................3/00, 5/00, 7/00 
TUBOS ...............................................................................9/00, 11/00 
JUNTAS DE TUBOS 
 Tipos de estrutura 
       não desmontáveis .....................................................13/00 
       roscados....................................................................15/00 
       com juntas separadas: elemento 
       de compressão, luva ou soquete, 
       juntas com rebordos............................19/00, 21/00, 23/00 
       cotovelos ou sifões ...................................................43/00 
       outras juntas..............................................................25/00 
 Tipos funcionais 
       com vedações de aperto automático.........................17/00 
       ajustáveis ou permitindo movimento .......................27/00 
       com meios de obturação do fluido ...........................29/00 

 
       de ação rápida........................................................... 37/00 
       para tubos de paredes duplas ou 
       de saídas múltiplas ................................................... 39/00 
       tubos secundários, ligação 
       dos tubos às paredes................................................. 41/00 
 especiais para mangueiras.................. 31/00, 33/00, 35/00 
       especiais para tubos: de matéria 
       plástica; de material quebradiço.................... 47/00; 49/00 
CANALIZAÇÕES 
 Características de limpeza.............................................. 45/00 
 Dispositivos de compensação ........................................ 51/00 
 Aquecimento ou resfriamento........................................ 53/00 
 Acessórios...................................................................... 55/00 
PROTEÇÃO: CONTRA DANOS; CORROSÃO 
OU INCRUSTAÇÃO; ISOLAMENTO 
TÉRMICO...............................................................57/00; 58/00; 59/00 
 

 

1/00 Assentamento ou recuperação de tubos; Reparo ou 
montagem de tubos sobre ou embaixo d'água (soldagem 
ou solda B 23 K; mecanismos de levantamento e elementos 
para segurar a carga B 66; instalações hidráulicas, 
drenagem do solo E 02 B; escavações ou construções 
subaquáticas E 02 D; máquinas combinadas para escavar 
trincheiras e montar tubos E 02 F; assentamento de 
canalizações de esgoto E 03 F 3/06; no local de perfuração 
do poço E 21 B; perfuração de túneis E 21 D; assentamento 
de cabos elétricos ou de cabos elétricos combinados com 
cabos óticos H 02 G; fabricação de juntas especiais para 
tubos, ver os grupos pertinentes às juntas)  [2,5,6] 

1/024 . Assentamento ou recuperação de tubos sobre a terra, 
por ex., acima do solo (1/12 tem prioridade) [5] 

1/026 . . Dentro ou sobre uma superfície congelada  [6] 
1/028 . . no solo (1/026 tem prioridade)  [5,6] 
1/032 . . . sendo os tubos contínuos (1/038 tem prioridade)  

[5,6] 
1/036 . . . sendo os tubos consituídos de pequenas seções 

de comprimento curto (1/038 tem prioridade)  
[5,6] 

1/038 . . . os tubos sendo feitos in situ  [6] 
1/06 . . Seus acessórios, por ex., âncoras [5] 

1/09 . . . para aproximar dois elementos tubulares um 
junto ao outro  [6] 

1/10 . . . para alinhamento [5] 
1/11 . . . para detecção ou proteção dos tubos enterrados 

no solo [6] 
1/12 . Assentamento ou recuperação de tubos sobre ou 

debaixo d'água (mangueiras flutuantes 11/133) [5] 
1/14 . . entre a superfície e o fundo [5] 
1/15 . . . verticalmente [6] 
1/16 . . no fundo [5] 
1/18 . . . os tubos apresentando a forma de S ou J e 

estando sob tensão no assentamento [5] 
1/19 . . . . os tubos tendo forma de J  [6] 
1/20 . . Acessórios para esse fim, por ex., flutuadores, pesos 

(bóias B 63 B 22/00) [5] 
1/22 . . . fixados sobre ou nas embarcações [5] 
1/23 . . . Aparelhos para tensionar tubos  [6] 
1/235 . . . Aparelhos para controlar os tubos durante o 

assentamento  [6] 
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1/24 . . . Flutuadores; Pesos (lastros) [5] 
1/26 . Reparo ou montagem dos tubos sobre ou debaixo d'água 

(mangueiras flutuantes 11/133, juntas per se 13/00 a 
49/00) [5] 

 
3/00 Suportes para tubos, cabos ou tubulação de proteção, por 

ex., acessórios de suspensão, fixadores, grampos, calços, 
pinças, braçadeiras (âncoras para fixar tubos sobre ou 
abaixo do solo 1/06; absorvedores de ruídos na forma de 
ganchos ou suportes adaptados especialmente 55/035; 
disposições adaptadas especialmente para suportar corpos 
isolados 59/12) [5,7] 

3/01 . para suportar ou guiar os tubos, cabos ou tubulação de 
proteção, entre pontos móveis uns em relação aos 
outros, por ex., canais móveis (correntes de tração ou de 
içamento com disposições para sustentar cabos 
elétricos, mangueiras ou similares F 16 G 13/16) [5] 

3/015 . . utilizando elementos de guia articulados ou 
flexíveis (instalações de meios para transmitir força 
pneumática, hidráulica ou elétrica a partes ou 
dispositivos móveis de gruas  B6 6C 13/12)  [6] 

3/02 . circundando parcialmente os tubos ou tubulação de 
proteção (tiras ou correntes 3/14) 

3/04 . . e pressionando o tubo contra uma parede ou outro 
suporte 

3/06 . . com suportes para fios metálicos 
3/08 . circundando substancialmente o tubo, cabo ou 

tubulação de proteção 
3/10 . . divididos, isto é, com dois elementos engatando o 

tubo, cabo ou tubulação de proteção 
3/11 . . . e pendurados a um suporte pendente (3/14 tem 

prioridade) [5] 
3/12 . . compreendendo um elemento circundando 

substancialmente o tubo, cabo ou tubulação de 
proteção  

3/123 . . . e que se estende ao longo da superfície de 
fixação [5] 

3/127 . . . e que se estende distante da superfície de 
fixação [5] 

3/13 . . . e engatando-se a ele por uma ação elástica [5] 
3/133 . . . e pendurado a um acessório de suspensão 

pendente (3/14 tem prioridade) [5] 
3/137 . . . e consistindo de uma tira flexível  [5] 
3/14 . Acessórios de suspensão em forma de tira ou correntes 
3/16 . com disposição especial permitindo movimento do tubo 

(3/01 tem prioridade; suportando tubos ou cabos dentro 
de outros tubos ou luvas 7/00) [5] 

3/18 . . permitindo movimento na direção axial 
3/20 . . permitindo movimento na direção transversal;  
3/202 . . . sendo o movimento transversal convertido  

em movimento rotacional (3/215 tem 
prioridade)  [6] 

3/205 . . . tendo molas de suporte para os tubos [5] 
3/21 . . . . sendo a força de suporte das molas 

constante [5] 
3/215 . . . estando o movimento controlado hidráulica ou 

eletricamente [5] 
3/217 . . . . hidraulicamente  [6] 
3/22 . especialmente adaptados para suportar um certo número 

de tubos paralelos a intervalos  [6] 
3/223 . . cada suporte tendo uma base transversal para 

suportar os tubos (3/23, 3/237 tem prioridade)  [6] 
3/227 . . . cada tubo sendo suportado por um elemento 

separado fixado sobre a base  [6] 
3/23 . . para um feixe de tubos ou uma pluralidade de tubos 

colocados lado a lado em contato uns com outros 
(3/237 tem prioridade)  [6] 

3/233 . . . por meio de uma banda flexível  [6] 
3/237 . . para dois tubos  [6] 
3/24 . com elemento especial para fixação a vigas perfiladas 
3/26 . Especialmente adaptado para suportar os tubos ao longo de 

seu comprimento, por ex., canais ou dutos de tubos  [6] 
 
5/00 Dispositivos para utilização onde os tubos, cabos ou 

tubulação de proteção passam através de paredes ou 
tabiques (disposições para condutos de cabos ou linhas 
elétricas através de paredes, assoalhos ou tetos H 02 G 
3/22) 

5/02 . Vedação, por ex., constituindo um dispositivo corta-
fogo 

 
Nota 
 
 Grupo 5/14 tem prioridade sobre os grupos 5/04 a 5/12.  [6] 
 
5/04 . . para formar um dispositivo corta fogo  [6] 
5/06 . . por meio de uma porca giratória comprimindo um 

anel ou uma luva  [6] 
5/08 . . por meio de parafusos axiais comprimindo um anel 

ou uma luva  [6] 
5/10 . . utilizando apenas anéis ou luvas de vedação  [6] 
5/12 . . o tubo sendo cortado em duas partes  [6] 
5/14 . . para tubos de paredes duplas ou tubos de multi-

canais  [6] 
 
7/00 Suporte de tubos ou cabos dentro de outros tubos ou 

luvas, por ex., para permitir a colocação ou retirada dos 
tubos ou cabos sob estradas ou ferrovias sem a 
interrupção do tráfego (luvas para suportar os tubos, 
cabos ou tubulação de proteção entre os pontos móveis uns 
em relação aos outros 3/01) [5] 

7/02 . e vedando os tubos ou cabos dentro de outros tubos, 
cabos ou luvas  [6] 

 
 
Tubos 
 
9/00 Tubos rígidos 
9/01 . de madeira (9/16 a 9/22 tem prioridade)  [6] 
9/02 . de metal (9/16 a 9/22 têm prioridade; canos com 

nervuras F 28 F) 
9/04 . . Tubos reforçados 
9/06 . . Tubos corrugados 
9/08 . de concreto, cimento ou fibrocimento, com ou sem 

reforços (9/16 a 9/22 têm prioridade) 
9/10 . de vidro ou de cerâmica, por ex., argila, telhas de barro, 

porcelana (9/16 a 9/22 têm prioridade) 
9/12 . de matéria plástica com ou sem reforços (9/16 a 9/22 

têm prioridade) 
9/127 . . consistindo as paredes de uma única camada [5] 
9/128 . . . Tubos reforçados  [6] 
9/133 . . consistindo as paredes de duas camadas [5] 
9/14 . Tubos compostos, isto é, feitos de materiais não 

totalmente abrangidos por qualquer um dos grupos 
precedentes (9/16 a 9/22 têm prioridade) 

9/147 . . que compreendem apenas camadas de metal e 
plásticos com ou sem reforço  [6] 

9/153 . . que compreendem apenas camadas de metal e 
concreto com ou sem reforço  [6] 

9/16 . enrolados com folhas ou tiras, com ou sem reforços 
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9/17 . obtidos pelo curvamento de uma folha longitudinal e 
conectando as bordas  [6] 

9/18 . Tubos de paredes duplas; Tubos de saídas múltiplas ou 
montagens de tubos (suas juntas 39/00) 

9/19 . . Tubos  de  saídas  múltiplas   ou  montagem de 
tubos [4] 

9/21 . feitos de materiais absorvedores de som ou com 
estruturas absorvedoras de som  [7] 

9/22 . Tubos compostos de vários segmentos 
 
11/00 Mangueiras, isto é, tubos flexíveis (suportes para tubos, 

cabos ou tubulação de proteção, similares à mangueira, 
entre pontos móveis uns em relação aos outros 3/01; 
mangueiras de aspiradores de pó A 47 L 9/24) [5] 

11/02 . feitas de fibras ou fios, por ex., de material têxtil 
11/04 . feitas de borracha ou de matéria plástica flexíveis 
11/06 . . com  uma parede homogênea (11/11 tem 

prioridade) [2] 
11/08 . . com reforços embutidos na parede (11/11 tem 

prioridade) [2] 
11/10 . . com reforços não embutidos na parede (11/11 tem 

prioridade) [2] 
11/11 . . com parede corrugada [2] 
11/112 . . . com reforços embutidos na parede [5] 
11/115 . . . com reforços não embutidos na parede [5] 
11/118 . . . com disposições para finalidades especiais, por 

ex., condutoras de eletricidade [5] 
11/12 . . com disposições para fins especiais, por ex., 

especialmente perfiladas, com camada protetora, 
aquecidas, condutoras de eletricidade (11/11 tem 
prioridade) [2] 

11/127 . . . condutoras de eletricidade [5] 
11/133 . . . flutuantes [5] 
11/14 . feitas de material rígido, por ex., metal ou matérias 

plásticas puras 
11/15 . . corrugadas (11/16 tem prioridade) [5] 
11/16 . . enroladas com tiras ou perfiladas 
11/18 . . Mangueiras articuladas, por ex., compostas de uma 

série de anéis 
11/20 . Mangueiras de paredes duplas [5] 
11/22 . Mangueiras de canais múltiplos [5] 
11/24 . enroladas a partir de tiras ou correias (11/16 tem 

prioridade) [5] 
11/26 . feitos de materiais absorvedores de som ou com 

estruturas absorvedoras de som  [7] 
 
 
Juntas de tubos; Acoplamentos (nipples) para mangueiras 
(adaptações especiais de juntas de tubos para utilização com vasos 
sanitários E 03 D 11/13) [2] 
 
13/00 Juntas de tubos não desmontáveis, por ex., soldadas, 

adesivas ou calafetadas (juntas para tubos rígidos de 
matéria plástica 47/00) 

13/007 . especialmente adaptadas para juntar tubos de materiais 
diferentes [5] 

13/013 . . Acessórios para esse fim [5] 
13/02 . Juntas soldadas 
13/04 . . com disposições para impedir esforço excessivo 
13/06 . . . com redução da tensão da solda por meio de 

elementos desmontáveis, por ex., anéis de 
tensão fracionados, por parafusos em abas 

13/08 . Juntas soldadas 
13/10 . Juntas coladas ou cimentadas 

13/11 . . utilizando materiais que enchem o espaço entre as 
partes de uma junta antes de seu endurecimento [2] 

13/12 . com uma vedação feita de chumbo, gaxeta calafetada 
ou similar 

13/14 . feitas por deformação plástica do material do tubo, por 
ex., por deformação dos rebordos, por laminação 

13/16 . .  a junta do tubo consistindo de extremidades 
sobrepostas e munidas de colares que cooperam 
mutuamente [5] 

 
15/00 Juntas roscadas (juntas de tubos de revestimentos 

utilizados em perfurações profundas E 21 B 17/08; juntas 
vedadas principalmente por outros meios que não roscas, 
ver os grupos pertinentes às disposições de vedação 
consideradas); Formas de roscas para essas juntas 

15/02 . permitindo uma ajustagem sensivelmente longitudinal 
utilizando uma peça longa roscada 

15/04 . com vedações adicionais [2] 
15/06 . caracterizadas pela forma do filete de rosca [5] 
15/08 . com   elementos  suplementares  (15/04  tem prioridade) 

[5] 
 
17/00 Juntas com gaxetas adaptadas à vedação por pressão de 

fluido (dispositivos de compensação 51/00) 
 
17/02 . com anéis de vedação dispostos entre a superfície 

externa do tubo e a superfície interna da luva ou soquete 
17/025 . . tendo os anéis de vedação nervuras radiais [5] 
17/03 . . de luvas anelares axiais [2] 
17/035 . . . tendo os anéis de vedação dois lábios anulares 

paralelos uns aos outros [5] 
17/04 . . sendo a luva fendida ou fracionada no sentido 

longitudinal 
17/06 . com anéis de vedação dispostos entre as superfícies 

terminais dos tubos ou abas ou dispostos em 
reentrâncias nas extremidades dos tubos ou abas 

17/067 . . Anéis de vedação plásticos  [6] 
17/073 . . . os anéis de vedação tendo dois bordos paralelos 

um ao outro  [6] 
17/08 . . Anéis de vedação metálicos [5] 
17/10 . sendo a gaxeta vedada pela ação de um outro fluido que 

não o circulante ou o que circunda o tubo (compensação 
da dilatação nas linhas de tubulação 51/00) [5] 

 
19/00 Juntas em que as superfícies de vedação são 

comprimidas uma contra a outra por meio de um 
elemento, por ex., uma porca giratória aparafusada 
sobre ou dentro de uma das partes da junta (17/00 tem 
prioridade; se forem utilizados parafusos ou dispositivos de 
ligação equivalentes 23/00) 

19/02 . Extremidades de tubos com aros ou abas, constituindo 
ou não parte do tubo, comprimidas uma conta a outra 
por um elemento roscado 

19/025 . . formando os colares ou flanges parte integrante das 
extremidades dos tubos [5] 

19/028 . . . os colares ou flanges sendo obtidos por 
deformação da parede do tubo  [6] 

19/03 . . com anéis de vedação flexíveis entre as superfícies 
de vedação [2] 
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19/04 . utilizando anéis rígidos adicionais vedando, 
diretamente, pelo menos uma extremidade do tubo que 
é afunilada antes ou durante a operação de ligação 

19/05 . . com um anel de vedação rígido entre o elemento 
roscado e o lado externo da extremidade afunilada 
do tubo [5] 

19/06 . em que o aperto radial é obtido por uma ação de 
acunhamento entre as extremidades não deformadas do 
tubo 

19/065 . . obtendo a ação de acunhamento por meio de um 
anel de segmentos [5] 

19/07 . . adaptadas para emprego em ligações de soquete ou 
luva [2] 

19/075 . . especialmente adaptadas para serem usadas em um 
acoplamento do tipo macho e fêmea [5] 

19/08 . com anéis de metal que se fincam na parede do tubo 
19/10 . . estando o perfil do anel deformado [5] 
19/12 . . . com meio de vedação adicionais [5] 
19/14 . . . os anéis sendo parte integrante de uma das 

partes de conexão  [6] 
 
21/00 Juntas com luva ou soquete (13/00, 17/00, 19/00 têm 

prioridade) 
21/02 . com anéis elásticos de vedação entre o tubo e a luva ou 

entre o tubo e o soquete, por ex., com anéis rolantes ou 
outros anéis perfilados pré-fabricados (21/06, 21/08 têm 
prioridade; se a ajustabilidade for essencial 27/00) 

21/025 . . Anéis de vedação rotativos [5] 
21/03 . . colocados no soquete antes da conexão (21/025 tem 

prioridade) [5] 
21/035 . . colocados ao redor da extremidade macho antes da 

conexão (21/025 tem prioridade) [5] 
21/04 . . em que os anéis de vedação são comprimidos por 

elementos de movimento axial 
21/05 . . que compreendem um primeiro anel colocado sobre 

uma parte macho e um  segundo anel na luva ou 
soquete.  [6] 

21/06 . com luva ou anel fracionado fixado em torno das 
extremidades do tubo (juntas com flanges 23/00; 
acoplamentos do tipo ação rápida 37/00) 

21/08 . com meios de travamento adicionais (21/06 tem 
prioridade; acoplamentos do tipo ação rápida 37/00) 

 
23/00 Juntas com flange (13/00, 17/00, 19/00 têm prioridade; 

juntas ajustáveis 27/00; para mangueiras 33/00; 
acoplamentos do tipo ação rápida 37/00; para tubos de 
paredes duplas ou múltiplos canais ou para montagem de 
tubos 39/00; especialmente adaptados para tubos de matéria 
frágil 49/00) 

23/02 . sendo os flanges ligados por elementos tensionados 
axialmente (23/12 tem prioridade) [2,5] 

23/024 . . caracterizado pelo modo segundo o qual os flanges 
se fixam ou formam uma extensão do tubos, por 
ex., por soldagem [5] 

23/026 . . . por soldagem  [6] 
23/028 . . . estando  os  flanges apoiados contra um ressalto 

[5] 

23/032 . . caracterizado pelo formato ou pela composição dos 
flanges [5] 

23/036 . . caracterizado pelos elementos tensores, por ex., 
grampos de pressão em forma de C ou ferrolhos 
especialmente adaptados [5] 

23/04 . sendo os flanges ligados por um elemento tensionado 
no plano radial (23/12 tem prioridade) [2,5] 

23/06 . . unidas por alavancas com um movimento de rótula 
(acoplamentos do tipo ação rápida ajustadas por 
alavancas de ação de rótula 37/20) [5] 

23/08 . . união por pino e porca rosqueadas dispostos 
tangencialmente [5] 

23/10 . . . com um pino de articulação ou oscilação [5]  
23/12 . especialmente adaptadas para tubos especiais [5] 
23/14 . . para tubos retangulares [5] 
23/16 . caracterizadas pelos meios de vedação [5] 
23/18 . . sendo os meios de vedação anéis  [6] 
23/20 . . . feitos exclusivamente de metal  [6] 
23/22 . . . feitos exclusivamente de um material outro que 

não metal  [6] 
23/24 . . especialmente adaptados para uma expansão 

desigual das partes da junta  [6] 
 
25/00 Tipos estruturais de juntas de tubos não incluídos em 

13/00 a 23/00 (juntas ajustáveis 27/00; acoplamentos do 
tipo ação rápida 37/00; especialmente adaptados para serem 
feitos de matéria plástica ou utilizados com tubos feitos de 
matéria plástica 47/00) 

25/01 . especialmente adaptados para realizar condução elétrica 
entre as extremidades de dois canos da junta ou entre 
partes delas (entre conexões eletricamente condutivas ou 
com condutores tubulares H01R 4/60)  [7] 

25/02 . Juntas ou acoplamentos isolados eletricamente (47/00 
tem prioridade; corpos isolantes em geral H 01 B) [2] 

25/03 . . juntas não desconectáveis   [7] 
25/04 . compreendendo um colar ou anel tendo um pino 

rosqueado  rígido  com  o  elemento que circunda o tubo 
[5] 

25/06 . compreendendo meios de bloqueio radiais [5] 
25/08 . . na forma de parafusos, pregos ou similares  [6] 
25/10 . juntas sem luvas para canos, estando um dos tubos 

introduzido no outro  [7] 
25/12 . Juntas para canos espaçados axialmente  [7] 
25/14 . Juntas para canos de diferentes diâmetros ou seção 

transversal  [7] 
 
27/00 Juntas ajustáveis; Juntas permitindo movimento (do 

tipo ação rápida 37/50; para tubos de paredes duplas ou de 
canais múltiplos ou para montagem de tubos 39/04) [5] 

27/02 . Juntas universais, isto é, com ligação mecânica 
permitindo movimento angular ou ajustagem dos eixos 
das peças em qualquer direção 

27/04 . . com superfícies de engate parcialmente esféricas 
27/047 . . . mantidas no lugar por meio de um elemento 

rosqueado que inclui uma superfície interna 
esférica [5] 

27/053 . . . mantidas no lugar por cavilhas que passam 
através do flange [5] 
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27/06 . . . com dispositivos especiais de vedação entre as 
superfícies de engate 

27/067 . . . . estando os meios de vedação acionados por 
meio de pressão do fluido [5] 

27/073 . . . . constituindo uma das superfícies de contato 
um meio de vedação ao mesmo tempo [5] 

27/08 . permitindo ajustagem ou movimento somente em torno 
do eixo de um tubo 

27/087 . . Juntas com passagens radiais de fluido  [6] 
27/093 . . . do tipo "banjo", isto é acoplamentos pivotantes 

em ângulos retos  [6] 
27/10 . compreendendo apenas uma ligação flexível 
27/103 . . na qual um elemento flexível, por ex., um laminado 

de borracha-metal que é submetido a oscilações do 
tipo cisalhamento e flexão, está situado entre 
superfícies parcialmente curvas  [6] 

27/107 . . estando as extremidades do tubo interligadas por 
meio de uma luva flexível [5] 

27/108 . . . a luva tendo a forma de fole com apenas uma 
corrugação  [6] 

27/11 . . . a luva tendo a forma de fole com múltiplas 
corrugações  [6] 

27/111 . . . . os foles sendo reforçados  [6] 
27/113 . . estando as extremidades do tubo interligadas por 

meio de uma luva rígida [5] 
27/12 . permitindo ajustagem ou movimento sensivelmente 

longitudinal (utilizando uma rosca 15/02) 
 
29/00 Juntas com dispositivos de obturação do fluido (juntas de 

ação rápida com meios de obturação 37/28) 
29/02 . incluindo em uma das duas extremidades do tubo um 

dispositivo obturador que se abre automaticamente no 
momento do acoplamento [5] 

29/04 . incluindo em cada uma das duas extremidades do tubo 
um dispositivo obturador que se abre automaticamente 
no momento do acoplamento [5] 

 
31/00 Disposições para ligar mangueiras umas às outras ou a 

luvas flexíveis (33/00 tem prioridade); 
31/02 . para emendar mangueiras  [6] 
 
33/00 Disposições para ligações de mangueiras a elementos 

rígidos (ferramentas manuais para inserções de montagens 
em mangueiras B 25 B 27/10); Conectores rígidos de 
mangueira, por ex., elementos únicos conectando ambas 
as mangueiras 

 
Note 

Os grupos 33/01 e 33/26 têm prioridade sobre os outros 
subgrupos  [7] 

 
33/01 . adaptadas a mangueiras de parede de várias camadas [2] 
33/02 . Braçadeiras para mangueiras 
33/025 . . ajustadas pela deformação de anéis ou dobras que 

se estendem radialmente [7] 
33/03 . . Braçadeiras elásticas de travamento automático  [7] 
33/035 . . fixados por meio de dentes ou ganchos [7] 
33/04 . . ajustadas por pino e porca roscados, dispostos em 

tangencialmente 

33/06 . . . em que o pino roscado constitui parte integrante 
do elemento que circunda a mangueira 

33/08 . . em que uma rosca sem-fim engrena com uma peça 
do elemento que circunda a mangueira a qual é 
dentada com uma roda de rosca sem-fim 

33/10 . . com um elemento de ajustagem sensivelmente radial 
33/12 . . com um elemento de ajustagem ou fixação 

articulado ou oscilatório, por ex., alavanca 
articulada 

33/14 . . com um parafuso de vedação, isto é, enrolando à 
extremidade do elemento que circunda a mangueira 

33/16 . com meios de vedação ou de fixação utilizando a 
pressão de um fluido 

33/18 . caracterizadas pela utilização de meios adicionais de 
vedação 

33/20 . Anéis não fracionados, luvas ou elementos similares 
contraídos sobre a mangueira ou dilatados dentro da 
mangueira por meio de ferramentas; Disposições 
utilizando esses elementos 

33/207 . . estando apenas uma luva contraída sobre a 
mangueira [5] 

33/213 . . estando apenas uma luva dilatada no interior da 
mangueira [5] 

33/22 . com meios não mencionados nos grupos precedentes para 
agarrar a mangueira entre as partes interna e externa 

33/23 . . sendo as partes externas segmentadas, sendo os 
segmentos comprimidos contra a mangueira por 
ação de elementos dispostos tangencialmente [2] 

33/24 . com peças parafusadas diretamente sobre ou dentro da 
mangueira (33/22 tem prioridade) 

33/26 . especialmente adaptados a mangueiras feitas de metal 
33/28 . . para mangueira com uma extremidade terminando 

em um flange ou colar radial [5] 
33/30 . compreendendo apenas peças no interior das 

mangueiras (33/24 tem prioridade) [7] 
33/32 . compreendendo apenas peças no exterior das 

mangueiras (33/24 tem prioridade) [7] 
33/34 . com a ligação obtida por vulcanização, colagem, 

fundição ou similar [7] 
33/30 . compreendendo apenas peças no interior das 

mangueiras (33/24 tem prioridade) [7] 
33/32 . compreendendo apenas peças no exterior das 

mangueiras (33/24 tem prioridade) [7] 
33/34 . com a ligação obtida por vulcanização, colagem, 

fundição ou similar [7] 
 
35/00 Disposições especiais utilizadas em relação a acessórios 

para extremidades de mangueiras, por ex., dispositivos 
de segurança ou de proteção 

 
37/00 Acoplamento do tipo ação rápida (luvas de fixação radial 

17/04, 21/06; ligando as mangueiras a elementos rígidos 
33/00; ligações que se fazem automaticamente ao se unirem 
dois veículos B 60 D, B 61 G; especialmente adaptados a 
dispositivos de lubrificação F 16 N 21/00) 

37/02 . em que a ligação é mantida pelo atrito das peças unidas 
(37/22 tem prioridade) 

37/04 . . com uma parte externa elástica comprimida contra 
uma parte interna em virtude de sua elasticidade 
(com elementos de travamento 37/08) 

37/05 . . . ajustados  pela  pressão  de  um elemento 
mecânico [5] 

37/06 . . . ajustados pela pressão de um fluido 
37/08 . em que a ligação entre as extremidades de contato ou de 

projeção axial é mantida pelos elementos de travamento 
(37/22 a 37/26 têm prioridade) 

37/084 . . combinados com bloqueio automático [5] 
37/086 . . . por meio de membros de engate empurrados 

radialmente por elementos tipo mola [7] 
37/088 . . . por meio de um anel elástico fendido [5] 
37/091 . . . por meio de um anel provido de dentes ou 

dedos  [7] 
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37/092 . . . por meio de elementos encaixados entre o tubo 
e a superfície troncônica convergente do corpo 
acoplador [5] 

37/096 . . . por meio de ganchos articulados ao redor do 
eixo [5] 

37/098 . . . por meio de ganchos flexíveis   [7] 
37/10 . . utilizando uma luva ou anel externo rotativo em 

uma peça 
37/107 . . . Acoplamentos do tipo baioneta  [7] 
37/113 . . . a peça macho tendo espigas em seu contorno 

que penetram nas ranhuras correspondentes 
dispostas na peça fêmea  [7] 

37/12 . . utilizando ganchos, lingüetas ou outros elementos 
de travamento móveis ou inseríveis (37/084 tem 
prioridade) 

37/124 . . . usando parafusos, fixados a um flange, capazes 
de ajustarem-se em ranhuras de outro flange, e 
aí sendo mantidos pelo aperto de porcas  [7] 

37/127 . . . utilizando ganchos articulados ao redor de um 
eixo [5] 

37/133 . . . utilizando ganchos flexíveis [5] 
37/138 . . . usando uma luva móvel axialmente  [7] 
37/14 . . . Juntas fixas pela inserção de um elemento, por 

ex., um pedaço de fio metálico, um pino, uma 
corrente entre as superfícies acopláveis de um 
elemento 

37/15 . . . . sendo o elemento uma cunha  [7] 
37/16 . . . Juntas ajustadas pela ação de ganchos 

articulados em forma de cunha 
37/18 . . . Juntas ajustadas por excêntricos ou cames 

rotativos 
37/20 . . . Juntas ajustadas por alavancas de ação de rótula 
37/22 . em que a ligação é mantida por meio de esferas, roletes 

ou molas helicoidais sob pressão radial entre as peças 
37/23 . . por meio de esferas [5] 
37/24 . em que a ligação é feita pela inserção de um elemento 

axialmente dentro de outro e girando-o até certo ponto, 
por ex., com ação de baioneta 

37/244 . . sendo o acoplamento coaxial com o tubo [5] 
37/248 . . . Acoplamentos do tipo baioneta [5] 
37/252 . . . estando a peça macho prevista em seu contorno 

de pernos metálicos que penetram nas ranhuras 
correspondentes previstas na peça fêmea [5] 

37/256 . . não sendo o acoplamento coaxial com o tubo [5]  
37/26 . em que a ligação é feita pelo deslocamento conjunto 

transversal das peças, com ou sem sua rotação 
subseqüente 

37/28 . com meios de obturação do fluido 
37/30 . . com meio de obturação do fluido em cada 

extremidade do tubo [5] 
37/32 . . . com duas válvulas, uma das quais pelo menos 

se abre automaticamente no momento do 
acoplamento [5] 

37/33 . . . . sendo as válvulas de suspensão do tipo 
esfera  [7] 

37/34 . . . . sendo pelo menos uma das válvulas do tipo 
luva, isto é, uma luva sendo móvel ao redor 
de um corpo cilíndrico fixo interior [5] 

37/35 . . . . pelo menos uma das válvulas tendo uma 
passagem de comunicação axial com 
aberturas laterais   [7] 

37/36 . . . com duas válvulas acionadas de tal forma que a 
vazão através do acoplamento somente se 
estabelece após as duas partes acoplantes 
estarem travadas contra o desacoplamento [5] 

37/367 . . . com duas válvulas de comporta ou válvulas 
deslizantes  [7] 

37/373 . . . com duas torneiras ou válvulas [7] 
37/38 . . com meios de obturação do fluido em apenas uma 

das extremidades do tubo [5] 
37/40 . . . com uma válvula que se abre automaticamente 

no momento do acoplamento [5] 
37/407 . . . . sendo a válvula de suspensão do tipo 

esfera  [7] 
37/413 . . . . sendo a válvula de suspensão do tipo luva, 

i.e. a luva sendo telescópica sobre uma 
parede cilíndrica interna  [7] 

37/42 . . . . incluindo a válvula um canal axial de 
comunicação com aberturas laterais [5] 

37/44 . . . com uma válvula acionada de tal forma que a 
vazão at ravés do acoplamento somente se 
estabelece após as duas partes acoplantes 
estarem travadas contra o desacoplamento [5] 

37/46 . . . com uma válvula de comporta ou uma válvula 
deslizante [5] 

37/47 . . com uma torneira ou válvula  [7] 
37/48 . para fixar um tubo ao extremo de uma torneira [5] 
37/50 .  ajustável; permitindo um deslocamento das partes 

acopladas [5] 
37/52 . . Juntas universais, isto é, com uma conexão 

mecânica que permite um movimento angular ou 
uma regulagem dos eixos das partes acopladas em 
qualquer direção [5] 

37/53 . . permitindo ajustagem ou movimento apenas sobre o 
eixo de um cano  [7] 

37/54 . . para tubos sob pressão que estão sustentados 
unicamente por um lado [5] 

37/56 . para tubos de paredes duplas ou canais múltiplos [5] 
37/58 . nos quais as extremidades das duas metades da junta 

são pressionadas  uma contra a outra sem bloquear-se 
na posição [5] 

37/60 . com um tampão fixado sobre uma parede [7] 
37/62 . acionados pneumaticamente ou hidraulicamente  [7]  
 

39/00 Juntas ou guarnições para tubos de paredes duplas ou 
de canais múltiplos ou para montagens de tubos 

39/02 . para mangueiras 
39/04 . permitindo ajustagem ou movimento 
39/06 . do tipo rotativa multilinha, por ex. compreendendo uma 

pluralidade de módulos montados axialmente  [7] 
41/00 Tubos secundários; Ligação dos tubos às paredes (39/00 

tem prioridade; ligações não destinadas ao transporte de 
fluido F 16 B 9/00; juntas apropriadas à ligação de 
extremidades de tubos, ver os grupos pertinentes) 

41/02 . Unidades de tubos secundários, por ex., feitas numa só 
peça, soldadas, rebitadas 

41/03 . . compreendendo peças de junção para quatro ou 
mais elementos do tubo [5] 

41/04 . Atarraxamento de paredes de tubos, isto é, fazendo 
ligações através das paredes dos tubos enquanto 
transportam fluido; Acessórios para esse fim (aparelhos 
ou operações relativas a etapas de usinagem de metal, 
ver as classes pertinentes à usinagem de metal) 

41/06 . utilizando meios de fixação que circundam o tubo 
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41/08 . União dos tubos às paredes de, ou a outros tubos, nos 
quais o eixo do tubo é perpendicular ao plano de uma 
parede  ou  ao  eixo de outro tubo (41/02 tem 
prioridade) [2] 

41/10 . . estando  a extremidade do tubo rosqueada na parede 
[5] 

41/12 . . utilizando  meios  de  fixação  que  circundam o 
tubo [5] 

41/14 . . por meio do enroscamento de uma peça 
intermediária contra o interior ou o exterior da 
parede [5] 

41/16 . . incluindo no tubo de ramificação meios para cortar 
a passagem do fluido [5]  

41/18 . o cano secundário sendo móvel  [7] 
 
43/00 Tubos curvados; Sifões (com orifícios de limpeza 45/00; 

sifões para privadas E 03 D 11/18, sifões em geral F 04 F 
10/00)  

43/02 . adaptados para utilização de meios de fixação 

45/00 Conjuntos de tubos com abertura e fechamento para 
limpeza 

47/00 Disposições para ligação ou outros acessórios 
especialmente adaptados para serem feitos de matéria 
plástica ou para serem utilizados com tubos feitos de 
matéria plástica 

47/02 . Juntas soldadas; Juntas coladas 
47/03 . . Juntas soldadas com uma resistência elétrica 

incorporada a junta  [7] 
47/04 . com uma porca ou um colar rotativo engatando no 

tubo [2] 
47/06 . com uma luva ou um soquete formado pela extremidade 

do tubo ou dentro dela [2] 
47/08 . . com anéis de vedação dispostos entre a superfície 

externa da extremidade do cano e a superfície interna 
da luva ou soquete, sendo os anéis de vedação 
colocados previamente na luva ou soquete  [7] 

47/10 . . . os anéis de vedação sendo mantidos no lugar 
por meios adicionais   [7] 

47/12 . . com meios adicionais de travamento  [7] 
47/14 . Juntas com rebordos  [7] 
47/16 . juntas roscadas  [7] 
47/18 . Juntas ajustáveis; Juntas que permitem movimento  [7] 
47/20 . baseados principalmente em propriedades específicas 

dos plásticos  [7] 
47/22 . . usando material retrátil  [7] 
47/24 . . para juntas entre canos de metal e plástico  [7] 
47/26 . para canos secundários; para união dos canos às 

paredes; Seus adaptadores   [7] 
47/28 . . União de canos às paredes ou outros canos, nos 

quais o eixo do cano é perpendicular ao plano da 
parede ou ao eixo de outro cano  [7] 

47/30 . . . usando meios de fixação que abraçam o cano  [7] 
47/32 . . unidades secundárias, por ex. feitas de uma peça , 

soldadas, rebitadas  [7] 
47/34 . . Instalações de torneiras a tubos.enquanto 

transporta o fluído; Seus acessórios  [7] 

49/00 Disposições para ligação, por ex., juntas especialmente 
adaptadas a tubos de material frágil, por ex., vidro, 
cerâmica [5] 

49/02 . Juntas com uma luva ou soquete [5] 
49/04 . Juntas flangeadas [5] 
49/06 . Juntas em que as superfícies de vedação são 

comprimidas uma contra a outra por meio de um 
elemento, por ex., uma porca giratória, aparafusada 
sobre, ou dentro de uma das partes da junta [7] 

49/08 . Juntas ajustáveis; juntas que permitem movimento  [7] 

 

51/00 Disposições para compensação da dilatação em 
tubulações (tubos telescópicos 27/12) 

51/02 . utilizando um fole ou um tubo expansível, dobrado ou  
corrugado 

51/03 . . compreendendo dois ou mais foles [5] 
51/04 . utilizando tubos curvados, por ex., em forma de lira 
 
53/00 Aquecimento ou resfriamento de tubos ou sistemas de 

tubos (prevenção do congelamento de tubos, degelo de 
tubos congelados E 03 B 7/12, 7/14; sistemas de tubulação, 
dutos F 17 D) 

 
55/00 Dispositivos ou acessórios para utilização em ou 

relativos a tubos ou sistemas de tubos (os grupos 
precedentes e 57/00, 59/00 têm prioridade; reparo ou 
montagem dos tubos sobre ou debaixo d'água 1/26; bocais 
B 05 B; limpeza de tubos B 08 B 9/02; dispositivo para 
impedir o rompimento de tubos de água por congelamento 
E 03 B 7/10; para encanamentos domésticos E 03 C 1/00; 
disposições para vedação de tubos ou condutos com 
vazamento em trocadores de calor F 28 F 11/00) 

55/02 . Absorvedores de energia; Absorvedores de ruído (em 
válvulas F 16 K 47/00) 

55/027 . . Passagens de estrangulamento (com influência 
sobre o fluxo do fluido F 15 D 1/00; controle do 
fluxo G 05 D 7/00) [5] 

55/033 . . Aborvedores de ruído (55/027 tem prioridade) [5] 
55/035 . . . na forma de ganchos ou suportes especialmente 

adaptados  [7] 
55/04 . Dispositivos para amortecer pulsações ou vibrações em 

fluidos 
55/045 . . especialmente adaptados para evitar ou minimizar 

os efeitos dos golpes de ariete [5] 
55/05 . . . Tampões para esse fim (acumuladores F 15 B 

1/04) [5] 
55/052 . . . . Reservatórios pneumáticos  [7] 
55/053 . . . . . o gás no reservatório estando separado 

do fluído no cano  [7] 
55/054 . . . . . . o reservatório estando situado 

dentro ou em volta do cano do qual 
éseparado por uma membrana em 
forma de luva  [7] 

55/055 . . . Válvulas para esse fim [5] 
55/07 . Disposição ou montagem de dispositivos, para 

ventilação ou aeração ou para drenagem (disposição de 
dispositivos de drenagem em sistemas de abastecimento 
de água E 03 B 7/08; aparelhos de drenagem F 16 K, T; 
dispositivos de ventilação ou aeração per se F 16 K 
24/00) [2]  

55/09 . Condicionamento de ar, por ex., desidratação, em 
sistemas pneumáticos (em geral F 24) 

55/10 . Meios para deter o escoamento em tubos ou 
mangueiras (29/00, 37/28 têm prioridade;  para tampar 
vazamentos 55/16; válvulas F 16 K) [1,7] 
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55/103 . . pelo congelamento temporário de seções do líquido 
no cano  [7]  

55/105 . . Dispositivos de fechamento introduzidos 
radialmente no interior do tubo ou mangueira [5] 

55/11 . . Bujões [5] 
55/115 . . Tampas [5] 
55/12 . . mediante a introdução no interior do tubo de um 

elemento expansível in situ (válvulas de obturação 
de fluido infláveis F 16 K 7/10) 

55/124 . . . introduzidas  radialmente no tubo ou mangueira 
[5] 

55/128 . . . introduzidas  axialmente  no  tubo ou mangueira 
[5] 

55/13 . . . . sendo o dispositivo de fechamento um 
tampão fixado por deformação plástica  [7] 

55/132 . . . o dispositivo de fechamento sendo um bujão 
fixado por deformação radial da gaxeta de 
vedação [5] 

55/134 . . . . . por meio de gaxetas infláveis   [7] 
55/136 . . . . o dispositivo de fechamento sendo um bujão 

fixado por dilatação ou deformação radial 
de um anel fendido de ganchos ou similiar 
[5] 

55/16 . . Dispositivos para tampar vazamentos em tubos ou 
mangueiras, por ex., remendos para mangueiras [7] 

55/162 . . pelo interior do tubo (especialmente adaptados 
para curvas unidades secundárias, canos 
secundários ou similares 55/179)  [5,7] 

55/163 . . . um anel, uma cinta ou uma luva sendo 
comprimidos contra a superfície interna do 
cano  [5,7] 

55/164 . . . uma fluido de vedação sendo introduzido no 
cano (55/1645 tem prioridade)  [7] 

55/1645 . . . um material de vedação sendo introduzido 
no interior do cano por meio deuma 
ferramenta que se move dentro do cano  [7] 

55/165 . . . introduzindo um cano na seção danificada [5,7] 
55/168 . . pelo exterior do tubo (especialmente adaptados 

para curvaturas unidades secundárias, canos 
secundários ou similares 55/179)  [5,7] 

55/17 . . . por meio de anéis, cintas ou luvas, comprimidos 
contra a superfície externa do cano ou 
mangueira (braçadeiras para conectar 
mangueiras a elementos rígidos 33/02) [5,7] 

55/172 . . . .  o anel, cinta ou luva sendo ajustados por 
um pino e uma porca rosqueados dispostos 
tangencialmente  [5,7] 

55/175 . . . a utilização de materiais que preenchem um 
espaço ao redor do tubo antes de endurecer [5,7] 

55/178 . . . pelo aperto de uma gaxeta externa contra a 
junta com luva ou soquete  [5,7] 

55/179 . . especialmente adaptadas para curvas, unidades 
secundárias, canos secundários ou similares   [7] 

55/18 . Acessórios para reparo de tubos (55/10 tem prioridade) 
55/24 . Prevenção da acumulação de resíduos ou de outras 

matérias em tubos, por ex., por meio de sifões, de ralos 
55/26 . “Pigs” Êmbolos de limpeza de tubos, isto é, dispositivos 

móveis em um tubo ou conduto com ou sem meios de 
auto-propulsão (sistemas de estrada de ferro em túneis 
B 61 B 13/10; transporte de artigos através de tubos ou 
canos, por ex. sistemas de transporte em tubos, B 65 G 
51/00 [5] 

 

Nota 
 
(1) “Pigs” êmbolos especialmente adaptados para aplicações 

particulares são classificados nos locais apropriados para 
tais aplicações, por ex.: 

 
− Meios para deter o escoamento em ou na saída de 

tubos ou mangueiras 55/10 
− reparo de tubos 55/18; 
− aplicação de líquidos em outros materiais fluentes ao 

interior de tubos B 05 C 7/08; 
− limpeza de tubos ou dutos ou sistemas de tubos ou 

dutos B 08 B 9/02; 
− soldagem ou corte B 23 K 37/02; 
− perfuração do solo E 21 B; 
− limpeza das superfícies internas ou externas dos 

condutos de troca ou transferência de calor F 28 G; 
− medição, ensaios G 01; 
− inspeção de vasos em reatores nucleares G 21 C 

17/003; 
− inspeção ou manutenção de linhas de tubulação ou 

dutos em instalações nucleares G 21 C 17/017; 
− instalação de cabos ou linhas elétricas H 02 G . [5] 

(2) Nos grupos 55/26 a 55/48, é aconselhável adicionar os 
códigos de indexação dos grupos 101:00 a 101:70. Os 
códigos de indexação devem ser não-ligados.  [6] 

 
55/28 . . Aspectos construtivos  [6] 
55/30 . . . dos meios de propulsão, por ex., rebocados por 

cabos  [6] 
55/32 . . . .  sendo autônomos  [6] 
55/34 . . . . . o êmbolo sendo movido passo a passo  

[6] 
55/36 . . . . . conduzido por jato  [6] 
55/38 . . . . conduzido por pressão de fluido  [6] 
55/40 . . . do corpo  [6] 
55/42 . . . . gelificado ou degradável  [6] 
55/44 . . . . expansível  [6] 
55/46 . . Lançamento ou recuperação de êmbolos [6] 
55/48 . . Indicando a posição do pino tubo ou conduto  [6] 
 
57/00 Proteção de tubos ou de objetos de forma similar contra 

avarias ou desgaste externos ou internos (suporte de 
tubos dentro de outros tubos ou luvas 7/00; utilizada em 
conexão com acessórios para extremidade de mangueiras 
35/00; sua proteção durante o transporte B 65 D, por ex., B 
65 D 59/00) 

57/02 . contra fendas ou empeno  [7] 
57/04 . contra fogo ou outras fontes externas de extremo 

calor  [7] 
57/06 . contra desgaste (57/04 tem prioridade)  [7] 
 
58/00 Proteção de tubos ou de acessórios de tubos contra 

corrosão ou incrustação (suporte de tubos dentro de outros 
tubos ou luvas 7/00; tubos compostos 9/14; limpeza de 
tubos ou dutos B 08 B 9/02) 

58/02 . por meio de revestimentos internos ou externos 
(revestimentos para isolamento térmico 59/00; métodos 
ou máquinas para aplicação de revestimentos, ver os 
locais pertinentes, por ex. B 28 B 21/94) [2] 
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58/04 . . Revestimentos caracterizados pelos materiais 
utilizados (58/16 tem prioridade; composições ver 
as classes pertinentes, por ex., C 04 B) [2] 

58/06 . . . de cimento, concreto ou similares [2] 
58/08 . . . de metal [2] 
58/10 . . . de borracha ou matéria plástica [2] 
58/12 . . . de alcatrão ou betume [2] 
58/14 . . . de cerâmica ou matérias vítreas [2] 
58/16 . . tendo o revestimento a forma de uma bandagem 

(aparelhos para recobrir núcleos por enrolamento B 
65 H 81/00) [2] 

58/18 . especialmente adaptados a acessórios de tubos [2] 
 
59/00 Isolamento térmico em geral (isolamento térmico e sonoro 

em edifícios E 04 B; isolamento térmico de motores a vapor 
F 01 B 31/08; isolamento térmico em máquinas ou motores 
de pistão rotativo F 01 C 21/06; isolamento térmico de 
bombas F 04 C 29/04; isolamento térmico de vasos de 
pressão F 17 C 1/12; vasos sem estar sob pressão, com 
provisões para isolamento F 17 C 3/02) 

59/02 . Moldagem ou forma de materiais de isolamento, com 
ou sem revestimentos como parte integrante dos 
materiais isolantes (aspectos químicos, ver as classes 
pertinentes) 

59/04 . Disposições utilizando material seco de enchimento, 
por ex., utilizando lã mineral 

59/05 . . em conchas ou invólucros pré-fabricados [2] 
59/06 . Disposições utilizando uma camada de ar ou vácuo 
59/065 . . usando vácuo (59/075 tem prioridade)  [7] 
59/07 . . a camada de ar estando isolada por uma ou mais 

camadas de isolamento  [7] 
59/075 . . a camada de ar ou o vácuo estando delimitados por 

canais longitudinais distribuídos em volta da 
circunferência de um tubo  [7] 

59/08 . Meios para impedir radiações, por ex., com folhas de 
metal 

59/10 . Bandagens ou revestimento para a proteção do 
isolamento, por ex., contra a influência do meio-
ambiente ou de danos mecânicos (que formam um todo 
com os materiais isolantes 59/02) 

59/11 . . Coberturas rígidas para cotovelos [7] 
59/12 . Disposições para suporte do isolamento da parede ou do 

corpo isolado, por ex., por meio de espaçadores entre o 
tubo e o material de isolamento térmico; Disposições 
especialmente adaptadas para suportar corpos isolados 

59/125 . . Espaçadores helicoidais  [7] 

59/13 . . Suportes elásticos [7] 
59/135 . . Ganchos ou suportes especialmente adaptados para 

canos isolados  [7] 
59/14 . Disposições para isolamento de tubos ou sistemas de 

tubos (59/02 a 59/12 têm prioridade) 
59/147 . . estando o isolamento situado no interior em relação 

à superfície exterior do tubo [5] 
59/15 . . para canos subterrâneos  [7] 
59/153 . . para tubos flexíveis [5] 
59/16 . . Disposições especialmente adaptadas às 

necessidades locais tais como de flanges, junções, 
válvulas ou similares (meios incluídos nas válvulas 
ou suportados pelas mesmas para aquecimento ou 
resfriamento F 16 K 49/00) 

59/18 . . . adaptados para juntas [5] 
59/20 . . . . para juntas não-desmontáveis [5] 
59/21 . . adaptados para dispositivos de expansão-

compensação  [7] 
59/22 . . . adaptados para tubos curvados [5] 
 
 
Esquema de indexação associado com os grupos 55/26 a 55/48, 
relativos aos usos e aplicações de êmbolos. Os códigos de 
indexação devem ser não-ligados.  [6] 

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

101:00 Usos e aplicações de êmbolos [6] 
101:10 . Tratando o interior dos tubos  [6] 
101:12 . . Limpeza  [6] 
101:14 . . Secagem  [6] 
101:16 . . Revestimento pela aplicação de materiais fluentes, 

por ex., pintura  [6] 
101:18 . . outros tipos de revestimento  [6] 
101:20 . Expelindo gases ou fluidos  [6] 
101:30 . Inspeção, medição ou teste  [6] 
101:40 . Separando fluidos transportados  [6] 
101:50 . Puxando cabos ou similares  [6] 
101:60 . Parando vazamentos  [6] 
101:70 . Operações de perfuração de poços  [6] 
 

 

F 16 M ARMAÇÕES, CARCAÇAS OU BASES, DE MOTORES OU DE OUTRAS MÁQUINAS OU APARELHOS, NÃO 
ESPECÍFICOS PARA UM TIPO ESPECIAL DE MOTOR, MÁQUINA OU APARELHO INCLUÍDO EM OUTRO LOCAL; 
CAVALETES OU SUPORTES  

 
Nota 
 
Atenção para os seguintes locais: 
B 21 B 31/02 Chassis para laminadores de metal 
G 01 D 11/30 Suportes especialmente adaptados aos instrumentos indicadores ou registradores [5] 

 
Índice da Subclasse 
 

 

ARMAÇÕES, CARCAÇAS OU BASES 
 Deslocáveis .......................................................................3/00 

 Para motores, máquinas ou aparelhos ..................... 1/00, 5/00 
 Fundações; detalhes ................................................ 9/00; 7/00 
CAVALETES OU SUPORTES ......................................... 11/00, 13/00 
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1/00 Armações ou carcaças de motores, máquinas ou aparelhos;  
Armações  servindo  como  base de máquinas [2] 

1/02 . para motores  de movimento alternado ou máquinas 
similares  

1/021 . . para alojamento de eixos de manivela 
1/022 . . . em forma de túnel, isto é, em que o eixo de 

manivela só pode ser introduzido em sentido axial 
(para motores ou máquinas com cilindros dispostos 
em forma de estrela 1/023) 

1/023 . . . especialmente adaptadas a motores ou máquinas 
com cilindros dispostos em forma de estrela 

1/024 . . . facilitando a montagem das peças de transmissão 
de força de motores ou máquinas; por ex., de bielas  

1/025 . . . Montagem de mancais em seus alojamentos, por 
ex., com cavilhas de fixação 

1/026 . . para alojamento de peças móveis de motores ou 
máquinas outras que não eixos de manivela, por ex., 
alojamento de mecanismos de válvulas  

1/04 . para motores rotativos ou máquinas similares  
1/08 . caracterizadas por sua estrutura em material em chapa ou 

elementos soldados 
 
3/00 Armações ou bases portáteis ou sobre rodas, por ex., para 

conjuntos de suprimento de força de emergência, conjuntos 
de compressores (estrutura de veículos em geral B 60 a B 62) 

 
5/00 Bases de motores, isto é, meios para suportar motores ou 

máquinas sobre fundações 
 
7/00 Detalhes da fixação ou da ajustagem de bases, armações ou 

peças de suporte dos motores sobre suas fundações ou 
bases; Fixação das peças fixas dos motores, por ex., blocos 
de cilindros (montagem elástica ou equivalente para absorver 
vibrações F 16 F, principalmente F 16 F 15/04) 

 
9/00 Traçado especial das fundações quanto à maquinaria a ser 

suportada (fundações para maquinaria E 02 D 27/44) 
 
11/00 Plataformas ou cavaletes de pau como suportes para 

aparelhos ou artigos colocados nos mesmos (sem 
cabeçotes 13/00 ; cavaletes ou suportes para quadros negros 
ou similares A 47 B 97/04; estantes para exposição A 47 F 
7/00; para operários E 04 G 1/32; suportes, suspensão ou 
fixação de dispositivos de iluminação F 21 V 21/00; 
modificações especiais para aparelhos ou artigos 
particulares, ver as subclasses apropriadas) 

11/02 . Cabeçotes 

11/04 . . Meios para a fixação dos aparelhos; Meios 
permitindo a ajustagem dos aparelhos relativamente 
às plataformas 

11/06 . . . permitindo a rotação 
11/08 . . . . em torno de um eixo vertical 
11/10 . . . . em torno de um eixo horizontal 
11/12 . . . . em mais de uma direção 
11/14 . . . . . com junta de esfera (articulações com 

      juntas de esfera F16 C 11/06) 
11/16 . . Detalhes referentes à fixação dos pés de suporte do 

cabeçote, com ou sem acionamento dos elementos 
de travamento para esse fim 

11/18 . . com mecanismos para deslocar os aparelhos 
relativamente à plataforma 

11/20 . Subestruturas com ou sem rodas 
11/22 . . de altura aproximadamente constante, por ex., com 

coluna ou pés de comprimento constante (11/42 tem 
prioridade) 

11/24 . . de altura ou comprimento dos pés modificável, 
também possível para o transporte (11/42 tem 
prioridade) 

11/26 . . . por ação telescópica, com ou sem dobramento 
(detalhes relativos às características estruturais 
das peças telescópicas apenas F 16 B 7/10) 

11/28 . . . . Subestruturas para suportes com uma única 
coluna telescópica 

11/30 . . . . . com escoras laterais de deslocamento 
simultâneo 

11/32 . . . . Subestruturas para suportes com três ou 
mais pés telescópicos 

11/34 . . . . . Elementos limitando a extensão dos pés 
11/36 . . . . . Elementos impedindo o deslocamento 

dos pés 
11/38 . . . por dobramento 
11/40 . . . por meio de pés enroláveis ou dobráveis 
11/42 . com disposição para impelir o suporte 
13/00 Outros suportes para colocação de aparelhos ou artigos 

(cabeçotes dos mesmos 11/02; adaptados para serem  
fincados no chão A 45 F 3/44); Meios para firmar 
aparelhos ou artigos manuais 

13/02 . para serem suportados por ou fixos em um objeto, por 
ex., uma árvore, um portão, um caixilho de janela, uma 
bicicleta 

13/04 . para serem suportados por uma pessoa ou serem 
mantidos fixos relativamente a uma pessoa, por ex., por 
correntes 

13/06 . também utilizáveis para outros fins, por ex., como uma 
pá, uma cadeira, um bastão de esqui 

13/08 . . com uma bengala 

 

F 16 N LUBRIFICAÇÃO  
 

Nota 
Atenção para os seguintes locais: 
A 01 D 69/12 Lubrificação de colhedeiras 
B 21 J   3/00 Lubrificação durante o forjamento ou prensagem 
B 25 D  17/26 Lubrificação de ferramentas portáteis de percussão acionadas mecanicamente 
B 60 R 17/00 Disposições ou adaptações de sistemas ou dispositivos de lubrificação em veículos 
B 61 C 17/08 Sistemas de lubrificação para locomotivas ferroviárias 
B 62 D 55/092 Unidades de veículos de lagarta com meio de lubrificação 
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D 04 B 35/28 Dispositivos para lubrificar as partes das máquinas de fazer malha 
E 05 B 17/08 Dispositivos para lubrificação de fechaduras 
E 05 D 11/02 Dispositivos para lubrificação de dobradiças 
E 21 B 10/22 Detalhes da lubrificação de brocas de perfuração para perfuração do solo. [5] 

 
Índice da Subclasse 
 
MODIFICAÇÕES DE APARELHOS 
OU MÁQUINAS PARA  
PERMITIR A LUBRIFICAÇÃO.....................................................1/00 
DISPOSITIVOS DE LUBRIFICAÇÃO 
 Fixos; móveis; manuais ........................................7/00, 11/00;  
  9/00; 3/00, 5/00 
 Bombas de lubrificação ..................................................13/00 

 Detalhes: reservatórios; 
 condutos; válvulas de retenção ................19/00; 21/00; 23/00 
EQUIPAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO,  
DOSAGEM, SEGURANÇA, CONTROLE, 
LIMPEZA..........................................................................23/00 a 33/00 
MANIPULAÇÃO DOS LUBRIFICANTES, 
ARMAZENAMENTO......................................................33/00 a 39/00 
LUBRIFICAÇÃO ESPECIAL............................................ 15/00,17/00 

 

Lubrificação ou dispositivos de lubrificação com óleo ou graxa 
1/00 Modificações estruturais de peças de máquinas para fins 

de lubrificação 
3/00 Dispositivos de lubrificação à mão (equipamento de 

drenagem para recipientes de líquidos B 65 D) 
3/02 . com óleo 
3/04 . . Almotolias; Seringas para óleo 
3/06 . . . ejetando o conteúdo por aperto 
3/08 . . . compreendendo uma bomba de pistão 
3/10 . com graxa 
3/12 . . Pistolas para graxa 
5/00 Aparelhos com bocais de colocação manual alimentados 

com lubrificante sob pressão (3/00 tem prioridade) 
5/02 . Bocais ou disposições das válvulas de bocais para esse 

fim, por ex., pistolas de graxa à alta pressão 
7/00 Dispositivos para alimentação de óleo ou de outro 

lubrificante não especificado de um reservatório fixo 
instalado na máquina ou no elemento a ser lubrificado 
(lubrificação de caixas de mancal de eixo para material 
rodante ferroviário B 61 F 17/00) 

7/02 . com alimentação por gravidade ou lubrificação por 
gotejamento 

7/04 . . com o escoamento do óleo produzido por vibrações 
7/06 . . Instalações em que as gotas são visíveis 
7/08 . . controlados por meio da temperatura do elemento a 

ser lubrificado (termostatos G 05 D) 
7/10 . . compreendendo meios de regulagem manuais, por 

ex., haste) 
7/12 . com alimentação por ação capilar, por ex., por pavios 
7/14 . sendo lubrificante transportado do reservatório por 

meios mecânicos (por dispositivos de bombeamento 
7/36, 7/38; adaptações para lubrificação de motores F 
01 M) 

7/16 . . sendo o óleo transportado por um dispositivo de 
elevação  (dispositivos  de  caçambas  em  geral F 
04 D) 

7/18 . . . com um ou mais elementos alimentadores 
fixados em um eixo 

7/20 . . . com um ou mais elementos movendo em torno 
do eixo a ser lubrificado 

7/22 . . . . em forma de anéis 
7/24 . . . com discos, roletes, correias ou elementos 

similares em contato com o eixo a ser 
lubrificado 

7/26 . . Lubrificação por esguicho (lubrificação por 
pulverização 7/32) 

7/28 . . Lubrificação por imersão 
7/30 . sendo o óleo suprido ou impelido por outro fluido (em 

motores de combustão interna F 02 F) 
7/32 . . Lubrificação por pulverização (lubrificação por 

esguicho 7/26) 
7/34 . . . Dispositivos de atomização de óleo 

(dispositivos de atomização em geral B 05 B) 
7/36 . com alimentação por ação de bombeamento do 

elemento a ser lubrificado ou de um eixo de máquina; 
Lubrificação centrífuga 

7/38 . com uma bomba separada; Sistemas centrais de 
lubrificação 

7/40 . . em circuito fechado 
9/00 Instalações para alimentação de óleo ou lubrificante não 

especificado de um reservatório móvel ou equivalente 
(utilizáveis também com reservatórios fixos 7/00) 

9/02 . com reservatório sobre ou dentro de um elemento 
rotativo 

9/04 . com reservatório sobre ou dentro de um elemento de 
movimento alternado basculante ou oscilatório 

11/00 Instalações para alimentação de graxa de um 
reservatório fixo ou equivalente dentro de ou sobre a 
máquina ou o elemento a ser lubrificado; Copos de 
graxa 

11/02 . Graxeiras de acionamento manual, por ex., graxeiras 
Stauffer 

11/04 . Dispositivos acionados à mola 
11/06 . Dispositivos acionados a peso 
11/08 . com acionamento mecânico outro que não diretamente 

por mola ou peso (bombas de lubrificação 13/00) 
11/10 . pela pressão de um outro fluido 
11/12 . por ação centrífuga 
 
 
13/00 Bombas de lubrificação (almotolias com bomba 3/08; 

bombas para líquidos em geral F 04) 
13/02 . com pistão de movimento alternado (bombas com 

equipamento de distribuição 13/22) 
13/04 . . Bombas de movimento alternado ajustáveis 
13/06 . . Acionamento de bombas de lubrificação 
13/08 . . . manual 
13/10 . . . com acionamento mecânico (13/18 tem 

prioridade) 
13/12 . . . . com catraca 
13/14 . . . . com came ou prato oscilante em um eixo 

paralelo ao cilindro ou cilindros da bomba 
13/16 . . . com acionamento a fluido 
13/18 . . . sendo o movimento relativo das peças da bomba 

produzido por inércia de uma das peças ou de 
um elemento de acionamento 
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13/20 . Bombas rotativas (com equipamento de distribuição 
13/22) 

13/22 . com equipamento de distribuição (equipamento de 
distribuição separado 25/00) 

 
15/00 Lubrificação por substâncias outras que não óleo ou 

graxa; Lubrificação caracterizada pelo emprego de 
lubrificantes especiais em aparelhos ou condições 
especiais (17/00 tem prioridade; composições lubrificantes, 
utilização de substâncias especiais como lubrificantes em 
geral C 10 M; mancais com superfícies incorporando o 
lubrificante F 16 C 33/04; lubrificação especialmente  
adaptada à máquina ou  a aparelhos incluídos em uma outra 
classe, ver a classe pertinente à máquina ou ao aparelho) 

15/02 . com grafita ou composições contendo grafita 
15/04 . com água (mancais trabalhando na água F 16 C) 
 
17/00 Lubrificação de máquinas ou aparelhos trabalhando sob 

condições graves (aditivos para óleo lubrificante ou graxa 
lubrificante C 10 M) 

17/02 . à alta temperatura (de turbinas F 01 D, F 02 C, 
lubrificação de motores de combustão interna F 01 M) 

17/04 . à baixa temperatura (lubrificação de máquinas de 
refrigeração F 25 B) 

17/06 . no vácuo ou sob pressão reduzida (lubrificação de 
bombas de evacuação F 04; de anodos relativos de 
válvulas de raios X H 01 J 35/10) 

 
Detalhes de lubrificadores ou sistemas de lubrificação 
 
19/00 Recipientes de lubrificantes para utilização em 

lubrificadores ou sistemas de lubrificação 
21/00 Condutos; Juntas (em geral F 16 L); Guarnições para 

orifícios de lubrificação 
21/02 . Bicos de lubrificação 
21/04 . Bocais para ligação do equipamento de lubrificação a 

bicos 
21/06 . Elementos de tampas para bicos, condutos ou orifícios 
 
23/00 Adaptações especiais de válvulas de retenção (válvulas 

de retenção em geral F 16 K) 
 
25/00 Equipamento de distribuição 
25/02 . com válvula corrediça de movimento alternado de 

distribuição 
25/04 . com elemento rotativo de distribuição (conjugado a 

bombas de óleo 13/22) 
 

27/00 Dispositivos de dosagem (medidores de líquidos G 01 F) 
27/02 . Equipamento de peneiramento (válvulas de vias 

múltiplas F 16 K; registros de medição G 01 F) 
 
29/00 Meios especiais em instalações ou sistemas de 

lubrificação para indicar ou detectar condições 
indesejáveis; Utilização de dispositivos sensíveis a essas 
condições nas instalações ou sistemas de lubrificação 
(em mancais F 16 C; estruturas de aparelhos distintos das 
instalações ou dos sistemas de lubrificação, ver as classes 
pertinentes) 

29/02 . para atuar sobre a alimentação de lubrificantes 
29/04 . permitindo soar um alarme; permitindo a parada das 

peças móveis 
31/00 Meios para recolher, reter ou drenar lubrificantes em 

máquinas ou aparelhos (separadores de óleo  para separar 
óleo do vapor de escapamento F 22 G) 

31/02 . Coletores de óleo; Raspadores de óleo (anéis raspadores 
de óleo para pistões F 16 J 9/20) 

  

33/00 Disposições mecânicas para limpeza do equipamento de 
lubrificação; Escoadouros especiais ou similares para 
drenar o lubrificante das peças de máquinas 

 
Cuidados relativos aos lubrificantes 
 
35/00 Armazenamento de lubrificantes em casas de máquinas 

ou similares (recipientes para armazenamento B 65) 
37/00 Equipamento para transferir o lubrificante de um 

recipiente para outro 
37/02 . para encher pistolas de graxa 
 
39/00 Disposições para condicionar os lubrificantes nos 

sistemas de lubrificação (limpeza do óleo de lubrificação, 
composições lubrificantes C 10 M) 

39/02 . por resfriamento (trocadores de calor em geral F 28) 
39/04 . por aquecimento (trocadores de calor em geral F 28) 
39/06 . por filtragem (filtros em geral B 01 D; separadores 

magnéticos B 03 C 1/00) 
39/08 . por diluição, por ex., por adição de combustível 

(lubrificação de máquinas ou motores em geral, de 
motores de combustão interna F 01 M) 

 

 

F 16 P DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA EM GERAL  
 
Nota 
 
Atenção para os seguintes locais: 

A 01 D 75/18 Máquinas colhedeiras 
A01D 75/20 ceifadeiras ou cortadores de grama  [7] 
A 01 F  21/00 Máquinas trilhadeiras ou prensas enfardadoras 
B 02 C 23/04 Máquinas trituradoras ou desintegradoras 
B 21 B 33/00 Laminação de metal 
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B 21 D  55/00 Trabalho de metal em chapas, tubos, varetas ou perfis sem remoção essencial do material 
B 23 B 25/04 Máquinas de tornear 
B 23 Q 11/00 Máquinas-ferramentas 
B 24 B 55/00 Máquinas de esmerilhar ou polir 
B 25 D 17/10 Ferramentas portáteis de percussão acionadas mecanicamente 
B 25 J 19/06 Manipuladores 
B 26 D   7/22 Máquinas para cortar 
B 27 G 19/00 Serras de madeira 
B 65 B 57/00 Máquinas ou aparelhos de empacotamento 
B 65 G 43/00 Transportadores 
B 65 H 26/00 Mecanismos de avanço de folhas 
B 65 H 63/00 Manipulação ou enrolamento de material delgado ou filamentar 
D 01 G 31/00 Tratamento de fibras 
D 01 H 13/14 Fiação ou torção 
D 05 B  83/00 Máquinas para costurar 
F 21 V 25/00 Dispositivos de iluminação. [5]  

 

Dispositivos para proteção de pessoas ou para impedir que elas  
se firam 
 
1/00 Dispositivos de segurança independentes do controle ou 

do funcionamento de qualquer máquina (dispositivos de 
proteção para olhos ou orelhas usados sobre o corpo ou 
carregados na mão, A 61 F 9/00, 11/00) 

1/02 . Telas ou cobertas fixas 
1/04 . Telas ou cobertas girando em torno dos eixos rotativos 
1/06 . especialmente destinados à solda 
 
3/00 Dispositivos de segurança atuando em conjunto com o 

controle ou o funcionamento de uma máquina; 
Instalações de controle requerendo a utilização 
simultânea de duas ou mais partes do corpo  (5/00 tem 
prioridade) 

3/02 . Telas ou outros elementos de segurança deslocando em 
sincronismo com elementos de movimento de vai-vém 

3/04 . . para máquinas cujas peças se aproximam uma das 
outras durante o funcionamento, por ex., para 
prensas de estampagem 

3/06 . . . em que partes do corpo do operador são 
afastadas das zonas de acesso às peças da 
máquina 

3/08 . conjugados ao fechamento de portas, tampas, proteções 
ou elemento similares que dão acesso às peças móveis 
da máquina 

3/10 . . em que o fato de fechar a porta ou outro elemento 
provoca a partida da máquina 

3/12 . com meios, por ex., sensores, que atuam sobre o 
controle ou o funcionamento da máquina quando 
uma parte do corpo de uma pessoa está na zona de 
perigo ou em suas imediações (3/08 tem prioridade) 

3/14 . . sendo os meios células fotoelétricas ou outros 
dispositivos sensíveis sem contato mecânico 

3/16 . . com os elementos sensores movidos pela máquina 
3/18 . Disposições de controle exigindo a utilização de ambas 

as mãos 
3/20 . . para sistemas de controle elétrico 
3/22 . . para sistemas de controle hidráulico ou pneumático 
3/24 . . para controles mecânicos 
 
 
5/00 Meios de emergência para colocar fora de ação um 

acoplamento transmitindo movimento alternado se o 
movimento da peça acionada encontrar uma resistência 
prematura 

 
7/00 Dispositivos de emergência que impedem danos a uma 

máquina ou a um aparelho (1/00, 3/00, 5/00 têm 
prioridade; meios de indicação, ver as classes apropriadas) 

7/02 . provocando a paralisação da máquina na ocorrência de 
condições de perigo em seu funcionamento 
(dispositivos nos mancais afetados por condições 
anormais F 16 C) 

 

F 16 S ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL; ESTRUTURAS CONSTITUÍDAS POR ESSES ELEMENTOS EM GERAL 
 

Nota 
 
 Esta subclasse não abrange estruturas similares, restritas ao emprego em construções e que estão compreendidas pela subclasse E 04 C 

 

1/00 Folhas, painéis ou outros elementos de proporções 
similares; Estruturas compreendendo montagens desses 
elementos (grades pré-fabricadas 3/00; produtos em 
camadas B 32 B) 

 

Nota 
Neste grupo, os elementos podem geralmente ser planos ou 
curvos, desde que possam apresentar, em detalhes, uma 
forma diferente sobre parte da ou toda a superfície, por ex., 
corrugada, nervurada ou com rebordos; os rebordos ou 
configurações similares podem ser formados 
separadamente. 
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1/02 . destinados a serem presos borda contra borda, por ex., 
formando um ângulo; Montagens dos mesmos 

1/04 . produzidos pela deformação de uma folha plana ou por 
qualquer outro trabalho (elementos alveolados ou outros 
elementos fundamentais dos produtos em camadas B 32 
B 3/00, por ex., B 32 B 3/12, 3/24, 3/26) 

1/06 . . por deformação apenas 
1/08 . por corte ou perfuração, com ou sem deformação 
1/10 . Elementos compostos, por ex., com nervuras ou 

rebordos ligados (1/02 tem prioridade) 
1/12 . de grande espessura, por ex., com variação de espessura 

com canais 
1/14 . Montagens desses elementos com elementos de formas 

abrangidas pelos grupos 3/00 ou 5/00 (esses outros 
elementos servindo apenas para a montagem 1/02) 

3/00 Elementos alongados, por ex., elementos perfilados; 
Montagens dos mesmos; Grades ou telas (grades ou telas 
formadas por uma folha ou similares 1/00, particularmente 
1/08; armações para portas, janelas ou similares E 06 B 
1/00, 3/00) 

3/02 . formados por dois ou mais elementos alongados presos 
juntos lado a lado 

3/04 . destinados a serem unidos a elementos similares em 
diversas posições relativas 

3/06 . Montagens de elementos alongados (3/02, 3/04 têm 
prioridade) 

3/08 . . . formando estruturas, por ex., grades 
 
5/00 Outros elementos estruturais não limitados a uma 

utilização inteiramente abrangida por uma única classe 

 

F 16 T PURGADORES DE VAPOR OU APARELHOS SIMILARES PARA DRENAR LÍQUIDOS DE RESERVATÓRIOS 
CONTENDO PRINCIPALMENTE GASES OU VAPORES  

 

1/00 Purgadores de vapores ou aparelhos similares para 
drenar líquidos de reservatórios contendo 
principalmente gases ou vapores por ex., condutos de 
gás, condutos de vapor, reservatórios 

1/02 . com válvulas de controle térmico 
1/04 . . por varetas de dilatação 
1/06 . . por tubos de dilatação 
1/08 . . por tiras ou chapas bimetálicas 
1/10 . . por líquidos de dilatação térmica 
1/12 . com válvulas controladas por elevação ou diminuição 

da pressão 
1/14 . . compreendendo pistão, diafragma ou fole, por ex., 

deslocáveis sob a pressão da água de condensação 
em formação 

1/16 . . compreendendo uma câmara de alta pressão e uma 
câmara de baixa pressão que se comunicam entre si, 
isto é, câmaras a vapor termodinâmicas 

1/18 . . compreendendo uma câmara de vácuo 
1/20 . com válvulas controladas por bóias 

1/22 . . do tipo corpo oco fechado 
1/24 . . . utilizando alavancas 
1/26 . . do tipo nora aberta para o alto 
1/28 . . . utilizando alavancas 
1/30 . . do tipo nora aberta invertida; do tipo sino 
1/32 . . do tipo oscilante ou basculante 
1/34 . sem peças móveis outras que não válvulas de controle 

manual, por ex., do tipo labirinto 
1/36 . especialmente adaptados a condutos de vapor à baixa 

pressão 
1/38 . Peças; Acessórios 
1/40 . . Mecanismos de acionamento de válvulas esféricas 
1/42 . . Mecanismos de acionamento de válvulas corrediças 
1/45 . . Meios para ventilar ou arejar (dispositivos 

independentes para esse fim F 16 K 24/00) [2] 
1/48 . . Disposições de controle, por ex., para inspecionar a 

vazão do vapor e da condensação 
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F 17 ARMAZENAMENTO OU DISTRIBUIÇÃO DE GASES OU LÍQUIDOS (abastecimento de água E 03 B) 
 
F 17 B TANQUES DE GÁS DE CAPACIDADE VARIÁVEL (dispositivos automáticos ou fechamentos de gás A 47 J 27/62, G 05 D; anti-

retorno de chamas A 62 C 4/00; misturadores de gás B 01 F, F 16 K 11/00, G 05 D 11/00; construção ou montagem de recipientes de 
armazenamento a granel empregando técnicas de engenharia civil F 04 H 7/00; compressores de gás F 04; válvulas F 16 K; 
amortecimento das pulsações em válvulas ou tubos F 16 K, L; tubos F 16 L; dispositivos de detenção para tubulações principais de gás 
F 16 L 55/10; recipientes adaptados ao armazenamento de gases comprimidos, liqüefeitos ou solidificados F 17 C; sistemas de 
distribuição de gás F 17 D 1/04; detecção de vazamentos F 17 D 5/02, G 01 M; dispositivos de supervisão ou de alarme F 17 D 5/02, G 
08 B; controle da combustão em queimadores F 23 N; reguladores de vazão ou da pressão dos gases G 05 D) 

 

1/00 Tanques de gás de capacidade variável (tanques rígidos 
de capacidade variável em geral B 65 D 88/00; 
armazenagem de fluidos em cavidades naturais ou artificiais 
ou em câmaras na terra B 65 G 5/00) 

1/007 . com peças anelares de movimento telescópico (1/10 
tem prioridade; vedação dos anéis 1/04) [2] 

1/013 . com discos móveis (1/10 tem prioridade; vedação de 
discos 1/04) 

1/02 . Detalhes 
1/04 . . Dispositivos de vedação para peças deslizantes (em 

geral F 16 J 15/00) 
1/06 . . . utilizando líquidos de vedação 
1/08 . . . utilizando materiais elásticos para 

engaxetamento, por ex., couro 

1/10 . . Guia de peças móveis 
1/12 . . Disposições para admissão ou descarga de gases 
1/14 . . Dispositivos de segurança, por ex., prevenção de 

pressões excessivas 
1/16 . do tipo úmido 
1/18 . . em forma de sino 
1/20 . . telescópicos 
1/22 . . . de guia em espiral 
1/24 . do tipo seco 
1/26 . . com paredes flexíveis, por ex., de fole (ligação de 

válvulas a corpos elásticos infláveis B 60 C 29/00) 
 

 

 

F 17 C VASOS PARA CONTER OU ARMAZENAR GASES COMPRIMIDOS, LIQÜEFEITOS OU SOLIDIFICADOS; TANQUES 
DE GÁS DE CAPACIDADE FIXA; ENCHIMENTO OU DESCARGA DE VASOS COM GASES COMPRIMIDOS, 
LIQÜEFEITOS OU SOLIDIFICADOS  (armazenagem de fluidos em cavidades naturais ou artificiais ou em câmaras na terra B 65 G 
5/00; construção ou montagem de recipientes de armazenagem a granel empregando técnicas de engenharia civil E 04 H 7/00; 
gasômetros de capacidade variável F 17 B; máquinas, instalações ou sistemas de liquefação ou refrigeração F 25) 

 
Índice da subclasse 
 
RECIPIENTES COM PRESSÃO; 
RECIPIENTE SEM PRESSÃO;DETALHES .............1/00; 3/00; 13/00 
ENCHIMENTO; DESCARGA.....................................5/00, 6/00; 7/00,  
  9/00

 
 
 
 
UTILIZAÇÃO DE SOLVENTES OU 
DE ABSORVENTES DE GÁS..................................................... 11/00 
 

 

1/00 Vasos de pressão, por ex., cilindros de gás, tanques de 
gás, cartuchos substituíveis (aparelhos pressurizados para 
outros fins que não armazenagem, ver as subclasses 
respectivas tais como A 62 C, B 05 B; associados a 
veículos, ver as subclasses apropriadas das classes B 60 a B 
64; vasos de pressão em geral F 16 J 12/00) 

1/02 . compreendendo disposições para reforço [4] 
1/04 . . Invólucros protetores 
1/06 . . . constituídos por fitas enroladas ou material 

filamentar, por ex., fios metálicos [4] 
1/08 . . Reforços constituindo parte integrante, por ex., 

nervura 
1/10 . com disposição para proteger contra a corrosão, por ex., 

devido a ácidos gasosos (meios para impedir a corrosão 
de  materiais  metálicos  ou  incrustação  em  geral  C 
23 F) [4] 

1/12 . com disposição para isolamento térmico (isolamento 
térmico em geral F 16 L 59/00) [4] 

1/14 . feitos de alumínio; feitos de aço não magnético 
1/16 . feitos de matérias plásticas 

3/00 Recipientes sem pressão 
3/02 . com disposição para isolamento térmico (isolamento 

térmico em geral F 16 L 59/00) 
3/04 . . por camadas isolantes (3/08 tem prioridade) 
3/06 . . . sobre a superfície interna, isto é, em contato 

com fluido estocado [4] 
3/08 . . por espaços em que foi feito o vácuo, por ex., 

frascos de Dewar (para uso doméstico A 47 J 41/02) 
3/10 . . por camisas de circulação de líquidos ou de 

circulação de vapor 
3/12 . com disposição para proteger contra a corrosão, por ex., 

devido a ácidos gasosos (proteção contra a corrosão em 
geral C 23 F) 

5/00 Métodos ou aparelhos para encher vasos de pressão com 
gases liqüefeitos, solidificados ou comprimidos 
(acréscimo de propelentes a recipientes de aerossol B 65 B 
31/00) 
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Nota 

 Este grupo abrange: 
− o enchimento de recipientes para armazenamento de 

gases comprimidos ou liqüefeitos; 
− o enchimento de aparelhos pressurizados, desde que 

não abrangidos por uma única outra subclasse, por ex., 
A 62 C, B 05 B 

 
5/02 . para enchimento com gases liqüefeitos 
5/04 . . exigindo o emprego de refrigeração, por ex., 

enchimento com hélio ou hidrogênio 
5/06 . para enchimento com gases comprimidos 
 
6/00 Métodos ou aparelhos para encher vasos que não 

estejam sob pressão com gases liqüefeitos ou 
solidificados [3] 

 
7/00 Métodos ou aparelhos para descarga de gases 

liqüefeitos, solidificados ou comprimidos de vasos de 
pressão, não abrangidos por outra subclasse 

7/02 . Descarga de gases liqüefeitos 
7/04 . . com mudança de estado, por ex., vaporização [3] 

9/00 Métodos ou aparelhos para descarga de gases liqüefeitos 
ou solidificados de vasos que não estejam sob pressão 

9/02 . com troca de estado, por ex., vaporização 
9/04 . . Recuperação de energia térmica [3] 
 
11/00 Utilização de solventes ou absorventes de gás nos 

recipientes 
13/00 Detalhes de recipientes ou do enchimento ou descarga 

dos recipientes 
13/02 . Adaptações especiais de indicação, medição ou controle 

(medição em geral G 01) 
13/04 . Disposição ou montagem de válvulas (válvulas per se F  

16 K) 
13/06 . Fechamentos, por ex., tampa, elementos frangíveis 

(fechamentos para recipientes em geral B 65 D) 
13/08 . Disposições para montagem de recipientes 
13/10 . Disposições para impedir congelamento 
13/12 . Disposições ou montagens de dispositivos para impedir 

ou reduzir o efeito da explosão (dispositivos para 
proteção contra chamas A 62 C 4/00) 

 

 

F 17 D SISTEMAS DE TUBULAÇÃO; DUTOS (bombas ou compressores F 04; dinâmica dos fluidos F 15 D; válvulas ou similares F16 K; 
tubos, assentamento de tubos, suportes, juntas, ramificações, reparos, trabalhos em todo o sistema, acessórios F 16 L; purgadores de 
apor ou similares F 16 T; cabos elétricos de pressão a fluido H 01 B 9/06) 

 
 Nota 
 Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado 

− “sistemas de tubulação” significa os sistemas descritos nos fluxogramas bem como as disposições dos elementos que atuam em 
cooperação com os sistemas, estando os elementos per se abrangidos pelas subclasses pertinentes. 

 

1/00 Sistemas de tubulação (transporte de artigos ou materiais 
em canalizações por meio de um fluido transportador B 65 
G 51/00, 53/00; distribuindo, liberando ou transferindo B 
67 D; dispositivos especiais para transferir líquidos de 
recipientes para armazenamento a granel para veículos ou 
embarcações, ou vice-versa, por ex., carga ou descarga dos 
recipientes portadores B 67 D 5/00; transporte de materiais 
escavados por uma draga ou decorrente de terraplenagem 
por canalizações E 02 F 7/10; sistemas de canalização para 
esgotos E 03 F 3/00; isolamento térmico de oleodutos F 16 
L 59/00; sistemas de aquecimento central F 24 D [2] 

1/02 . para gases ou vapores 
1/04 . para distribuição de gás 
1/05 . . . Prevenção de congelamento (por aquecimento F 

16 L 53/00) 
1/06 . . para vapor 
1/065 . . Disposições para produzir propulsão de gases ou  

vapores [2] 
1/07 . . . por compressão [2] 
1/075 . . . por simples expansão de um nível de pressão 

inicial, por ex., por disposição de uma válvula 
de controle de fluxo [2] 

1/08 . para líquidos ou produtos viscosos (sistemas de 
canalização ou de distribuição de água E 03 B 7/04; 
sistemas domésticos de abastecimento de água quente F 
24 D 17/00) [2] 

1/12 . . Transporte de líquidos ou produtos viscosos pela 
pressão de um outro fluido [2] 

1/13 . . Transporte de líquidos ou produtos viscosos por 
gravidade [2] 

1/14 . . Transporte de líquidos ou de produtos viscosos por 
bombeamento [2] 

1/16 . . Melhoria do transporte de líquidos ou efetivação do 
transporte de produtos viscosos pela modificação de 
sua viscosidade [2] 

1/17 . . . por mistura com outro líquido [2] 
1/18 . . . por aquecimento [2] 
1/20 . Disposições ou sistemas de dispositivos para atuar 

sobre ou alterar as características dinâmicas dos 
sistemas, por ex., para amortecer as pulsações causadas 
pela abertura ou pelo fechamento de válvulas (dinâmica 
dos fluidos F 15 D, amortecimentos das pulsações de 
fluidos em condutos em geral F 16 L 55/04) [2] 

 
3/00 Disposições para fiscalizar ou controlar as operações de 

trabalho  
3/01 . para controlar, sinalizar ou fiscalizar o transporte de um 

produto [2] 
3/03 . para controlar, sinalizar ou fiscalizar o transporte de 

vários produtos diferentes seguindo um ao outro no 
mesmo conduto, por ex., para passar de um reservatório 
receptor para outro [2] 

3/05 . . não sendo os produtos diferentes separados 
(separação de contaminadores por destilação B 01 
D 3/00) [2] 
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3/08 . . sendo os produtos diferentes separados por raspa-
tubos, por ex., esferas (dispositivos de limpeza 
deslocados internamente ao longo de um tubo pela 
pressão de um fluido B 08 B 9/04) [2] 

3/10 . para extrair o produto em seu percurso (verificação ou 
análise de materiais pela determinação das suas 
propriedades químicas ou físicas G 01 N) [2] 

3/12 . para injetar uma composição no conduto [2] 
3/14 . para eliminar a água (separação de líquidos B 01 D, por 

ex., B 01 D 17/00; separação de gases ou vapores B 01 
D 53/00) [2] 

3/16 . para eliminar partículas em suspensão (de líquidos por 
sedimentação B 01 D 21/00; separação por filtragem ou 
de outra forma B 01 D 24/00 a 51/00; aparelhos 
centrífugos B 04) [2] 

3/18 . para medir a quantidade do produto transportado 
(medição do volume ou do fluxo do volume em geral G 
01 F ) [2] 

5/00 Proteção ou fiscalização das instalações (disposições para 
proteger as fundações E 02 D 31/00; proteção dos tubos 
contra avarias ou desgastes interno ou externo F 16 L 
57/00; contra corrosão ou incrustação F 16 L 58/00; 
verificação da impermeabilidade das estruturas em 
relação aos fluidos G 01 M 3/00) [2] 

5/02 . Prevenindo, monitorando ou localizando perdas[2] 
5/04 . . por meio de um fluido sinalizador embutido em 

uma parede dupla [2] 
5/06 . . usando meios elétricos ou acústicos [2] 
5/08 . Proteção de instalações ou de pessoas do efeito da alta 

voltagem induzido em dutos (disposições de circuito 
protetores H02 H) [2] 
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ILUMINAÇÃO; AQUECIMENTO 
 
F 21 ILUMINAÇÃO (aspectos ou elementos elétricos ver Seção H, por ex., fontes de luz elétrica H 01 J, K, H 05 B) 
 

Notas 

(1) Caso a descrição não faça referência se é relativo ou não a meios elétricos, deve ser classificado como se de fato fosse elétrico  [7] 
(2) Atenção para a Nota III após o índice da seção H 
(3) Atenção para os seguintes locais:  [7] 
A01G 9/20 Luzes para cultivo em receptáculos , estufas para amadurecimento artificial , estufas  [7] 
A01K 63/06 Aquário  [7] 
A01K 75/02 Redes para peixes  [7] 
A01K 85/01 Iscas para peixes  [7] 
A01M  1/04 Captura de insetos  [7] 
A21B  3/10 Fornos de padaria  [7] 
A45B  3/02 Bengalas  [7] 
A45C 15/06 Sacos, bolsas ou similares  [7] 
A45D 33/32 Recipiente para pós de toalete ou perfumaria  [7] 
A45D 42/10 Espelhos de barba  [7] 
A47F 11/10 Vitrinas ou mostruários  [7] 
A47L  9/30 Aspiradores  [7] 
A61B  1/00 Instrumentos médicos para exame de cavidades ou canais do corpo  [7] 
A61C 13/15 Cura de próteses dentais plásticas pela ação da luz  [7] 
A61H 15/02 Massagem adaptada para tratamento simultâneo com luz  [7] 
A61N  5/06 Terapia por radiação  [7] 
A63B 15/02 Bastões  [7] 
A63B 43/06 Bolas  [7] 
A63C 17/26 Patins de rodas ou pranchas sobre rodas  [7] 
A63H  1/24 Piões  [7] 
A63H 17/28 Veículos de brinquedo  [7] 
A63H 19/20 Estradas de ferro de miniatura  [7] 
B25B 23/18 Chaves de porca, chaves inglesas, chaves de fenda  [7] 
B26B 19/46 Máquinas para cortar cabelo ou aparelhos de barbear a seco  [7] 
B26B 21/46 Acessórios para navalhas  [7] 
B41B 21/08 Máquinas para composição fotográfica  [7] 
B41J 29/19 Máquinas de escrever ou mecanismos de impressão seletiva  [7] 
B43K 29/10 Instrumentos de escrita  [7] 
B44D  3/24 Lâmpadas para cozer lacas utilizadas em pinturas ou desenhos artísticos  [7] 
B60Q  Disposições de dispositivos de iluminação ou sinalização, montagem 

ou suporte ou circuitos dos mesmos, para veículos em geral  [7] 
B61D 29/00 Veículos ferroviários  [7] 
B61L  5/18 Sinais luminosos ferroviários  [7] 
B61L  9/00 Desvios, sinais por figura, ou cancelas  [7] 
B62J  6/00 Bicicletas  [7] 
B63B 45/00 Navios  [7] 
B63C 9/20 Bóias salva-vidas, cintos salva-vidas, coletes salva-vidas  [7] 
B64D 47/02 Aeronaves  [7] 
B67D  5/66 Aparelhos para transferência de líquidos  [7] 
D05B 79/00 Máquinas de costura  [7] 
E01F  9/016 Placas de indicação  [7] 
E01F  9/053 Demarcação da superfície de rodovias  [7] 
E04H 15/10 Tendas ou abrigos provisórios  [7] 
E05B 17/10 Fechaduras ou chaves  [7] 
F24F  3/056 Sistemas de condicionamento do ar  [7] 
F24F 13/078 Saídas para dirigir o ar em ambientes ou espaços combinados com luminárias  [7] 
F25D 27/00 Aparelhos de resfriamento ou congelamento  [7] 
F27D 21/02 Fornalhas, fornos, estufas ou retortas  [7] 
F41G  1/35 Miras noturnas  [7] 
G01C  9/32 Níveis  [7] 
G01C 17/24 Bússolas  [7] 
G01D 11/28 Aparelhos de indicação ou registro  [7] 
G01G 23/30 Aparelhos de pesagem  [7] 
G01K  1/06 Termômetros [7] 
G01P  1/08 Velocímetros  [7] 
G01R  1/08 Instrumentos para medição [7] 
G02B 21/06 Microscópios [7] 
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G02B 25/02 Lentes de aumento [7] 
G02B 27/20 Indicador luminoso [7] 
G02B 27/34 Instrumentos óticos [7] 
G02C 11/04 Óculos [7] 
G02F 1/1335 Cristal líquido [7] 
G02F 1/157 Células eletrocrômicas [7] 
G03B 15/02 Iluminação de cena para tirar fotografia [7] 
G03B 15/03 Máquinas fotográficas [7] 
G03B 27/16 Cópia fotográfica por contato [7] 
G03B 27/54 Cópia fotográfica por projeção [7] 
G04B 19/30 Relógios [7] 
G04C 17/02 Indicação da hora por lâmpadas elétricas [7] 
G04C 19/02 Sinalização da hora por lâmpadas elétricas [7] 
G08B 5/36 Sistemas de sinalização ou chamada [7] 
G08B 17/103 Ativação de alarmes de incêndio [7] 
G08G 1/095 Semáforos [7] 
G09F 13/00 Sinais iluminados [7] 
G09F 19/22 Meios de publicidade ou apresentação em estradas ou muros [7] 
G09F 21/10, 

21/14 Publicidade em aviões [7] 
G09F 21/20 Publicidade em navios [7] 
G09F 23/04 Publicidade luminosa sobre ou em  artigos específicos [7] 
G12B 11/00 Elementos de indicação de Instrumentos [7] 
H01H 73/14 Lâmpadas indicadoras em chaves interruptoras de circuitos [7] 
H01H 85/32 Lâmpadas indicadoras em fusíveis [7] 
H01Q  1/06 Iluminação de antenas [7] 
H01R 13/717 Dispositivos de acoplamentos com lâmpada embutida [7] 
H03K 21/20 Indicadores de contadores de pulso ou de divisores de freqüência 

usando lâmpadas de descarga luminescente [7] 
H04M  1/22 Iluminação de equipamentos de subestações de telefones [7] 
 
 
F 21 H CAMISAS INCANDESCENTES; OUTROS CORPOS INCANDESCENTES AQUECIDOS POR COMBUSTÃO  (suas 

disposições F 21 V 36/00; queimadores F 23 D) 

 

1/00 Camisas incandescentes; Seleção de líquidos de 
absorção para as mesmas 

1/02 . caracterizadas pelo material 
1/04 . Dispositivos de suspensão para as mesmas (para fixar a 

camisa incandescente no alojamento de uma fonte de 
luz F 21 V 19/06) 

3/00 Manufatura de camisas incandescentes; Tratamento 
anterior ao uso, por ex., queima; Máquinas para sua 
manufatura 

5/00 Corpos incandescentes (camisas incandescentes 1/00) 
 

 

F 21 K FONTES DE LUZ NÃO INCLUÍDAS EM OUTRO LOCAL 

 

2/00 Fontes de luz usando luminescência (materiais 
luminescentes C09K 11/00; seleção dos materiais 
luminescentes para telas de luz F21V 9/16; usando 
excitação por radioatividade G21H 3/02, H01J 65/06, 
65/08; transformando o comprimento de onda da luz de 
lâmpadas de descarga a gás ou vapor por luminescência 
H01J 61/42; Fontes de luz eletroluminescentes H05B 
33/00)  [2,7] 

2/04 . utilizando a triboluminescência; utilizando a 
termoluminescência 

2/06 . utilizando químico-luminescência [3] 
2/08 . . ativadas por um campo elétrico, isto é, eletro-

químico-luminescência [3] 
5/00 Fontes de luz utilizando uma carga de materiais 

combustíveis (composições de iluminação C 06 B; fogos 
de artifício F 42 B 4/00; flash de aparelho fotográfico G03 
B 15/03) [3,5] 

5/04 . Cargas múltiplas, por ex., associadas para uma ignição 
seqüencial (5/06, 5/12 têm prioridade) [5] 

5/06 . Confinamento da carga [5] 
5/08 . . Carga contida em um recipiente que não se rompe, 

por ex., bulbo de flash para fotografia [5] 
5/10 . . . com um revestimento [5] 
5/12 . Ignição da carga [5] 
5/14 . . por percussão [5] 
5/16 . . elétrica (circuitos H 05 B 43/02) [5] 
5/18 . . . Cargas iniciadoras (escorvas) com ignição 

elétrica [5] 
5/20 . Meios de alimentação da carga [5] 
5/22 . Escudos de proteção contra a luz [5] 
 
7/00 Outras fontes de luz 
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F 21 L DISPOSITIVOS OU SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PORTÁTEIS OU ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA SEU 
TRANSPORTE [1,7] 
 
Notas 
 

(1) Esta subclasse abrange dispositivos ou sistemas designados ou especialmente adaptados para serem carregados, por ex. pela mão ou 
então transportados de um lugar para outro, por ex. em suportes com rodas, de forma a providenciar iluminação aonde e quando 
necessário  [7] 

(2) Esta subclasse não abrange dispositivos ou sistemas destinados para instalações fixas, por ex. iluminação de veículos ou para uso 
essencialmente em um local permanente, que esteja abrangido pela subclasse F21S.  [7] 

(3) Nesta subclasse é aconselhável acrescentar os códigos de indexação das subclasses F21W e Y. Os códigos de indexação devem ser 
não-ligados  [7] 

 
Índice da Subclasse 
 
DISPOSITIVOS ELÉTRICOS 
 Sistemas...........................................................................  2/00 
 Dispositivos com acumuladores ou baterias 
 incorporados ....................................................................4/00 
 com geradores elétricos incorporados...........................13/00 
. sem fonte de força incorporada......................................14/00 

 
 
DISPOSITIVOS NÃO ELÉTRICOS 
 Tochas, foguetes, luminosos; lanternas............... 17/00; 19/00 
 Lâmpadas de bolso; lâmpadas 
 manuais para mineiros ........................................ 21/00; 23/00 
 Detalhes.......................................................................... 25/00 
COMBINAÇÕES DE DISPOSITIVOS 
ELÉTRICOS E NÃO ELÉTRICOS.............................................. 27/00 

 

Dispositivos de iluminação elétrica portáteis 

1/00 (transferido para 14/00) 
2/00 Sistemas de dispositivos de iluminação [7] 
3/00 (transferido para 14/00) 

4/00 Dispositivos com acumuladores ou baterias elétricas 
incorporadas [7] 

4/02 . caracterizados pela disposição de duas ou mais fontes 
de luz [7] 

4/04 . caracterizado por possuir uma carcaça que aloja uma 
fonte de luz e se ajusta de forma variável ao resto do 
dispositivo [7] 

4/06 . Com a fonte de luz acoplada ao resto do dispositivo 
somente pelo cabo [7] 

4/08 . caracterizados por meios próprios para recarga das 
baterias ou acumuladores [7] 

 
5/00 (transferido para 14/00) 

7/00 (transferido para 4/00) 

9/00 (transferido para 4/00) 

11/00 (transferido para 4/00) 

13/00 Dispositivos com geradores elétricos incorporados (com 
acumuladores solares 4/00)  [1,7] 

 
13/02 . com acionamento a fluido 
13/04 . . acionados pela mão 
13/06 . com acionamento mecânico, por ex., molas 
13/08 . . por impulsor de movimento alternado acionado pela 

mão 

14/00 Dispositivos sem fonte de força incorporada, por ex. 
para ligações principais  [7] 

14/02 . que podem ser transportadas a mão, por ex. lâmpadas 
de inspeção  [7] 

14/04 . Transportada sobre suportes com rodas  [7] 

15/00 (transferido para F 21 V) 
15/02 (transferido para F 21 V 1/00 a 14/00) 
15/04 (abrangido por F 21 V 9/00 a 13/00) 
15/06 (transferido para F 21 V) 
15/08 (transferido para F 21 V 21/00) 
15/10 (transferido para F 21 V 21/00) 
15/12 (transferido para F 21 V 21/40) 
15/14 (transferido para F 21 V 21/084, 21/088) 
15/16 (transferido para F 21 V 21/092) 
15/18 (transferido para F 21 V 21/096) 
15/20 (transferido para F 21 V 21/14) 
15/22 (abrangido por F 21 V 21/40) 
 
Dispositivos, de iluminação não elétrica, portáteis (castiçais F 21 
V 35/00; queimadores, aparelhos de combustão F 23) 

17/00 Tochas; Foguetes luminosos 

19/00 Lanternas, por ex., lanternas para tempestade, 
candeeiros 

19/02 (transferido para F 21 V 17/00, 37/00) 
19/04 (transferido para F 21 V 37/02) 
 
21/00 Lâmpadas de bolso, por ex., produzindo faíscas 

23/00 Lâmpadas manuais para mineiros 

25/00 (transferido para F 21 V) 
–––– 

27/00 Dispositivos de iluminação portáteis utilizando 
combinações de fontes de luz elétrica e não elétrica; 
Substituição das fontes de luz elétrica por luz não 
elétrica ou vice-versa, em dispositivos de iluminação 
portáteis 
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F 21 M (transferido para F 21 S, V) 

 

1/00 (transferido para F 21 S 2/00, 6/00, 8/00) 

3/00 (transferido para F 21 S 8/10) 
3/02 (transferido para F 21 S 8/10) 
3/05 (transferido para F 21 S 8/12) 
3/08 (abrangido por F 21 V 7/00) 
3/10 (transferido para F 21 S 8/10) 
3/12 (abrangido por F 21 V 5/00) 
3/14 (abrangido por F 21 V 11/00) 
3/16 (abrangido por F 21 V 7/00) 
3/18 (transferido para F 21 V 14/00) 
3/20 (transferido para F 21 V 7/16, 14/04) 
3/22 (transferido para F 21 V 14/02) 
3/24 (transferido para F 21 S 10/06) 
3/25 (transferido para F 21 S 8/10, 10/00, abrangido por  
 F 21 V 9/08) 
3/26 (transferido para F 21 S 8/10, abrangido por F 21 V 9/14) 

3/28 (transferido para F 21 S 8/10) 
3/30 (transferido para F 21 S 8/10) 

5/00 (abrangido por F 21 S 9/00) 
5/02 (abrangido por F 21 S 9/02) 
5/04 (abrangido por F 21 S 9/04) 

7/00 (transferido para F 21 V)  

9/00 (abrangido por F 21 S 13/00, 15/00) 

11/00 (abrangido por F 21 S 13/00, 15/00) 

13/00 (transferido para F 21 V) 

15/00 (abrangido por F 21 S 19/00) 

 

 

F 21 P (transferido para F 21 S, V) 

 

1/00 (transferido para F 21 S, V) 
1/02 (transferido para F 21 S, V) 
1/04 (transferido para F 21 S, V) 

3/00 (transf erido para F 21 S 10/00 a 19/00, F 21 V) 

5/00 (transerido para F 21 S, V) 
5/02 (transferido para F 21 S, V) 
5/04 (transferido para F 21 S, V) 

7/00 (transferido para F 21 S, V) 
 

 

F 21 Q (transferido para F 21 S) 

 

1/00 (transferido para F 21 S 8/10, 13/00 a 19/00) 

3/00 (transferido para F 21 S) 

5/00 (abrangido por F 21 S 19/00) 
 

3/02 (transferido para F 21 S)  
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F 21 S DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO NÃO PORTÁTEIS OU SEUS SISTEMAS  (1,7) 
 

Notas 
 
(1) Esta subclasse abrange dispositivos ou sistemas destinados a permanecer  fixos , por ex. iluminação de veículos, ou para uso em local 

permanente, por ex. não fixos ao chão ou lâmpadas de mesa  [7] 
(2) Esta subclasse não abrange dispositivos ou sistemas especialmente adaptados para transporte, que estão abrangidos  pela subclasse 

F21L  [7] 
(3) Nesta subclasse é aconselhável acrescentar os códigos de indexação da subclasse F 21 W e Y. Os códigos de indexação devem ser não-

ligados.  [7] 
 
 
Índice da Subclasse 
 
DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA 
 SIstemas............................................................................2/00 luz 1/00, 3/00, 5/00 
 Fio ou filamento de fontes de luz......................................4/00 
 Não fixos...........................................................................6/00 
 Instalações fixas ...............................................................8/00 
 Fonte de energia incorporada..........................................9/00 

 
Produzindo efeitos de iluminação variável.................... 10/00 

DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICA 
 Utilizando a luz do dia ................................................... 11/00 
 Fontes de luz: Tipo ponto de luz ou  
 de forma não especificada ............................................. 13/00 
 Outros dispositivos......................................................... 15/00 
COMBINAÇÕES DE ILUMINAÇÃO 
ELÉTRICA E NÃO ELÉTRICA................................................... 19/00 
 

 

1/00 a 
1/14 (transferidos para 2/00, 6/00, 8/00) 
 
Iluminação elétrica  [7] 

 
2/00 Sistemas ou dispositivos de iluminação não incluídos nos 

grupos principais 4/00 a 10/00, por ex. de construções 
modulares [7] 

3/00 a 
3/14 (transferidos para 2/00, 6/00, 8/00) 

4/00 Dispositivos ou sistemas usando um cordão ou tira de 
fontes de luz [7] 

5/00 (transferido para 2/00, 6/00, 8/00) 

6/00 Dispositivos destinados a permanecerem livres (9/00, 
10/00 têm prioridade) [7] 

7/00 (transferido para 2/00, 6/00, 8/00) 

8/00 Dispositivos destinados a instalações fixas (9/00, 10/00 
têm prioridade; usando um cordão ou tira de fontes de 
luz 4/00)  [7] 

8/02 . do tipo montado em um vâo por ex. lâmpadas 
descendentes (8/10 tem prioridade)  [7] 

8/04 . Destinado apenas a ser montado no teto ou outra 
estrutura elevada (8/02 tem prioridade)  [7] 

8/06 . . por suspensão  [7] 
8/08 . com uma coluna [7] 
8/10 . especialmente adaptado a veículos (disposições de 

dispositivos de sinalização ou iluminação, montagem 
ou suportes ou circuitos para os mesmos, veículos em 
geral B60Q) [7] 

8/12 . . produzindo um feixe de forma única, por ex., feixe 
assimétrico, por ex., para atravessar o nevoeiro ou 
para evitar ofuscamento  [7]  

 

9/00 Dispositivos de iluminação com fonte de energia 
incorporada; Sistemas de iluminação utilizando esses 
dispositivos 

9/02 . sendo a fonte de energia uma bateria ou um acumulador 
9/03 . . recarregável por exposição à luz  [7] 
9/04 . sendo a fonte de energia um gerador 

10/00 Dispositivos ou sistemas produzindo efeitos de iluminação 
variável  [7] 

10/02 . mudando cores (10/04 tem prioridade)  [7] 
10/04 . simulando chamas  [7] 
10/06 . intermitentes, por ex. com refletor rotativo ou fonte de 

luz  [7] 

Dispositivos ou sistemas de iluminação não elétrica 

11/00 Dispositivos ou sistemas de iluminação utilizando a luz 
do dia (disposições de edifícios em geral, detalhes de 
edifícios E 04; janelas ou similares E 06 B) 

13/00 Dispositivos ou sistemas de iluminação utilizando uma 
fonte de luz em forma de pontos; Dispositivos ou 
sistemas de iluminação utilizando uma fonte de luz de 
forma não especificada 

13/02 . Dispositivos destinados a permanecerem fixos, por ex., 
lampião de teto, lampião de parede 

13/04 . . com pendente 
13/06 . . . de ramificações múltiplas, por ex., candelabro 
13/08 . . suspensos por um fio esticado 
13/10 . . por um suporte, por ex., lampião de iluminação de 

via pública 
13/12 . Dispositivos destinados a permanecerem não fixos, por 

ex., lampiões de mesa, abajur de pé 
13/14 . Sistemas de iluminação 

15/00 Dispositivos ou sistemas de iluminação utilizando fontes 
de luz não abrangidas pelos grupos 11/00 ou 13/00 

17/00 (transferido para F 21 V) 
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17/02 (transferido para F 21 V 17/00, 37/00) 
17/04 (transferido para F 21 V 37/02) 
______________________________________________________ 
 

19/00 Dispositivos ou sistemas de iluminação utilizando 
combinações de fontes de luz elétrica e não elétrica; 
Substituição das fontes de luz elétrica pelas de luz não 
elétrica ou vice-versa 

 

F 21 V DETALHES OU CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS OU SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO; 
COMBINAÇÕES ESTRUTURAIS DE DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO COM OUTROS ARTIGOS, NÃO INCLUÍDOS EM 
OUTRO LOCAL  [1,7] 

 

Nota 

Nesta subclasse é aconselhável acrescentar os códigos de indexação das subclasses F 21 W e Y. Os códigos de indexação devem ser 
não-ligados. [7] 
 

 

Índice da Subclasse 
 
DETALHES DAS PEÇAS COMPREENDIDAS 
NA EMISSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE LUZ 
 Abajures; globos; refratores 
 refletores ........................................................1/00; 3/00; 5/00; 
  7/00 
 Guias de luz ......................................................................8/00 
 Filtros de luz.....................................................................9/00 
 Outros quebra-luzes........................................................11/00 
 Combinações dos elementos ..........................................13/00 
 Mudança das características ou da  
 distribuição da luz ..........................................................14/00 
DETALHES DAS PEÇAS NÃO  
COMPREENDIDAS NA EMISSÃO  
OU DISTRIBUIÇÃO DE LUZ 
 Disposições para fixação ................................... 17/00 a 21/00 

 Disposições para suporte ou 
 suspensão .................................................................... 21/00 
 Disposições dos elementos 
 de circuitos elétricos.................................................... 23/00 
 Enrolamento de cabos ................................................. 27/00 
 Proteção; segurança; resfriamento 
 impermeabilidade.................................15/00; 25/00; 29/00;  
 ..................................................................................... 31/00 
 Combinações com outros 
 artigos.......................................................................... 33/00 
 Castiçais ...................................................................... 35/00 
 Disposições de camisas incandescentes 
 ou queimadores ........................................................... 36/00 
 Outros detalhes de iluminação 
 a combustível líquido .................................................. 37/00 
 

 

Detalhes das peças compreendidas na emissão ou na 
distribuição de luz (elementos ou sistemas óticos em geral G 02 B) 
 
1/00 Abajures 
1/02 . Armações 
1/04 . . rígidas (1/08 tem prioridade) 
1/06 . . dobráveis ou desmontáveis 
1/08 . . ajustáveis 
1/10 . Abajures rotativos 
1/12 . Abajures compostos 
1/14 . Cúpulas para armações; Abajures sem armações 
1/16 . . caracterizados pelo material 
1/18 . . . sendo o material papel 
1/20 . . . sendo o material vidro 
1/22 . . . sendo o material matéria plástica 
1/24 . . . sendo o material um metal 
1/26 . Fabricação de abajures 
 
3/00 Globos; Bacias; Cúpulas de vidro (com propriedades 

refratárias 5/00; com propriedades de reflexão 7/00) 
3/02 . caracterizados pela forma 
3/04 . caracterizados pelo material; caracterizados pelos 

tratamentos ou revestimentos de superfície 
 
5/00 Refratores 
5/02 . em forma prismática (5/04 tem prioridade) 

5/04 . em forma de lente 
5/06 . Pingentes de lustres para candelabros 
5/08 . produzindo uma distribuição de luz assimétrica[1,7] 
 
7/00 Refletores 
7/02 (abrangido por 7/00) 
7/04 . Projeto ótico (7/22 tem prioridade) [1,7] 
7/05 . . plano [1,7] 
7/06 . . com curvatura parabólica [1,7] 
7/07 . . com curvatura hiperbólica 1,7] 
7/08 . . com curvatura elíptica [7] 
7/09 . . com uma combinação das diferentes curvaturas 

[1,7] 
7/10 . Estrutura (7/22 tem prioridade) [1,7] 
7/12 a 
7/14 (abrangido por 7/00) 
7/16 . . com disposição para ajustar a curvatura [1,7] 
7/18 . . com disposição para dobrar ou desmontar [1,7] 
7/20 . . especialmente adaptados para facilitar o 

resfriamento, por ex., com aletas (resfriamento por 
outros meios, por ex., a fluido, 29/00) [1,7] 

7/22 . caracterizados pelo material; caracterizados pelos 
tratamentos ou revestimentos de superfície 
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8/00 Utilização de guias de luz, por ex., dispositivos de fibras 
óticas, sistemas ou dispositivos de iluminação (guias de 
luz per se, detalhes estruturais de disposições com outros 
elementos óticos G 02 B 6/00) [4] 

 
9/00 Filtros de luz (abajures coloridos 1/00); Utilização de 

materiais luminescentes especiais para quebra-luzes 
(materiais luminescentes per se C 09 K 11/00; fontes de luz 
eletroluminescentes H 05 B 33/00) 

9/02 . para simular a luz do dia (9/04, 9/06, 9/16 têm 
prioridade) 

9/04 . para filtragem de irradiações de luz infravermelha 
(utilizando câmaras cheias de líquido 9/12) 

9/06 . para filtragem de irradiações de luz ultravioleta (9/16 
tem prioridade) 

9/08 . para produzir luz colorida, por ex., monocromática; 
para reduzir a intensidade da luz (9/16 tem prioridade) 

9/10 . . com disposições para variar a cor ou a intensidade 
(9/12 tem prioridade) 

9/12 . . com câmaras cheias de líquido 
9/14 . para produzir luz polarizada 
9/16 . Utilização de materiais luminescentes especiais para 

quebra-luzes 
11/00 Quebra-luzes não abrangidos pelos grupos 1/00, 3/00, 

7/00, 9/00 
11/02 . utilizando lâminas ou tiras paralelas, por ex., do tipo 

persiana (11/06 tem prioridade) 
11/04 . . ajustáveis 
11/06 . utilizando lâminas ou tiras cruzadas; utilizando treliças 

ou alvéolos 
11/08 . utilizando diafragmas contendo uma ou mais aberturas  
11/10 . . do tipo íris 
11/12 . . do tipo fenda 
11/14 . . com várias aberturas pequenas 
11/16 . utilizando folhas sem aberturas, por ex., fixas (11/02, 

11/06 têm prioridade) 
11/18 . . móveis, por ex., abas, corrediças 
 
13/00 Produzindo características especiais ou distribuição da luz 

emitida por meio da combinação de elementos 
especificados em dois ou mais dos grupos principais 1/00 
a 11/00 (por meio da combinação de dois ou mais 
elementos abrangidos por um único dos grupos principais 
1/00 a 11/00, ver o grupo pertinente; mudando as 
características ou a distribuição da luz emitida mediante o 
ajuste de elementos 14/00) [1,7] 

 
13/02 . Combinações de apenas dois tipos de elementos 
13/04 . . sendo os elementos refletores e refratores 
13/06 . . . sendo um refletor rotativo 
13/08 . . sendo os elementos refletores e filtros 
13/10 . . sendo os elementos refletores e quebra-luzes 
13/12 . Combinações de apenas três tipos de elementos 
13/14 . . sendo os elementos refletores, refratores e filtros 
 
14/00 Mudando as características ou distribuição da luz emitida 

pelao ajustagem dos elementos (refletores com disposição 
para ajuste da curvatura 7/16; filtros de luz com disposição 
para variação da cor ou intensidade 9/10;quebra-luzes 
usando diafragmas do tipo íris 11/10; montagens ajustáveis 
para dispositivos de iluminação 21/14)  [7] 

14/02 . pelo movimento das fontes de luz  [7] 
14/04 . pelo movimento dos refletores   [7] 

14/06 . pelo movimento dos refratores   [7]  
14/08 . pelo movimento dos quebra-luzes  [7] 
 
Detalhes das peças não compreendidas na emissão ou na 
distribuição da luz, por ex., guarnições 
 
15/00 Proteção dos dispositivos de iluminação contra avarias 
15/01 . Armações, por ex. material ou montagens de elementos 

da armação (15/02 tem prioridade) [7] 
15/015 . . dispositivos para cobrir juntas entre dispositivos 

de iluminação adjacentes; cobertas de 
extremidades [7] 

15/02 . Gaiolas 
15/04 . Montagens elásticas, por ex., amortecedores de choque 

(em geral F 16 F 15/04) 
15/06 . isolamento térmico  [7] 
 
17/00 Fixação de abajures, globos, refratores, refletores, 

filtros, quebra-luzes ou gaiolas protetoras (disposições de 
vedação 31/02) 

17/02 . com disposições para ajustagem (17/04, 17/06 têm 
prioridade; mudando as características ou  a 
distribuição da luz emitida mediante o ajuste d 
eelementos 14/00) [1,7] 

17/04 . em que a fixação se faz diretamente sobre a fonte de luz 
ou por seu intermédio 

17/06 . em que a fixação se faz diretamente sobre o porta-
lâmpada ou por seu intermédio 

17/08 . sobre a disposição de suporte ou suspensão do 
dispositivo de iluminação, por ex. sobre os cordões de 
alimentação, sobre as colunas [7] 

17/10 . caracterizado por meio de fixações específicas (17/02 a 
17/08 têm prioridade) [7] 

17/12 . . aparafusando [7] 
17/14 . . fixação do tipo baioneta [7] 
17/16 . . pela deformação das partes dos dispositivos de 

iluminação; montagem do tipo de ação rápida [7] 
17/18 . . fixação por bloqueio, por ex. com movimento 

rotativo [7] 
17/20 . . por alavancas com articulação de rótula [7] 
 
19/00 Fixação de fontes de luz ou porta-lâmpada (fixação da 

fonte de luz elétrica exclusivamente pelo dispositivo de 
acoplamento H 01 R 33/00) 

19/02 . com disposição para ajustagem, por ex., para 
focalização; mudando as características ou  
distribuição da luz emitida pela ajustagem dos 
elementos 14/00)  [1,7] 

19/04 . com disposição para mudar a fonte de luz, por ex., 
barrilete 

19/06 . fixação de camisas ou outros corpos incandescentes a 
elementos de lâmpadas; dispositivos de suspensão para  
camisas ou outros corpos incandescentes   [1,7] 
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21/00 Suporte, suspensão ou fixação dos dispositivos de 
iluminação (17/00, 19/00 têm prioridade; disposições dos 
dispositivos de sinalização ou iluminação, montagem ou 
suporte ou circuito para os mesmos, para veículos em geral 
B60Q, plataformas para suportar aparelhos ou artigos em 
geral F16M 11/00); Garras Manuais  [1,7] 

21/002 . fazendo contato elétrico direto, por ex. por perfuração 
(21/35 tem prioridade) [7] 

21/005 . para diversos dispositivos de iluminação numa 
disposição de extremo com extremo, por ex. pistas de 
luz  [7] 

21/008 . suspensão por cabos ou linhas  [7] 
21/02 . Bases em paredes, tetos ou pisos, por ex., rosetas de 

teto; Fixação de pendentes ou de braços às bases (21/08 
tem prioridade; bases para lampadários móveis 21/06) 

21/03 . . bases em tetos, por ex. rosetas de teto (21/04 tem 
prioridade)  [7] 

21/04 . . Bases com rebaixos 
21/06 . Bases para lampadários móveis; Fixação de colunas às 

bases (21/08 tem prioridade) 
21/08 . Dispositivos para a fácil fixação em qualquer ponto 

desejado, por ex., grampos, braçadeiras, eletroímãs 
21/084 . . Fixação sobre a cabeça de montagem (para fins 

médicos A 61 B 1/06) [7] 
21/088 . . grampos; braçadeiras  [7] 
21/092 . . dispositivos de sucção  [7] 
21/096 . . dispositivos magnéticos  [7] 
21/10 . Pendentes, braços ou colunas; Fixação de dispositivos 

de iluminação a pendentes, braços ou colunas 
(montagem ajustável 21/14; estruturas de postes não 
próprias à utilização com dispositivos de iluminação E 
04 H 12/00) 

21/104 . . Pendentes  [7] 
21/108 . . Braços [7] 
21/112 . . fixação de dispositivos de iluminação aos lustres 

(21/002 tem prioridade)  [7] 
21/116 . . fixação de dispositivos de iluminação a braços ou 

colunas (21/002 tem prioridade)  [7] 
21/12 . . podendo ser alongados ou encurtados pela inserção 

ou remoção de peças intermediárias 
21/13 . Postes sob tensão de molas fixados em ambas as 

extremidades  [7] 
21/14 . Montagens ajustáveis 
21/15 . . especialmente adaptados para um acionamento por 

motor, por ex. por controle remoto [7] 
21/16 . . utilizando fios metálicos ou cordões 
21/18 . . . acionados por molas 
21/20 . . . acionados por pesos 
21/22 . . telescópicas 
21/24 . . Pantográficas 
21/26 . . Braços articulados 
21/28 . . . ajustáveis em mais de um plano 
21/29 . . . . utilizando juntas universais 
21/30 . . Invólucros ou armações articulados 
21/32 . . Tubos flexíveis 
21/34 . Elementos de suporte deslocáveis ao longo de um 

elemento de guia, por ex., trilho, fio metálico 
21/35 . . com contato elétrico direto entre o elemento de 

suporte e os condutores elétricos que correm ao 
longo do elemento guia  [7] 

21/36 . Dispositivos de içamento ou de abaixamento, por ex., 
para manutenção (21/14 tem prioridade) 

21/38 . . com um cabo 
21/40 . Garras manuais  [7] 

 
23/00 Disposições de elementos de circuitos elétricos em ou 

sobre dispositivos de iluminação (circuitos elétricos per se 
H 05 B 39/00) 

23/02 . sendo os elementos transformadores ou impedâncias 
23/04 . sendo os elementos interruptores (dispositivos de 

segurança 25/00) 
23/06 . sendo os elementos dispositivos de acoplamento, por 

ex., para aparelhos de barbear 
 
25/00 Dispositivos de segurança associados estruturalmente a 

dispositivos de iluminação (disposições estanques ao gás 
ou à água 31/00; em geral F 16 P; disposições de circuitos 
de proteção per se H 02 H 7/00) 

25/02 . entrando em ação quando o dispositivo de iluminação é 
perturbado, desmontado ou quebrado 

25/04 . . interrompendo o circuito elétrico 
25/06 . . alimentando um fluido de têmpera à fonte de luz 
25/08 . . cortando o filamento incandescente 
25/10 . entrando em ação quando o dispositivo de iluminação é 

sobrecarregado, por ex., chave térmica 
25/12 . Disposições à prova de chamas ou de explosões 
 
27/00 Disposições para enrolamentos de cabos 

estruturalmente associadas a dispositivos de iluminação, 
por ex., cilindros (armazenamento de extensões de cabos 
em geral B 65 H) 

27/02 . entrada de cabos  [7] 
 

29/00 Disposições de refrigeração ou aquecimento (sistemas de 
tratamento de ar com fluxo de ar sobre dispositivos de 
iluminação F24F 3/056; dispositivos de iluminação 
combinados com saídas para sistemas de tratamento de ar 
F24F 13/078)  [1,7] 

29/02 . Resfriamento pela circulação forçada de ar sobre ou 
em volta da fonte de luz (disposições de resfriamento 
estruturalmente associados com lâmpadas elétricas 
H01J 61/52, H01K 1/58)  [7] 

 
31/00 Disposições estanques ao gás ou à água 
31/02 (abrangido por 31/00) 
31/03 . com disposição para ventilação  [7] 
31/04 . Provisão de meios de enchimento (dispositivos de 

segurança 25/00; Disposições de resfriamento 29/00) 
33/00 Combinações estruturais de dispositivos de iluminação 

com outros artigos, não incluidos em outro local  [1,7] 
 
Nota 

Atenção para a Nota (3) após o título da classe F21.  [7] 
 
35/00 Castiçais 

36/00 Disposições de camisas ou de outros corpos 
incandescentes em queimadores (fixação a elementos de 
lâmpadas 19/06) 

36/02 . em lampiões de teto 
 
37/00 Detalhes dos dispositivos de iluminação empregando  

combustão fonte de luz, não incluídos em outro local [1,7] 
37/02 . adaptação especial para proteção contra 

correntes de ar  [7] 
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21W ESQUEMA DE INDEXAÇÃO ASSOCIADO COM AS SUBCLASSES F21 L, S e V, REFERENTE A USOS OU EMPREGOS DE 
DISPOSITIVOS OU SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO  [7] 

 
 

Notas 
 

(1) Esta subclasse constitui um esquema de indexação associado com as subclasses F21 L,  S e V, relativo ao uso ou emprego de 
dispositivos ou sistemas de iluminação. Os códigos de indexação devem ser não-ligados. [7] 

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

 

101:00 Uso ou aplicação de dispositivos de iluminação em ou 
dentro de veículos  [7] 

101:02 . para veículos terrestres  [7] 
101:023 . . para bicicletas  [7] 
101:027 . . . para motocicletas [7] 
101:04 . para veículos aquáticos  [7] 
101:06 . para avião  [7] 
101:08 . luzes internas  [7] 
101:10 . farol dianteiro, projetor ou luz de nevoeiro  [7] 
101:12 . luzes indicadoras de direção  [7] 
101:14 . luzes de ré ou de freio [7] 
 
111:00 Uso ou aplicação de dispositivos ou sistemas de 

iluminação para sinalização, identificação ou indicação 
não incluídos no grupo 101:00  [7] 

111:02 . para estradas, caminhos ou similares  [7] 
111:023. . para caminho de pedestres  [7] 
111:027. . para indicação de meio -fio , degraus ou escadas  [7] 
111:04.  para caminhos aquáticos  [7] 
111:043. . para faróis de navegação ou navios faróis [7] 
111:047. para bóias de sinalização  [7] 
111:06 . para pistas de decolagem de aviões ou similares  [7] 
111:08 . para manipuladores ou corrimãos  [7] 
111:10 . para uso pessoal, por ex. portáteis  [7] 
 
121:00 Uso ou aplicação de dispositivos ou sistemas de 

iluminação para fins decorativos  [7] 
121:02 . para fontes  [7] 
121:04 . para árvores de natal  [7] 
121:06 . para uso pessoal  [7] 

131:00 Uso ou aplicação de dispositivos ou sistemas de 
iluminação não  incluídos nos grupos 101:00 a 121:00  [7] 

131:10 . Iluminação ao ar livre  [7] 
131:101 . . de túneis ou similares, por ex. sob pontes   [7] 
131:103 . . de ruas ou estradas  [7] 
131:105 . . de arenas ou similares   [7] 
131:107 . . do exterior de construções  [7] 
131:109 . . de jardins  [7] 
131:20 . Iluminação para uso médico  [7] 
131:202 . . para odontologia  [7] 
131:205 . . para produzir efeitos salas de operação [7] 
131:208 . . para enfermaria de hospital  [7] 
131:30 . Iluminação para uso pessoal ou doméstico  [7] 
131:301 . . para móveis   [7] 
131:302 . . para espelhos  [7] 
131:304 . . para quadros  [7] 
131:305 . . para geladeiras  [7] 
131:307 . . para fornos  [7] 
131:308 . . para aquário  [7] 
131:40 . Iluminação para uso industrial, comercial, recreativo 

ou militar  [7] 
131:401 . . para piscinas  [7] 
131:402 . . para locais de trabalho  [7] 
131:403 . . para máquinas  [7] 
131:4035 . . . para máquinas de costura  [7] 
131:405 . . para vitrina de lojas ou mostruários  [7] 
131:406 . . para teatros, palcos ou estúdios de filmagem [7] 
131:407 . . para arenas internas  [7] 
131:409 . . para fornalhas ou fornos  [7] 
131:411 . . para inspeção do interior de estruturas ocas, 

por ex. vasos, tubos  [7] 
 

 
 

F 21.Y ESQUEMA DE INDEXAÇÃO ASSOCIADO COM AS SUBCLASSES F 21 L, S e V, REFERENTE A FORMA DAS FONTES DE 
LUZ [7] 

 
Notas 

 
(1) Esta subclasse constitui um esquema de indexação associado com as subclasses F21 L, S e V, relativo a forma das fontes de luz. Os 

códigos de indexação  devem ser não-ligados.  [7] 
(2) Atenção para o capítulo IV do guia que estabelece as regras relativas à aplicação e apresentação  dos diferentes tipos de códigos de 

indexação.  [7] 



F 21 Y 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 6, Seção F 139 

101:00 Fonte de luz em forma de pontos  [7] 
101:02 . Miniatura, por ex. diodos fotoemissores (led)  [7] 

 
103:00 Fontes de luz alongadas, por ex. tubos fluorescentes  [7] 
103:02 . curvada, por ex. na forma de anel  [7] 
103:025. . na forma de U  [7] 

 

105:00 Fontes de luz planas  [7] 
 

111:00 Fontes de luz em formas não abrangidas pelos grupos 
precedentes  [7] 

 
113:00 Combinação de fontes de luz  [7] 
113:02 . de diferentes formas  [7] 

 



F 22 B 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 6, Seção F 140 

F 22 GERAÇÃO DE VAPOR (aparelhos químicos ou físicos para geração de gases B 01 J; geração química de 
gás, por ex., sob pressão, Seção C; remoção dos produtos ou resíduos de combustão, por ex., limpeza das 
superfícies dos tubos de caldeiras contaminadas pela combustão F 23 J; geração de produtos de combustão à 
alta pressão ou alta velocidade F 23 R; aquecedores de água que não sejam para geração de vapor F 24 H, F 28;  
limpeza das superfícies internas ou externas dos condutos de transferência de calor, por ex., dos tubos de água 
das caldeiras F 28 G) 

 
Nota 

Nesta classe, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
−  “vapor” abrange também outros vapores suscetíveis de condensação, por ex., dos vapores de mercúrio, de fenil, de óxido de difenil. 

 
 
F 22 B MÉTODOS DE GERAÇÃO DE VAPOR; CALDEIRAS A VAPOR (instalações de motores a vapor em que predominam os 

aspectos do motor F 01 K; sistemas domésticos de aquecimento central utilizando vapor F 24 D; troca de calor ou transferência de calor 
em geral F 28; geração de vapor nos núcleos de reatores nucleares G 21) 

 
 
 Nota 
 
 Esta subclasse abrange somente métodos de ou aparelhos para a geração de vapor sob pressão, para fins de aquecimento ou de  

acionamento. 
 
Índice da Subclasse 
 
MÉTODOS PARA A GERAÇÃO DE VAPOR.....................1/00, 3/00 
CALDEIRAS A VAPOR 
 Características gerais 
       de tambor; de tubo de fornalha; de 
       tubo de fumo e 
       tubo de água combinados de 
       fornalha....................................................5/00; 7/00; 9/00;  
  11/00; 13/00 
 de tubos de água 
       tubos auxiliares .........................................................11/00 

 
       horizontais; de inclinação 
       horizontal; de inclinação 
       horizontal e vertical combinados; vertical ou  
       semivertical.......................................15/00; 17/00; 19/00; 
  21/00 
       formados de tubos de água de 
       paredes duplas espaçados ou 
       de tubos de retorno; de tubos 
       de fornalha dispostos dentro de  
       tubos de água................................................. 23/00; 25/00 
 Características especiais ...................................... 27/00; 29/00 
 Modificações ou disposições; 
 detalhes de aplicação geral.................................. 31/00; 37/00 
INSTALAÇÕES; SISTEMAS DE CONTROLE............... 33/00; 35/00 
 

 

Aspectos gerais da ou métodos para geração de vapor 
 
1/00 Métodos de geração de vapor caracterizados pelo 

processo de aquecimento (utilização de calor solar F 24 J 
2/00; camisas ou outros meios de resfriamento em que o 
vapor é gerado e que servem para resfriar outros aparelhos, 
ver as subclasses para esses aparelhos) 

1/02 . por exploração da energia térmica contida em uma fonte 
de calor 

1/04 . . consistindo a fonte de calor em escórias, resíduos 
ou blocos quentes, por ex., blocos de ferro 

1/06 . . sendo a fonte de calor um corpo fundido; Utilização 
de um metal derretido, por ex., zinco, como meio de 
transferência de calor 

1/08 . . sendo a fonte de calor o vapor 
1/10 . . . liberado dos acumuladores de calor 
1/12 . . . produzido por um processo cíclico indireto 
1/14 . . . entrando em contato direto com a água em 

massa ou em borrifos 

1/16 . sendo a fonte de calor um líquido ou um vapor quente, 
por ex., um líquido residual, um vapor residual 

1/18 . sendo a fonte de calor um gás quente, por ex., um gás 
residual tal como o gás de escapamento de motores de 
combustão interna (utilização do calor residual de 
motores de combustão em geral, F 02) 

1/20 . utilizando o calor gerado numa solução que absorve 
vapor ; Caldeiras a vapor de soda 

1/22 . utilizando combustão sob pressão ultrapassando 
sensivelmente a pressão atmosférica 

1/24 . . Caldeiras a vapor de combustão sob pressão, por 
ex., utilizando turbo compressores a ar acionados 
pelos gases quentes da fornalha da caldeira 

1/26 . . Caldeiras a vapor do tipo chama submersa, isto é, 
sendo a chama envolvida pela água a ser vaporizada 
ou entrando em contato com a mesma 

1/28 . em caldeiras aquecidas eletricamente 
1/30 . . Caldeiras com eletrodos 
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3/00 Outros métodos de geração de vapor 
3/02 . compreendendo a utilização de um fluido energético 

outro que não água 
3/04 . pelo alívio brusco da água quente à alta pressão dentro 

das câmaras redutoras de pressão, por ex., em 
acumuladores (acumuladores de vapor per se F 01 K 
1/00) 

3/06 . pela transformação de energia mecânica, por ex., 
cinética, em energia térmica 

3/08 . sob pressões críticas ou super-críticas 
 
Tipos de caldeiras a vapor 
 
5/00 Caldeiras a vapor do tipo tambor, isto é, sem fornalha 

interna ou tubos de fumo, tendo o corpo da caldeira 
contato externo com os gases de fornalha 

5/02 . com tubos de água auxiliares no exterior do corpo da 
caldeira 

5/04 . Peças desses aparelhos; Acessórios para os mesmos 
(tampas ou elementos similares de fechamento F 16 J 
13/00) 

 
7/00 Caldeiras a vapor do tipo tubo de fornalha, isto é, sendo 

a queima do combustível efetuada dentro de um ou mais 
tubos da fornalha incorporados ao corpo da caldeira 

7/02 . sem tubos de água auxiliares 
7/04 . com tubos de água auxiliares 
7/06 . . dentro do tubo de fornalha em disposição 

transversal 
7/08 . . dentro do tubo de fornalha em disposição 

longitudinal 
7/10 . . fora do corpo da caldeira 
7/12 . com tubos de fumo auxiliares; Disposição das caixas 

coletoras permitindo uma inversão do sentido da 
circulação dos gases de fornalha 

7/14 . com tubos de água auxiliares tanto quanto tubos de 
fumo auxiliares 

7/16 . Peças desses aparelhos; Acessórios para os mesmos, por 
ex., conexões por cavilha tirante 

7/18 . . Paredes dos condutos; Caixas coletoras de gases de 
fornalha 

7/20 . . Tubos de fornalha 
 
9/00 Caldeiras a vapor do tipo tubo de fumo, isto é, onde os 

gases provenientes de uma câmara de combustão no 
exterior do corpo da caldeira escoam através de tubos 
incorporados ao corpo da caldeira 

9/02 . estando o corpo de caldeira disposto verticalmente, por 
ex., acima da câmara de combustão 

9/04 . . estando os tubos de fumo dispostos verticalmente 
9/06 . . . Disposição das caixas coletoras permitindo uma 

inversão no sentido da circulação dos gases de 
fornalha 

9/08 . . estando os tubos de fumo dispostos horizontalmente 
9/10 . estando o corpo da caldeira disposto de forma 

sensivelmente horizontal, por ex., ao lado da câmara de 
combustão 

9/12 . . estando os tubos de fumo dispostos de forma 
sensivelmente horizontal 

9/14 . . . Disposição das caixas coletoras permitindo uma 
inversão no sentido da circulação dos gases de 
fornalha 

9/16 . em que o corpo da caldeira contém tubos de fumo 
dispostos transversalmente, inclinados para cima 

9/18 . Peças desses aparelhos: Acessórios para os mesmos, por 
ex., conexões por cavilha tirante 

11/00 Caldeiras a vapor do tipo tubo de fumo e de tubos de 
água combinados, isto é, caldeiras a vapor, do tipo tubo 
de fumo, tendo tubos de água auxiliares 

11/02 . estando os tubos de fumo dispostos verticalmente 
11/04 . estando os tubos de fumo dispostos horizontalmente 
 
13/00 Caldeiras a vapor do tipo fornalha, isto é, em que a 

combustão do combustível é efetuada em uma câmara 
ou fornalha acrescida de um conduto(s) ou tubo(s) de 
fumo, tanto a câmara ou fornalha como o(s) conduto(s) 
ou o(s) tubo(s) de fumo sendo incorporados no corpo da 
caldeira 

13/02 . montadas em posição fixa, estando o corpo da caldeira 
disposto verticalmente 

13/04 . montadas em posição fixa, estando o corpo da caldeira 
disposto de forma sensivelmente horizontal 

13/06 . Máquinas a vapor sobre rodas, motores de tração, rolos 
a vapor ou caldeiras de locomotivas 

13/08 . . sem tubos de água auxiliares dentro da fornalha 
13/10 . . com tubos de água auxiliares dentro da fornalha 
13/12 . . . com tubos de água auxiliares revestindo o 

interior da fornalha 
13/14 . Peças desses aparelhos; Acessórios para os mesmos 
13/16 . . Conexões por cavilha tirante, por ex., conexões 

rígidas 
13/18 . . . Conexões flexíveis, por ex., do tipo esfera e 

soquete 
 
15/00 Caldeiras de tubos de água do tipo horizontal, isto é, em 

que a rede de tubos de água está disposta 
horizontalmente  

 
17/00 Caldeiras de tubos de água do tipo inclinação 

horizontal, isto é, estando a rede de tubos de água 
ligeiramente inclinada em relação ao plano horizontal  

17/02 . compostas de redes de tubos de água ligando suas 
extremidades a duas caixas coletoras, comuns a todas as 
redes, por ex., com caixas coletoras planas 

17/04 . . sendo as redes de tubos de água inclinadas em 
sentidos opostos, por ex., em cruz 

17/06 . . sendo as redes de tubos de água dispostas em 
ângulo 

17/08 . . sendo as redes de tubos de água dispostas em arco 
17/10 . compostas de redes de tubos de água ligando suas 

extremidades a dois coletores seccionais, uma para cada 
rede, isto é, com um certo número de coletores 
seccionais através da largura ou da altura da caldeira 

17/12 . . estando os coletores seccionais dispostos de forma 
vertical ou sensivelmente vertical 

17/14 . . estando os coletores seccionais dispostos de forma 
horizontal ou sensivelmente horizontal 

17/16 . Peças desses aparelhos; Acessórios para os mesmos 
17/18 . . Caixas coletoras; Coletores seccionais 
 
19/00 Caldeiras de tubos de água do tipo inclinação horizontal 

e do tipo vertical combinados, isto é, caldeiras de tubos 
de água do tipo inclinação horizontal com redes 
auxiliares de tubos de água dispostos de forma vertical 
ou sensivelmente vertical 

 
21/00 Caldeiras de tubos de água do tipo vertical ou 

semivertical, isto é, estando as redes de tubos de água 
dispostas de forma vertical ou sensivelmente vertical 

21/02 . compostas de tubos de água praticamente retos 
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21/04 . . compreendendo um único tambor superior e um 
único tambor inferior, por ex., estando os tambores 
dispostos transversalmente 

21/06 . . . estando os tubos de água dispostos em 
conjuntos circulares, por ex., ligando suas 
extremidades a tambores de forma circular 

21/08 . . . estando os tubos de água dispostos por seção 
em grupos ou em filas, por ex., dobrados nas 
suas extremidades 

21/10 . . . estando os tubos de água dispostos em 
quincôncio 

21/12 . . compreendendo dois ou mais tambores superiores e 
dois ou mais tambores inferiores, por ex., com redes 
de tubos de água dispostos transversalmente, 
ligando suas extremidades a tambores 

21/14 . . compreendendo um único tambor superior e dois ou 
mais tambores inferiores 

21/16 . . . sendo os tambores inferiores interligados por 
tubos de água adicionais 

21/18 . . compreendendo dois ou mais tambores superiores e 
um único tambor inferior 

21/20 . . compreendendo coletores seccionais ou 
subdivididos, em disposição separada, para cada 
rede de tubos de água 

21/22 . compostas de tubos de água de forma outra que não reta 
ou sensivelmente reta 

21/24 . . em forma de serpentina ou sinuosa 
21/26 . . em hélice, isto é, enrolados 
21/28 . . em espiral 
21/30 . . em forma de U 
21/32 . . . dispostos horizontalmente, ligando suas 

extremidades a coletores verticais ou colunas 
montantes de água 

21/34 . compostas de tubos de água agrupados em forma de 
painel, circundando a câmara de combustão, isto é, 
caldeiras de irradiação 

21/36 . . compreendendo um tambor superior ou coletores 
montados no topo da câmara de combustão 

21/38 . . Peças desses aparelhos, por ex., painéis pré-
fabricados 

21/40 . compostas de tubos de água dispostos em um eixo 
vertical relativamente longo, isto é, caldeiras de torre 

 
23/00 Caldeiras de tubos de água compostas de redes de tubos 

de água de paredes duplas espaçadas ou tipo de retorno, 
ligadas unilateralmente com tambor da caldeira ou com 
uma caixa coletora, isto é, compostas de tubos de água 
“Field”, compreendendo um tubo interior disposto 
dentro de um tubo externo fechado em uma 
extremidade 

23/02 . estando a rede de tubos de água, isto é de tubos “Field”, 
disposta de forma horizontal ou sensivelmente 
horizontal 

23/04 . estando a rede de tubos de água, isto é, de tubos 
“Field”, disposta de forma vertical ou sensivelmente 
vertical 

23/06 . Peças desses aparelhos, por ex., tubos de água “Field” 
(tubos trocadores de calor em geral F 28 F) 

 
25/00 Caldeiras de tubos de água, compostos de feixes de 

tubos de água com tubos de fumo ou tubos de chama, 
dispostos internamente através dos tubos de água 

 
27/00 Caldeiras a vapor do tipo instantâneo 
27/02 . compostas de tubos de chama 
27/04 . compostas de tubos de água (27/12 a 27/16 têm 

prioridade) 
27/06 . . em forma de serpentina ou sinuosa 
27/08 . . em forma de hélice, isto é, enrolados 
27/10 . . em forma de espiral 

27/12 . compostas de elementos rotativos de troca de calor, por 
ex., de redes de tubos 

27/14 . compostas de elementos de troca de calor, dispostos 
dentro de uma câmara fechada, cujas paredes retêm o 
calor 

27/16 . compreendendo bocais de pulverização para espargir ou 
injetar borrifos de água sobre ou dentro dos elementos 
de troca de calor, por ex., dentro de tubos 

 
29/00 Caldeiras a vapor do tipo circulação forçada 
29/02 . do tipo circulação forçada 
29/04 . do tipo circulação combinada, isto é, em que a 

circulação por convecção, devida à diferença de peso 
específico entre água quente e fria, é acelerada por 
medidas adicionais, por ex., injetando temporariamente 
água sob pressão 

29/06 . do tipo passagem contínua, isto é, compostas de tubos 
recebendo água em uma extremidade e soltando vapor 
superaquecido na outra extremidade dos tubos (33/00 
tem prioridade) 

29/08 . . chegando ao estado final determinado 
correspondendo a uma evaporação completa 

29/10 . . chegando ao final podendo variar, mas 
correspondendo a uma evaporação completa 

29/12 . . funcionando com uma recirculação superposta 
durante os períodos de partida e de marcha à baixa 
carga, por ex., caldeiras compostas 

 
31/00 Modificações da estrutura da caldeira ou dos sistemas 

de tubos, dependendo da instalação de uma aparelho de 
combustão; Adaptações ou disposições de aparelhos de 
combustão (geração de vapor caracterizada pelo método de 
aquecimento 1/00; aparelhos de combustão per se F 23) 

31/02 . Instalações de caldeiras de tubos de água em chaminés, 
por ex., em chaminés de conversores 

31/04 . Produção de calor pela instalação de dois ou mais 
aparelhos de combustão, por ex., de aparelhos de 
combustão separados para a caldeira e o super-
aquecedor, respectivamente 

31/06 . . Instalação de uma fonte de calor de emergência 
31/08 . Instalação de aparelhos de troca de calor ou de 

dispositivos em caldeiras para aquecer o ar produzido 
para combustão 

 
 
Instalações de geração de vapor; Sistemas de controle 
 
33/00 Instalações de geração de vapor, por ex., 

compreendendo associações de caldeiras a vapor de 
tipos diferentes (adaptações ou disposições de instalações 
de geração de vapor em navios B 63 H 21/00) 

33/02 . Combinações de caldeiras com um único aparelho de 
combustão em comum 

33/04 . . de caldeiras do tipo tubo de fornalha com caldeiras 
do tipo tubo de água 

33/06 . . de caldeiras do tipo tubo de fornalha com caldeiras 
do tipo tubo de fumo 

33/08 . . de caldeiras do tipo tubo de água com caldeiras do 
tipo tubo de fumo 

33/10 . . de duas ou mais caldeiras superpostas com volumes 
de água separados e funcionando com dois ou mais 
níveis de água separados 
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33/12 . Caldeiras a vapor autônomas, isto é, compreendendo 
uma unidade constituída pela caldeira a vapor, o 
aparelho de combustão, o armazenamento de 
combustível, as máquinas e os equipamentos acessórios 

33/14 . Combinações de caldeiras de alta e baixa pressão 
33/16 . . do tipo circulação forçada 
33/18 . Combinações de caldeiras a vapor com outros aparelhos 
 
35/00 Sistemas de controle para caldeiras a vapor (regulagem ou 

controle das instalações de  força a vapor F 01 K 7/00; para 
regular o abastecimento de água de alimentação F 22 D; para 
controlar a temperatura de superaquecimento F 22 G 5/00; 
controle da combustão F 23 N; regulagem ou controle em geral 
G 05) 

35/02 . para caldeiras a vapor com circulação por convecção natural 
35/04 . . durante o período de partida, isto é, durante o 

período entre o acendimento da fornalha e a 
obtenção da temperatura normal de funcionamento 
das caldeiras a vapor 

35/06 . para caldeiras a vapor do tipo circulação forçada 
35/08 . . do tipo circulação forçada 
35/10 . . do tipo passagem contínua 
35/12 . . . funcionando sob pressão crítica ou supercrítica 
35/14 . . durante o período de partida, isto é, durante o período 

entre o acendimento da fornalha e a obtenção da 
temperatura normal de funcionamento das caldeiras a 
vapor 

35/16 . . sensíveis à percentagem de vapor na mistura de vapor e 
água 

35/18 . Utilização de computadores para o controle das caldeiras a 
vapor 

 
 
37/00 Peças ou detalhes de caldeiras a vapor (dispositivos de 

ventilação F 16 K 24/00; purgadores de vapor ou aparelhos 
similares F 16 T) 

37/02 . aplicáveis a mais de uma espécie ou tipo de caldeira a vapor 
37/04 . . e caracterizados pelo material, por ex., utilização de 

uma liga de aço especial 
37/06 . . Chaminés ou tubos de fumo ou de fornalha; Acessórios 

para os mesmos, por ex., guarnições de fixação dos 
tubos de fornalha 

37/08 . . . Guarnições para impedir a queima das 
extremidades dos tubos 

37/10 . . Tubos de água; acessórios para os mesmos (usinagem 
de tubos de metal B 21 D; tubos em geral F 16 L; 
reparo de vazamento em tubos de água F 16 L 55/16; F 
28 F 11/00; limpeza dos tubos de água das caldeiras F 
23 J, F 28 G; chicanas, crivos ou defletores formados 
por tubos de água F 23 M 9/10) 

37/12 . . . Formas de tubos de água, por ex., de seção 
transversal variável 

37/14 . . . Redes de distribuição de água, por ex., coluna 
montante, coluna descendente em relação aos tubos 
de água 

37/16 . . . Tubos em U 
37/18 . . . Inserções, por ex., para receber sedimentos 

deixados pela água 
37/20 . . . Dispositivos de suporte, por ex., para deixar as 

redes de tubos de água (estrutura das paredes dos 
tubos das fornalhas, inclusive das fornalhas de 
caldeiras F 23 M 5/08) 

37/22 . . Tambores; Coletores; Acessórios para os mesmos 
(fabricação de caldeiras com metal em chapa B 21 D 
51/24; recipientes à pressão em geral F 16 J 12/00; 
tampas ou elementos similares de fechamento F 16 J 
13/00) 

37/24 . . Disposições para suporte, suspensão ou montagem, por 
ex., blindagem térmica (armações, bases de motores F 
16 M) 

37/26 . . Disposições para separação de vapor (separadores de 
vapor líquido, por ex., para secar o vapor B 01 D, B 04) 

37/28 . . . compreendendo uma inversão da direção da 
circulação 

37/30 . . . utilizando impacto sobre os separadores de chicana 
37/32 . . . utilizando a força centrífuga 
37/34 . . Adaptações de caldeiras para acelerar a circulação da 

água (aparelhos auxiliares F 22 D 7/00) 
37/36 . . Disposições para revestir ou envolver as caldeiras 
37/38 . . Determinação ou indicação das condições de 

funcionamento em caldeiras a vapor, por ex., 
controlando a direção ou o débito da corrente de água 
através dos tubos (instrumentos de medição ou de 
indicação em geral G 01) 

37/40 . . Disposições das paredes divisórias em condutos das 
caldeiras a vapor, por ex., compostas de chicanas (em 
condutos ou chaminés F 23 J 13/00) 

37/42 . . Utilização, adaptações ou disposições de dispositivos de 
alarme ou de segurança automáticos (para aquecedores 
de água de alimentação F 22 D 1/14; alarmes sensíveis 
a condições indesejadas ou anormais G 08 B) 

37/44 . . . de válvulas de segurança (válvulas de segurança 
per se F 16 K) 

37/46 . . . sensíveis ao nível de água muito alto ou muito 
baixo, por ex., limitando, interrompendo ou 
extinguindo a combustão nas caldeiras (combate a 
incêndios, extinção de incêndios em geral A 62) 

37/47 . . . sensíveis a uma temperatura anormal, por ex., 
acionados por bujões fusíveis (esses alarmes ou 
dispositivos per se G 08 B) 

37/48 . . Dispositivos ou disposições para remover água, 
minerais ou resíduo de caldeiras (limpeza dos tubos de 
água, dos tubos de fornos ou similares aos das caldeiras 
F 23 J, F 28 G) 

 
 
Nota 
 
 O grupo 37/48 abrange unicamente os sistemas utilizados 

enquanto a caldeira está em operação ou que permanecem no 
lugar enquanto a caldeira está em operação ou são 
especificamente adaptados para as caldeiras sem nenhuma outra 
utilização. [4] 

37/50 . . . para drenagem ou expulsão da água 
37/52 . . . Dispositivos de lavagem 
37/54 . . . Dispositivos de eliminação ou extração de resíduo 
37/56 . . Dispositivos de controle da limpeza das caldeiras, por 

ex., para assegurar a duração razoável da descarga da 
caldeira 

37/58 . . Remoção dos tubos de coletores ou tambores; 
Ferramentas de extração 

37/60 . especialmente adaptados para caldeiras a vapor do tipo 
instantâneo 
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37/62 . especialmente adaptados a caldeiras a vapor do tipo 
circulação forçada 

37/64 . . Montagem dos conjuntos de tubos ou disposição de 
seus suportes (estrutura dos tubos de parede nas 
fornalhas, por ex., nas fornalhas de caldeiras F 23 M 
5/08) 

37/66 . . . compreendendo tubos de água dispostos de forma 
vertical 

37/68 . . . compreendendo tubos de água dispostos de forma 
horizontal 

37/70 . . Disposições para  distribuir água  em tubos de água 

37/72 . . . compreendendo dispositivos de injeção 
37/74 . . . Disposições de estrangulamento para tubos ou 

redes de tubos 
37/76 . Adaptação ou montagem de dispositivos para observar 

a existência ou a direção da circulação do fluido 
(dispositivos per se G 01 P) 

37/78 . Adaptação ou montagem de indicadores de nível 
(indicadores de nível per se G 01 F) 

 

 

F 22 D PRÉ-AQUECIMENTO OU ACUMULAÇÃO DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-AQUECIDA; ALIMENTAÇÃO DE 
ÁGUA; CONTROLE DO NÍVEL DA ÁGUA; CIRCULAÇÃO DA ÁGUA DENTRO DAS CALDEIRAS (tratamento químico da 
água, por ex., purificação C 02 F; trocadores de calor encerrados em geral F 28 D; controle em geral G 05) 

 

1/00 Aquecedores de água de alimentação, por ex., pré 
aquecedores 

1/02 . com tubos de água dispostos na fornalha da caldeira, 
tubos de fornalha ou trajetos dos fumos (tubos de troca 
de calor em geral F 28 F) 

1/04 . . tendo os tubos de superfícies exteriores lisas, por 
ex., em disposição vertical 

1/06 . . . em disposição horizontal 
1/08 . . tendo os tubos aletas, estriais, nervuras, corrugações 

ou similares em suas superfícies externas, por ex., 
em disposição vertical 

1/10 . . . em disposição horizontal (barra de grelhas ocas, 
grelhas ou similares utilizadas como tubos de 
água F 23 H 3/02) 

1/12 . . Dispositivos de controle, por ex., para regular a 
temperatura do vapor 

1/14 . . Dispositivos de segurança ou de ventilação 
(dispositivos de segurança para caldeiras em geral F 
22 B 37/42) 

1/16 . com os tubos de água dispostos de outra maneira que 
não dentro da fornalha da caldeira, nos tubos de 
fornalha ou nos trajetos de fumo 

1/18 . . e aquecidos indiretamente 
1/20 . . e diretamente ligados a caldeiras 
1/22 . . e permitindo um movimento rotativo 
1/24 . com os tubos de fornalha ou os trajetos de fumo 

atravessando os reservatórios de água de alimentação 
1/26 . com meios outros que não tubos, para separar a água do 

meio de aquecimento, por ex., aquecedores compactos 
sem condutos ou tubos internos, caixas de fumaça ou 
condutos com envoltórios 

1/28 . para transferência direta de calor, por ex., misturando 
água e vapor 

1/30 . . com estágios, etapas, chicanas, pratos, calhas 
circulares ou outros meios para provocar a 
interrupção ou a queda da água em cascata 

1/32 . dispostos para aquecimento, por vapor, por ex., 
sangrado das turbinas 

1/34 . . e devolvendo os condensados à caldeira com a água 
de alimentação 

1/36 . Sistemas de pré-aquecimento de água e de ar 
1/38 . . Características estruturais dos sistemas de pré 

aquecimento de água e de ar 
1/40 . Combinações de pré aquecedores de vapor de 

escapamento e de gás de combustão (para locomotivas 
1/42) 

1/42 . especialmente adaptados a locomotivas 

1/44 . . Pré-aquecedores a gás de combustão 
1/46 . . Pré-aquecedores a vapor de escapamento 
1/48 . . Detalhes 
1/50 . incorporando a desaeração térmica da água de 

alimentação (desaeração produzida no curso da 
transferência de calor direta 1/28; desaeração térmica da 
água per se B 01 D 19/00, C 02 F 1/20; válvulas para 
ventilação F 16 K 24/04) [3] 

 
3/00 Acumuladores de água pré-aquecida 
3/02 . dispostos dentro das câmaras de combustão 
3/04 . combinados com acumuladores de vapor 
3/06 . diretamente ligados a caldeiras 
3/08 . especialmente adaptados a locomotivas (caldeiras de 

locomotivas F 22 B 13/06) 
3/10 . . Dispositivos de controle (controle da alimentação 

da água às caldeiras, ou do nível da água 5/00) 
 
5/00 Controle da alimentação de água ou do nível de água; 

Alimentação automática de água ou reguladores do 
nível de água (purgadores de vapor F 16 T; instrumentos 
de medição ou de indicação G 01; para indicar o nível de 
água G 01 F; controle de níveis em geral G 05 D 9/00) 

5/02 . com um compartimento intermediário do qual a água é 
alimentada por gravidade após movimentar 
mecanicamente o compartimento, sendo o movimento 
controlado de acordo com o nível da água 

5/04 . com baldes articulados 
5/06 . com receptáculos exteriores à caldeira mas 

comunicando livremente com ela e adaptados para se 
deslocarem de cima para baixo de acordo com as 
variações do nível de água 

5/08 . com válvulas acionadas por bóias 
5/10 . . e com pistões ou membranas constituindo parte 

integrante das válvulas de admissão da alimentação 
5/12 . . e com tubos de imersão 
5/14 . sensíveis à expansão ou à contração térmica, por ex., de 

elementos sólidos 
5/16 . . de fluidos 
5/18 . para variar a velocidade ou a pressão de recalque das 

bombas de alimentação 
5/20 . . sem bóias 
5/22 . . com bóias 
5/24 . com interruptores elétricos 
5/26 . Sistemas automáticos de controle da alimentação 

(dispositivos automáticos de segurança F 22 B 
37/42; controle em geral G 05) 
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5/28 . . sensíveis ao volume do vapor retirado; sensíveis à 
pressão do vapor 

5/30 . . sensíveis tanto ao nível da água e ao volume do 
vapor retirado quanto à pressão de recalque das 
bombas de alimentação 

5/34 . . Utilizações de válvulas (válvulas per se F 16 K) 
5/36 . . para alimentar um certo número de caldeiras a 

vapor destinadas a diferentes faixas de temperatura 
e pressão 

 
7/00 Dispositivos ou aparelhos auxiliares para provocar a 

circulação da água 
7/02 . Braçadeiras ou chapas diretrizes similares adaptadas a 

tubos de fornalha 
7/04 . Injetores de água ou vapor 

7/06 . Dispositivos rotativos, por ex., hélices 
7/08 . . Disposições de bombas, por ex., fora das caldeiras 
7/10 . . . dentro das caldeiras 
7/12 . Dispositivos de controle 
7/14 . especialmente adaptados a caldeiras de locomotivas 
 
11/00 Alimentação de água não incluída em outros grupos 

principais 
11/02 . Disposições de bombas de alimentação de água (11/06 

tem prioridade; bombas per se F 04) 
11/04 . . com meios para eliminar a formação de vapor 
11/06 . . para retorno dos condensados à caldeira 
 

 

F 22 G SUPERAQUECIMENTO DE VAPOR (dispositivos de separação de vapor nas caldeiras F 22 B 37/26) 

 

1/00 Superaquecimento de vapor caracterizado pelo método 
de aquecimento (reações químicas exotérmicas não 
incluindo uma alimentação de oxigênio livre, aparelhos ou 
dispositivos para utilizar o calor assim produzido F 24 J) 

1/02 . sendo o calor fornecido por gases quentes da fornalha 
da caldeira a vapor 

1/04 . . desviando a corrente dos gases quentes para 
superaquecedores separados, utilizados em um ciclo 
de reaquecimento, por ex., para reaquecer o vapor 
entre um estágio de alta pressão de uma turbina e de 
um estágio intermediário 

1/06 . sendo o calor fornecido predominantemente por 
irradiação 

1/08 . . provenientes de uma parede de tijolos aquecida ou 
similar 

1/10 . com disposição para superaquecimento por 
estrangulamento 

1/12 . misturando vapor com gases de fornalha ou com outros 
produtos de combustão 

1/14 . utilizando calor gerado por reações químicas 
1/16 . utilizando uma fonte separada de calor independente do 

calor fornecido à caldeira, por ex., por eletricidade, por 
combustão auxiliar de óleo combustível 

 
3/00 Superaquecedores de vapor caracterizados por aspectos 

estruturais; Detalhes de peças desses aparelhos (aspectos 
gerais de trocadores de calor encerrados F 28 D) 

5/00 Controle da temperatura de superaquecimento (sistemas 
de controle para caldeiras a vapor F 22 B; regulagem ou 
controle em geral G 05) 

5/02 . Utilização de dispositivos de controle da combustão, 
por ex., queimadores de chama tangencial, queimadores 
inclináveis 

5/04 . por regulagem da circulação dos gases de combustão, 
por ex., por dosagem ou desvio 

5/06 . por recirculação dos gases de combustão 
5/08 . . impedindo o refluxo dos gases de fornalha através 

do ventilador de recirculação 
5/10 . pelo deslocamento das seções do superaquecedor 
5/12 . baixando a temperatura do vapor superaquecido, por 

ex., injeção de água pulverizada (misturadores de 
pulverização B 01 F 5/18) 

5/14 . . por vapor vivo 
5/16 . por resfriamento ou aquecimento indireto do vapor 

superaquecido em um trocador de calor auxiliar 
incorporado 

5/18 . desviando o vapor em volta das seções do 
superaquecedor 

5/20 . por métodos de controle combinados 
 
7/00 Superaquecedores de vapor caracterizados por sua 

localização, adaptação ou disposição 
7/02 . em tubos de caldeira 
7/04 . em envoltórios em torno dos tubos de caldeira 
7/06 . em tubos de fornalha 
7/08 . em caixas de fornalha 
7/10 . em caixas de fumaça 
7/12 . em condutos 
7/14 . em caldeiras de tubos de água, por ex., entre grupos de 

tubos de água 
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F 23 APARELHOS DE COMBUSTÃO; PROCESSOS DE COMBUSTÃO 
 

Nota 

Nesta classe, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 

− “combustão” significa a combinação direta de gás oxigênio, por ex., no ar e uma substância combustível. Qualquer outra 
combinação de substâncias químicas produtoras de calor, por ex., peróxido de hidrogênio e metano, óxido de ferro e alumínio, é 
abrangida na seção C ou na subclasse F 24 J; 

− “câmara de combustão” significa uma câmara em que o combustível é queimado para produzir um fogo ou chama auto-sustentável e 
que circunda esse fogo ou chama; 

− “queimador” significa um dispositivo que leva o combustível fluido para um espaço de combustão onde queima para produzir uma 
chama auto-sustentável; 

− “ar” significa uma mistura de gases contendo oxigênio livre e capaz de provocar ou manter a combustão 
 
F 23 B APARELHOS DE COMBUSTÃO UTILIZANDO APENAS COMBUSTÍVEL SÓLIDO (em pedaços e outro tipo de combustível 

simultânea ou alternadamente F 23 C 1/00; combustão em leitos fluidificados F 23 C 11/02; queima de combustível de baixo grau F 23 
G; grelhas F 23 H; alimentação de combustível sólido para aparelhos de combustão F 23 K; detalhes de construção de câmaras de 
combustão não incluídas em outro local F 23 M; aparelhos domésticos F 24; caldeiras de aquecimento central F 24 D; caldeiras 
monobloco F 24 H) 

 
Nota 

Esta subclasse abrange apenas a combustão de combustíveis em pedaços ou de combustíveis pulverulentos ou granulados desde que não 
sejam utilizadas suas propriedades de fluidez. 

 
Índice da Subclasse 
 
APARELHOS 
 Características estruturais.................................................1/00 
 Portáteis ou removíveis ....................................................3/00 

 
 
 
 Disposições para a queima do 
 material não queimado ..................................................... 5/00 
 Outros aparelhos .............................................................. 7/00 
TÉCNICAS DE COMBUSTÃO..................................................... 7/00 
 

 

1/00 Aparelhos de combustão utilizando apenas combustível 
em pedaços 

1/02 . para aquecimento indireto de um meio contido em 
recipiente,  por ex., para ferver água (geração de vapor 
F 22) 

1/04 . . Fornalhas externas, isto é, com a fornalha na frente 
do recipiente 

1/06 . . . para aquecer caldeiras de tubos de água, por ex., 
fornalhas de condutos Tenbrink 

1/08 . . Fornalhas internas, isto é, com fornalhas dentro do 
recipiente 

1/10 . . . para aquecimento das caldeiras de locomotivas 
1/12 . . com várias câmaras de combustão 
1/14 . Produtor de gás e caldeira combinados, por ex., com o 

retorno dos gases à chama (destilação destrutiva C 10 
B) 

1/16 . sendo o aparelho de combustão modificado para se 
adaptar à forma da grelha ou de outro suporte do 
combustível 

1/18 . . utilizando uma grelha inclinada 
1/20 . . utilizando uma grelha em escada 
1/22 . . utilizando uma grelha móvel 
1/24 . . utilizando uma grelha rotativa 
1/26 . . utilizando suportes de combustível sem perfurações 

1/28 . . utilizando uma grelha de bordas salientes, por ex., 
para combustão de turfa, serragem ou combustível 
pulverulento 

1/30 . caracterizados pela forma de câmara de combustão 
1/32 . . rotativa 
1/34 . . anelar 
1/36 . . dos tipos de cuba 
1/38 . . para combustão de turfa, serragem ou combustível 

pulverulento em uma grelha ou outro suporte do 
combustível 

 
3/00 Aparelhos de combustão portáteis ou separáveis da 

caldeira ou de qualquer outro aparelho que eles 
aquecem 

 
5/00 Aparelhos de combustão com disposições para a queima 

do material não queimado de uma combustão primária 
(em que a combustão primária pode ser  a combustão de 
combustível pulverulento F 23 C 9/00) 

5/02 . em uma câmara de combustão principal 
5/04 . em uma câmara de combustão separada; em uma grelha 

separada 
 
7/00 Técnicas de combustão; Outros aparelhos de combustão 

de combustíveis sólidos 
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F 23 C APARELHOS DE COMBUSTÃO UTILIZANDO COMBUSTÍVEIS FLUENTES (aparelhos de combustão apenas para 

combustível sólido F 23 B; queimadores F 23 D; detalhes de construção de câmaras de combustão não incluídas em outro local F 
23 M; câmaras de combustão para geração de produtos de combustão de alta pressão ou alta velocidade F 23 R) 

 
Índice da Subclasse 
 
APARELHOS 
 Para queimar duas ou mais 
 espécies de combustíveis ..................................................1/00 
 Caracterizados pela forma 
 da câmara; por duas ou mais 
 câmaras ....................................................................3/00; 6/00 

 
 Com reciclagem 
 dos produtos da combustão.............................................. 9/00 
 Outros aparelhos ............................................................ 11/00 
MONTAGEM, DISPOSIÇÃO DOS 
QUEIMADORES ............................................................................ 5/00 
DISPOSIÇÕES PARA SUPRIMENTO DE AR............................. 7/00 

 

1/00 Aparelhos de combustão para queimar duas ou mais 
espécies de combustível, simultânea ou alternadamente, 
sendo pelo menos uma das espécies de combustível fluente 
(10/00 tem prioridade; com disposições para queima 
posterior 9/00; um tipo de combustível sendo usado  para 
ignição do outro F 23 Q) [1,7] 

1/02 . de combustível em pedaços ou líquido 
1/04 . de combustível em pedaços ou gasoso 
1/06 . de combustível em pedaços ou pulverulento 
1/08 . de combustível líquido ou gasoso 
1/10 . de combustível líquido ou pulverulento 
1/12 . de combustível gasoso ou pulverulento 
 
3/00 Aparelhos de combustão caracterizados pela forma da 

câmara de combustão (10/00 tem prioridade) [1,7] 
 
5/00 Disposição de queimadores com relação à câmara de 

combustão ou uns aos outros; Montagem de queimadores 
nos aparelhos de combustão (1/00, 10/00, 11/04 têm 
prioridade) [1,7] 

5/02 . Detalhes estruturais da montagem 
5/06 . . Disposição para ajustagem da posição do queimador 

durante o funcionamento 
5/08 . Disposição dos queimadores 
5/14 . . para obter uma única chama de forma concentrada 

ou substancialmente na forma plana, por ex., chama 
em lápis ou em folha (5/32 tem prioridade) [3] 

5/24 . . para obter uma chama em arco 
5/28 . . para obter chamas em direções opostas, por ex., 

chamas de impacto 
5/32 . . para obter chamas rotativas, isto é, chamas que se 

movem de forma helicoidal ou em espiral [3] 

6/00 Aparelhos de combustão caracterizados pela combinação 
de duas ou mais câmaras de combustão (10/00 tem 
prioridade) [3] 

6/02 . em disposição paralela [3] 
6/04 . em conexão em série (consumindo fumaça ou vapores 

em aparelhos de combustão separados F 23 G 7/06) [3] 
 
7/00 Disposições para suprimento de ar (10/00 tem prioridade; 

em geral F 23 L) [1,7] 
7/02 . Disposição do suprimento de ar não atravessando o 

queimador (para obter uma chama ciclônica em forma 
de cone ao queimar um combustível pulverulento 5/32) 

7/04 . . para obter a máxima transferência de calor para a 
parede da câmara de combustão 

7/06 . . para aquecer o ar de entrada (disposições de 
regeneradores ou recuperadores F 23 L 15/00) 

7/08 . . . Indiretamente por um fluido secundário outro 
que não os produtos de combustão 

 
9/00 Aparelhos de combustão com disposições para reciclar ou 

recircular produtos de combustão ou gases de combustão 
(10/00 tem prioridade) [1,7] 

9/06 . para completar a combustão [3] 
9/08 . para reduzir a temperatura na câmara de combustão, por 

ex.,  para  proteger  as  paredes  da câmara de 
combustão [3] 

10/00 Aparelhos de combustão de leito fluidizado  [7] 
 
Nota 

Neste grupo é aconselhável acrescentar o código de 
indexação do grupo 101:00. O código de indexação deve 
ser não ligado  [7] 

 
10/02 . com meios especialmente adaptados para atingir ou 

promover um movimento de circulação das partículas 
dentro do leito ou para recirculação de partículas 
provenientes do leito  [7] 

10/04 . . as partículas sendo dirigidas a uma seção, por ex. 
uma seção de troca de calor ou a um conduto de 
retorno, protegida ao menos parcialmente da zona 
de combustão, antes de ser reintroduzida na zona 
de combustão  [7] 

10/06 . . . o movimento de circulação sendo promovido 
pela indução de diferentes graus de fluidização 
em diferentes partes do leito  [7] 

10/08 . . . caracterizado pela disposição de aparelhos de 
separação, por ex. ciclones, para separação de 
partículas dos gases de combustão  [7] 

10/10 . . . . o aparelho de separação estando localizado 
fora da câmara de combustão  [7] 

10/12 . . as partículas circulando exclusivamente dentro da 
zona de combustão  [7] 

10/14 . . . o movimento de circulação sendo promovido 
pela indução de diferentes graus de fluidização 
em diferentes partes do leito  [7] 

10/16 . especialmente adaptados para operação em pressões 
super atmosféricas, por ex. pela disposição da câmara 
de combustão e seus sistemas auxiliares dentro de um 
vaso de pressão  [7] 

10/18 . Detalhes; Acessórios  [7] 
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10/20 . . Entradas de ar de fluidização, por ex. grades, 
fundos  [7] 

10/22 . . Alimentadores de combustível especialmente 
adaptados para aparelhos de combustão de leito 
fluidizado (10/26 tem prioridade)  [7] 

10/24 . . Dispositivos para remoção de material do leito 
(dispositivos para controle do nível do leito ou da 
quantidade de material no leito 10/30) 7] 

10/26 . . . combinados com dispositivos para reintrodução 
parcial de material no leito, por ex. depois da 
separação das partes aglomeradas  [7] 

10/28 . . Dispositivos de controle especialmente adaptados para 
aparelhos de combustão de leito fluidizado  [7] 

10/30 . . . para controle do nível do leito ou da 
quantidade de material no leito  [7] 

10/32 . . . . pelo controle da taxa de recirculação de 
partículas separadas dos gases de 
combustão  [7] 

 
11/00 Outros aparelhos de combustão utilizando combustível 

fluente, não incluídos nos grupos 1/00 a 10/00 
11/02 (transferido para 10/00) 

11/04 . Aparelhos de combustão para produzir combustão 
ressonante (para geração de produtos de combustão de 
alta pressão ou alta velocidade F 23 R) [3] 

 
Esquema de indexação associado com o grupo 10/00, relativo a 
combustão proveniente de leito fluidizado. Os códigos de 
indexação devem ser não-ligados.:  [7] 
 
Nota 
 

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

 
101:00 Combustão proveniente de leitos fluidizados, por ex. leitos 

fluidizados que não tem uma superfície superior bem 
definida [7] 

 
 

 

F 23 D QUEIMADORES (geração de produtos de combustão à alta pressão ou à alta velocidade F 23 R) 
 
Índice da Subclasse 
 
QUEIMADORES PARA COMBUSTÍVEIS 
PULVERULENTOS........................................................................1/00 
QUEIMADORES PARA A COMBUSTÃO 
DE UM LÍQUIDO ...........................................................................3/00 
 Utilizando ação capilar .....................................................3/00 
 Utilizando a evaporação do 
 combustível; pulverização direta...........................5/00; 11/00 
 Utilizando o contato do combustível 
 com uma superfície .................................................7/00, 9/00 

 
 
 
 
QUEIMADORES PARA A COMBUSTÃO 
DE UM GÁS.................................................................................. 14/00 
QUEIMADORES PARA A COMBUSTÃO 
DE COMBUSTÍVEIS GASOSOS, LÍQUIDOS 
OU PULVERULENTOS............................................................... 17/00 
OUTROS QUEIMADORES ......................................................... 21/00 
CONJUNTO DE DOIS OU MAIS 
QUEIMADORES .......................................................................... 23/00 

 

1/00 Queimadores para combustão de combustíveis 
pulverulentos (disposição dos queimadores F 23 C) 

1/02 . Queimadores de vórtice, por ex., para aparelhos de 
combustão do tipo ciclone 

1/04 . Queimadores produzindo chamas cilíndricas sem ação 
centrífuga 

1/06 . Queimadores produzindo chamas em forma de folha 
 
Combustão de um líquido 
 
3/00 Queimadores utilizando ação capilar 
3/02 . Queimadores a pavio 
3/04 . . com difusores de chama (3/12 tem prioridade) 
3/06 . . Queimadores de pavio invertido, por ex., para a 

iluminação 
3/08 . . caracterizados pela forma, pela estrutura ou pelo 

material do pavio 
3/10 . . Queimadores de chama azul 
3/12 . . . com difusores de chama 
3/14 . . . com mistura de ar e vapor de combustível em 

uma câmara anterior à chama 
3/16 . . utilizando velas (velas per se C 11 C) 
3/18 . . Detalhes de queimadores a pavio 
3/20 . . . Difusores de chama 
3/22 . . . Dispositivos para misturar combustível 

evaporado com ar 

3/24 . . . Suportes de pavios 
3/26 . . . . Dispositivos de segurança para esses 

suportes 
3/28 . . . Dispositivos de ajustagem do pavio 
3/30 . . . . atuando diretamente sobre o pavio 
3/32 . . . . atuando sobre o tubo de suporte do pavio 
3/34 . . . . Dispositivos de interrupção do pavio; 

Dispositivos de fixação do pavio 
3/36 . . . Dispositivos para aparar pavios 
3/38 . . . Dispositivos para reposição dos pavios 
3/40 . em que a ação capilar se produz em um ou mais corpos 

rígidos porosos 
 
5/00 Queimadores em que o combustível líquido se evapora 

no espaço de combustão, com ou sem conversão química 
do combustível evaporado 

5/02 . em que o líquido forma uma poça, por ex., 
evaporadores do tipo bacia, evaporadores do tipo prato 

5/04 . . Evaporadores do tipo pote, isto é, utilizando um 
espaço de combustão parcialmente fechado 

5/06 . em que o líquido forma uma película em uma ou mais 
superfícies planas ou convexas 

5/08 . . em superfícies em cascata 
5/10 . . em grades 
5/12 . Detalhes 
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5/14 . . Mantendo uma quantidade predeterminada de 
combustível no evaporador 

5/16 . . Dispositivos de segurança 
5/18 . . Dispositivos de pré-aquecimento 
 
7/00 Queimadores em que gotas de combustível líquido 

batem de encontro a uma superfície 
 
9/00 Queimadores em que uma corrente de combustível 

líquido bate intermitentemente sobre uma superfície 
quente 

 
11/00 Queimadores de pulverização direta de gotas de líquido 

ou de líquido vaporizado dentro do espaço de 
combustão (pulverização em geral B 05 B, D) 

11/02 . sendo o espaço de combustão uma câmara a uma 
pressão sensivelmente atmosférica 

11/04 . sendo a pulverização efetuada por ação centrífuga 
11/06 . . utilizando um eixo horizontal 
11/08 . . utilizando um eixo vertical 
11/10 . sendo a pulverização produzida por um meio gasoso, 

por ex., vapor de água 
11/12 . . caracterizada pela forma ou pela disposição das 

saídas do bocal 
11/14 . . . com uma única saída, por ex., uma fenda 
11/16 . . em que é pulverizada uma emulsão de água e de 

combustível 
11/18 . . sendo o meio gasoso vapor de água gerado no bocal 
11/20 . . . sendo o vapor de água superaquecido 
11/22 . . sendo o meio gasoso combustível vaporizado, por 

ex., para um maçarico de soldar 
11/24 . pela pressurização do combustível diante de um bocal 

através do qual ele é pulverizado em um espaço por 
uma redução apreciável da pressão 

11/26 . . com disposição para variar o regime de 
pulverização do combustível 

11/28 . . . com o retorno do combustível ao queimador, 
por ex., utilizando um desvio 

11/30 . . . com o retorno do combustível pulverizado não 
queimado ao reservatório 

11/32 . por meios eletrostáticos 
11/34 . por meios ultra-sônicos 
11/36 . Detalhes 
11/38 . . Bocais (bocais em geral B 05 B); Dispositivos de 

limpeza para os mesmos 
11/40 . . Tubos misturadores; Cabeças de queimadores 
11/42 . . Dispositivos de partida (ignição F 23 Q) 
11/44 . . Dispositivos de pré-aquecimento; Dispositivos 

vaporizadores 
11/46 . . Dispositivos no vaporizador para controlar a 

alimentação do combustível 
______________________________________________________ 
 
14/00 Queimadores para a combustão de um gás, por ex., de 

um gás armazenado sob pressão como um líquido [4] 
14/02 . Queimadores de gás misturadores, isto é, nos quais o 

combustível gasoso é misturado ao ar de combustão 
contra a corrente à zona de combustão [4] 

14/04 . . do  tipo de indução, por ex., queimadores de 
Bunsen [4] 

14/06 . . . com  saídas  radiais  no  cabeçote  do  
queimador [4] 

14/08 . . . com saídas axiais no cabeçote do queimador [4] 
14/10 . . . com o cabeçote tubular alongado [4] 
14/12 . Queimadores radiantes [4] 
14/14 . . utilizando telas ou chapas perfuradas [4] 

14/16 . . utilizando blocos permeáveis [4] 
14/18 . . utilizando  catalisadores  para combustão sem 

chama [4] 
14/20 . Queimadores de gás não misturadores, isto é, nos quais 

o combustível gasoso é misturado ao ar de combustão à 
sua chegada à zona de combustão (14/30 a 14/44 têm 
prioridade) [4] 

14/22 . . com dutos de alimentação de ar e gás separados, por 
ex., com dutos paralelos ou transversais [4] 

14/24 . . . com pelo menos um dos fluidos sendo 
submetido a um movimento de redemoinho [4] 

14/26 . com meios para a retenção da chama (acendedores de 
chama piloto F 23 Q 9/00) [4] 

14/28 . associados a uma fonte de gás, por ex., gerador de 
acetileno ou recipiente para gás liqüefeito [4] 

14/30 . Queimadores invertidos, por ex., para iluminação [4] 
14/32 . utilizando uma mistura de combustível gasoso e 

oxigênio ou ar enriquecido com oxigênio (14/38 tem 
prioridade) [4] 

14/34 . Queimadores especialmente adaptados para utilização 
com meios para pressurizar o combustível gasoso ou o 
ar de combustão (14/38 tem prioridade) [4] 

14/36 . . no qual o compressor e o queimador formam uma 
simples unidade [4] 

14/38 . Tochas, por ex., para corte, brasagem, soldagem ou 
aquecimento (bocais 14/48) [4] 

14/40 . . para soldagem (14/44 tem prioridade) [4] 
14/42 . . para corte (14/44 tem prioridade) [4] 
14/44 . . para uso embaixo d’água [4] 
14/46 . Detalhes [4] 
14/48 . . Bocais (para pulverização ou revestimento B 05 B) 

[4] 
14/50 . . . Dispositivos de limpeza para os mesmos [4] 
14/52 . . . para tochas; para maçaricos [4] 
14/54 . . . . para cortar ou soldar metal [4] 
14/56 . . . para espalhar a chama sobre uma superfície, por 

ex., para remover camadas superficiais de 
material sólido, para endurecimento da 
superfície, para aquecimento de peças em bruto 
(chanfro  por  aplicação de chamas B 23 K 
7/00) [4] 

14/58 . . . caracterizados pela forma ou disposição da 
saída ou saídas de bocal, por ex., configuração 
anelar [4] 

14/60 . . Dispositivos para controle simultâneo do gás e do ar 
de combustão (regulagem da combustão em geral F 
23 N) [4] 

14/62 . . Dispositivos de mistura; Tubos de mistura [4] 
14/64 . . . com injetores [4] 
14/66 . . . Pré-aquecimento do ar de combustão ou gás [4] 
14/68 . . Tratamento do ar de combustão ou gás, por ex., por 

filtragem, por umedecimento (em geral B 01) [4] 
14/70 . . Desvios ou dispositivos perturbadores de fluxo 

semelhantes [4] 
14/72 . . Dispositivos de segurança, por ex., operativos, caso 

falhe o abastecimento de gás (proteção ou 
fiscalização da rede de canalização F 17 D 5/00) [4] 

14/74 . . . Prevenindo a chama elevada (14/70 tem 
prioridade) [4] 

14/76 . . . Proteção de chama e partes dos queimadores [4] 
 



F 23 D, G 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 6, Seção F 150 

14/78 . . . Partes refrigerantes do queimador [4] 
14/80 . . . Utilizando de um gás não tóxico [4] 
14/82 . . . Prevenindo o retorno da chama ou sopro (14/70 

tem prioridade; em tubulações de gás A 62 C 
4/02) [4] 

14/84 . . Chama espalhada ou de outra forma (14/70 tem 
prioridade) [4] 

Outros queimadores 
 
17/00 Queimadores para combustão simultânea ou alternada 

de combustíveis gasosos ou líquidos ou pulverulentos 
 
21/00 Queimadores não incluídos em outro local 
 
23/00 Conjuntos de dois ou mais queimadores (queimadores de 

gás com provisão para uma retenção da chama 14/26; 
disposição dos queimadores F 23 C; para fornalhas 
industriais F 27) 

 

F 23 G FORNOS CREMATÓRIOS; INCINERAÇÃO DE REFUGOS POR COMBUSTÃO 
 

Nota 

Esta subclasse abrange também a queima de combustíveis de baixo teor, sejam eles de natureza sólida, líquida ou gasosa. 

 
Índice da Subclasse 
 
FORNOS CREMATÓRIOS............................................................1/00 
INCINERAÇÃO DE REFUGOS POR COMBUSTÃO 
 Incineradores 
 para utilização em edifícios; para o  
 lixo urbano; para lixo de campos ou jardins ..............5/00 
 para refugos industriais ..............................................7/00 

 
 
 
 Outros aparelhos de destruição por 
 combustão de despejos industriais ................................... 7/00 
 

 

1/00 Fornos para cremação de esqueletos humanos ou 
carcaças de animais 

 
5/00 Incineradores de refugos (de refugos específicos 7/00); 

Estrutura de incineradores; Detalhes, acessórios ou 
controle dos mesmos [4] 

5/02 . com pré-tratamento [4] 
5/027 . . com uma etapa de pirólise ou de gaseificação 

(pirólise de sedimentos C 02 F 11/00; destilação 
destrutiva  de  materiais  carbonáceos  C 10 B 
53/00) [4] 

5/033 . . com desagregação ou trituração [4] 
5/04 . . secagem [4] 
5/05 . . . com grelhas de secagem [4] 
5/08 . com aquecimento suplementar [4] 
5/10 . . elétrico [4] 
5/12 . . utilizando um combustível gasoso ou líquido (5/14 

tem prioridade) [4] 
5/14 . . incluindo uma combustão secundária [4] 
5/16 . . . em uma câmara de combustão separada [4] 
5/18 . . . em uma chaminé [4] 
5/20 . com tambores rotativos ou oscilatórios [4] 
5/22 . . os tambores sendo de forma cônica [4]  
5/24 . com uma câmara de combustão vertical e 

substancialmente cilíndrica [4] 
5/26 . . com o fundo rotativo [4] 
5/28 . . com braços raspadores [4] 
5/30 . com um leito fluido [4] 
5/32 . o refugo estando sujeito a um movimento de 

turbilhonamento, por ex., incineradores ciclônicos [4] 

5/34 . o refugo sendo queimado em uma fossa ou disposto em 
pilhas para combustão [4] 

5/36 . com uma câmara de combustão cônica, por ex., 
incineradores “teepee” (5/22 tem prioridade) [4] 

5/38 . Disposições de vários fornos [4] 
5/40 . Incineradores transportáveis ou móveis [4] 
5/42 . . do tipo cesto [4] 
5/44 . Detalhes; Acessórios [4] 
5/46 . . Recuperação de calor [4] 
5/48 . . Prevenção de corrosão [4] 
5/50 . Controle ou disposições de segurança [4] 
7/00 Incineradores ou outros aparelhos para destruir refugos 

industriais, por ex., químicos (privada com incineração A 
47 K 11/02; oxidação de sedimentos C 02 F 11/06; 
queimadores em geral, detalhes de queimadores F 23 D; 
incineração de refugo radioativo G 21 F 9/00) [4] 

7/02 . do bagaço ou similares [4] 
7/04 . de licores residuais, por ex., licor de sulfeto [4] 
7/05 . de óleos residuais [4] 
7/06 . de gases residuais ou gases nocivos, por ex., gases de 

escapamento (aparelhos de exaustão para máquinas, 
motores em geral de motores de combustão interna F 01 
N; dos materiais não queimados da combustão primária 
de um combustível sólido ou fluido F 23 B 5/00, F 23 C 
9/00) [4] 

7/08 . utilizando tochas, por ex., em chaminés [4] 
7/10 . de refugos provenientes de campos ou jardins [4] 
7/12 . de materiais plásticos, por ex., borracha [4] 
7/14 . de solo contaminado, por ex., por óleo [4] 
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F 23 H GRELHAS; LIMPEZA OU RASPAGEM DAS GRELHAS  
 
Índice da Subclasse 
 
GRELHAS 
 Com barras maciças; com barras ocas .....................1/00; 3/00 
 Duplas; inclinadas; rotativas ou 
 oscilatórias; móvel...............................5/00; 7/00; 9/00; 11/00 

 
 
 
 Outros tipos.................................................................... 13/00 
 Detalhes.......................................................................... 17/00 
DISPOSIÇÕES PARA A LIMPEZA DAS GRELHAS, 
DESLOCAMENTO DO COMBUSTÍVEL AO LONGO 
DA GRELHA................................................................................ 15/00 

 

1/00 Grelhas com barras maciças 
1/02 . com meios para suprimento de ar ou pré-aquecimento 

do ar, por ex., suprimento de ar ou acessórios de sopro 
formando parte da estrutura da grelha ou servindo como 
suporte 

1/04 . com uma superfície de combustão variável 
1/06 . com barras em níveis diferentes (grelhas duplas 5/00) 
1/08 . Grelhas verticais 
 
3/00 Grelhas com barras ocas 
3/02 . resfriadas internamente 
3/04 . resfriadas externamente, por ex., com água, vapor ou ar 
 
5/00 Grelhas duplas 
 
7/00 Grelhas inclinadas (grelhas móveis inclinadas 11/12) 
7/02 . com barras fixas 
7/04 . . em disposição paralela 
7/06 . com barras móveis dispostas em paralelo na direção de 

alimentação de combustível 
7/08 . . de movimento alternado ao longo de seus eixos 
7/10 . . oscilando em torno de seus eixos 
7/12 . com barras móveis dispostas em sentido transversal ao 

sentido do suprimento de combustível 
7/14 . . de movimento alternado ao longo de seus eixos 
7/16 . . oscilando em torno de seus eixos 
7/18 . . de movimento alternado em um plano vertical 
9/00 Grelhas rotativas; Grelhas oscilatórias (7/00 tem 

prioridade) 
9/02 . Grelhas cilíndricas rotativas 
9/04 . Grelhas oscilatórias como um todo 
9/06 . com barras oscilando em torno de eixos transversais ao 

comprimento das mesmas 
9/08 . com barras oscilando em torno de seus eixos 

longitudinais 
9/10 . . e modificadas a fim de deslocar o combustível ao 

longo da grelha 
9/12 . sendo as barras móveis em um plano vertical 
 

11/00 Grelhas móveis 
11/02 . com as barras dispostas em suportes transversais 
11/04 . com as barras articuladas de um lado 
11/06 . com as barras móveis relativamente umas às outras 
11/08 . com diversas superfícies de grelha de movimento 

separado 
11/10 . com disposição especial para suprimento de ar por 

baixo e para regular o suprimento de ar 
11/12 . grelhas de movimento contínuo inclinadas; Grelhas de 

movimento contínuo escalonadas 
11/14 . servindo como grelhas auxiliares 
11/16 . com carregamento de várias camadas 
11/18 . Detalhes 
11/20 . . Meios de acionamento 
11/22 . . Deslocamento de combustível ao longo da grelha; 

Limpeza da grelha 
11/24 . . Remoção das cinzas; Remoção dos resíduos 
11/26 . . . por basculamento 
11/28 . . Superfícies de combustão substituíveis 
 
13/00 Grelhas não abrangidas por qualquer grupo precedente 
13/02 . Grelhas de cesto, por ex., com dispositivo de sacolejo 
13/04 . Grelhas telescópicas 
13/06 . Grelhas basculantes 
13/08 . Grelhas adaptadas especialmente a geradores a gás e 

também utilizáveis em fornalhas 
 
15/00 Disposições para a limpeza das grelhas (não constituindo 

parte da grelha F 23 J 1/00); Deslocamento do combustível 
ao longo da grelha (grelhas oscilatórias modificadas para 
deslocar o combustível 9/10; para grelhas de movimento 
contínuo 11/22) 

 
17/00 Detalhes de grelhas 
17/02 . Montagem das extremidades em barras 
17/04 . . de grelhas de movimento contínuo 
17/06 . Meios para ajustagem vertical da grelha 
17/08 . Travessões médios das grelhas; Armações; 

Espaçadores; Suportes 
17/10 . . Chapas fixas; Suportes maciços para combustível  
17/12 . Barras de grelhas 
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F 23 J REMOÇÃO OU TRATAMENTO DE PRODUTOS DE COMBUSTÃO OU DE RESÍDUOS DE COMBUSTÃO; CONDUTOS 
DE FUMOS (precipitação dos pós dos gases de combustão B 01 D; composição dos combustíveis C 10; aparelhos de combustão para 
consumir fumaça ou emanações, por ex., gases de escapamento F 23 G 7/06) 

 
Nota 

(1) Esta subclasse abrange também a limpeza de superfícies de tubos das fornalhas, dos tubos de água, dos condutos de fumos ou similares 
de caldeiras, dos condutos de troca ou transferência de calor, cujas superfícies são contaminadas por produtos ou resíduos da 
combustão. 

 
(2) Esta subclasse não abrange a limpeza de superfícies de caldeiras, dos condutos de troca de calor ou de transferência de calor 

contaminados por outras formas que não sejam pelos produtos ou resíduos de combustão, a qual é abrangida pela subclasse F 28 G. 
 
 
Índice da Subclasse 
 
REMOÇÃO DOS PRODUTOS SÓLIDOS 
DE COMBUSTÃO OU DOS RESÍDUOS 
 Da câmara de combustão..................................................1/00 
 De lugares que ficam além da chama ...............................3/00 

 
 
 
TRATAMENTO DOS PRODUTOS OU DOS 
RESÍDUOS DE COMBUSTÃO 
 Suprimento de produtos químicos; 
 Prevenção da solidificação; tratamento 
 de fumaças ou emanações ............................7/00; 9/00; 15/00 
CONDUTOS DE FUMO, GUARNIÇÕES PARA 
CHAMINÉS OU CONDUTOS DE FUMO....................... 11/00, 13/00 
 

 

1/00 Remoção de cinzas, escórias ou borras da câmara de 
combustão 

1/02 . Aparelhos para remoção de cinzas, escórias ou borras dos 
cinzeiros, por ex., utilizando vagonetes ou transportadores, 
utilizando dispositivos de sucção 

1/04 . Ferramentas manuais, por ex., ancinhos, atiçadores, pinças  
1/06 . Dispositivos de funcionamento mecânico, por ex., 

empurradores de escórias (constituindo parte da grelha F 23 
H) 

1/08 . Remoção de borra líquida [3] 
 
3/00 Remoção dos resíduos sólidos das passagens ou câmaras que 

ficam além da chama, por ex., dos condutos de fumo por 
sopradores de fuligem 

3/02 . Limpeza dos tubos da fornalha; Limpeza dos condutos de 
fumo ou das chaminés (por meios que não difiram 
materialmente da limpeza de qualquer outro tubo uma vez 
extinto o fogo B 08 B) 

3/04 . Coletores de sedimentos 
3/06 . Sistemas para acumular resíduos de diferentes partes da 

instalação de fornalhas  
7/00 Disposição dos dispositivos de suprimento de produtos 

químicos à chama (suprimento de produtos químicos à chama 
C 10 L) 

 
9/00 Prevenção contra a solidificação prematura dos resíduos 

derretidos da combustão 
 
11/00 Dispositivos para conduzir fumaça ou emanações, por ex., 

condutos de fumos (isolamento térmico para esse fim E 04 B 
1/94; chaminés E 04 H 12/28; remoção das emanações de 
cozimento de estufas ou fogões domésticos F 24 C 15/20)  

11/02 . Por condutores de fumaças ou emanações provenientes de 
diversas localizações para o exterior, por ex., em galpões de 
locomotivas, em garagens 

11/04 . em locomotivas; em veículos rodoviários; em navios 
11/06 . . para conduzir a fumaça horizontalmente 
11/08 . para aparelhos portáteis  
11/10 . para tendas; para cabanas de madeira; para outras estruturas 

inflamáveis  
11/12 . Sistemas de condutos de fumaça para fábricas ou grandes 

edifícios 
13/00 Guarnições para chaminés ou condutos de fumo 

(escoramento, reforço E 04 H; meios para facilitar escaladas 
E 06 C; aparelhos indutores de tiragem associados a 
chaminés ou condutos de fumos F 23 L) 

13/02 . Revestimentos; Camisas; Carcaças 
13/04 . Juntas; Conexões (juntas de tubos em geral F 16 L) 
13/06 . Aberturas; Orifícios de entrada 
13/08 . Portas ou tampas especialmente adaptadas a caixas de 

fumaça, condutos ou chaminés (em geral E 06 B) 
15/00 Disposição dos dispositivos para tratamento de fumaça 

ou de emanações (esses dispositivos per se, métodos para 
tratamento de fumaça ou de emanações, ver os locais  
relativos ao tratamento, por ex., B 01 D 53/00) 

15/02 . de purificadores, por ex., para remoção de material 
nocivo (purgadores para resíduos sólidos 3/04 )  [6] 

15/04 . . utilizando fluidos de lavagem  [6] 
15/06 . de resfriadores  [6] 
15/08 . de aquecedores  [6] 
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F 23 K ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AOS APARELHOS DE COMBUSTÃO (regulagem ou controle da combustão F 23 N) 

 

1/00 Preparação de combustível em pedaços ou pulverulento 
para o estado em que ele é introduzido no aparelho de 
combustão (filtragem B 01 D; mistura B 01 F; pulverização 
B 02 C; secagem F 26 B) 

1/02 . Mistura de combustível sólido com um líquido, por ex., 
preparação de pastas fluidas 

1/04 . Aquecimento do combustível antes de sua distribuição 
aos aparelhos de combustão 

 
3/00 Alimentação ou distribuição de combustível em pedaços 

ou pulverulento aos aparelhos de combustão (transporte 
em geral B 65 G) 

3/02 . Disposições para alimentação pneumática, isto é, por 
jatos de ar 

3/04 . para fornalhas de caldeiras de locomotivas 
3/06 . para fornalhas do tipo cuba 
3/08 . para fornalhas com barras de grelha móveis 
3/10 . Disposições para alimentação por baixo 
3/12 . . alimentação por pistão 
3/14 . . alimentação por rosca 
3/16 . Disposição para alimentação por cima 
3/18 . . Carregadores mecânicos 
3/20 . . . com moegas móveis 
3/22 . Controle da espessura da camada de combustível 

5/00 Alimentação dos aparelhos de combustão com outros 
combustíveis 

 
5/02 . Combustíveis líquidos [5] 
5/04 . . Sistemas de alimentação ou de distribuição 

utilizando bombas (5/06 tem prioridade) [5] 
5/06 . . a partir de uma fonte central em direção a vários 

queimadores [5] 
5/08 . . Preparação do combustível [5] 
5/10 . . . Mistura com outros fluidos [5] 
5/12 . . . . Preparação das emulsões (pulverização de 

emulsão de água e de combustível no 
interior do espaço da combustão dos 
queimadores F 23 D 11/16) [5] 

5/14 . . Partes constitutivas [5] 
5/16 . . . Dispositivos de segurança (5/18 tem prioridade; 

dispositivos de segurança para câmaras de 
combustão F 23 M 11/00) [5] 

5/18 . . . Dispositivos de limpeza ou dreno, por ex., 
filtros [5] 

5/20 . . . Dispositivos de pré-aquecimento (nos 
queimadores que empregam uma pulverização 
direta de líquido em gotícula ou líquido 
vaporizado no interior do espaço da combustão 
F 23 D 11/44) [5] 

5/22 . . . Dispositivos de vaporização (nos queimadores 
que empregam uma pulverização direta de 
líquido em gotículas ou líquido vaporizado  
no interior  do  espaço da combustão F 23 D 
11/44) [5] 

 

 

F 23 L SUPRIMENTO DE AR; INDUÇÃO DE TIRAGEM; ALIMENTAÇÃO DE LÍQUIDOS OU GASES NÃO COMBUSTÍVEIS 
(disposições para o suprimento de ar para combustíveis fluidos F 23 C; amortecedores ou boca, restritos à fornalhas, abertos F 24; 
válvulas de entrada de ar na frente de fornalhas abertas F 24) 

 
Índice da Subclasse 
 
SUPRIMENTO DE AR 
 Passagens para: o ar primário; 
 o ar secundário.........................................................1/00; 9/00 
 Válvulas ou abafadores 
 estrutura...................................... . .........................13/00 
 disposições: antes da fornalha; 
 depois da fornalha........................................3/00; 11/00 

 
 
 
Aparelhos para soprar na frente 

 da fornalha; aquecimento do ar 
 para combustão ..................................................... 5/00; 15/00 
ALIMENTAÇÃO DA FORNALHA COM  
LÍQUIDOS OU GASES NÃO COMBUSTÍVEIS 
OUTROS QUE NÃO O AR............................................................ 7/00 
INDUÇÃO DE TIRAGEM ........................................................... 17/00 

 

1/00 Passagens ou aberturas para suprimento do ar primário de 
combustão 

1/02 . introduzindo o ar por baixo da fornalha 

3/00 Disposições de válvulas ou de abafadores antes da fornalha 

5/00 Aparelhos para soprar na frente da fornalha 
5/02 . Disposições de ventiladores ou sopradores (ventiladores ou 

sopradores per se F 04) 
5/04 . por indução do ar de combustão, por ex., utilizando um jato 

de vapor 

7/00 Alimentação da fornalha com líquidos ou gases não 
combustíveis outros que não o ar, por ex., oxigênio, vapor 

9/00 Passagens ou aberturas para distribuição do ar secundário 
necessário à combustão completa do combustível 

9/02 . introduzindo o ar acima da fornalha 

9/04 . introduzindo o ar além da fornalha, isto é, mais perto da 
saída da fumaça 

9/06 . introduzindo o ar dentro da camada em combustão 
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11/00 Disposições de válvulas ou de abafadores depois da fornalha 
11/02 . para reduzir a tiragem por admissão de ar nos condutos de 

fumos 

13/00 Estrutura de válvulas ou de abafadores para controle de 
suprimento de ar ou de tiragem (em geral F 16 K) 

13/02 . articuladas em torno de um eixo único mas não tendo 
outro movimento (em forma de ripas articuladas 
individualmente em torno de um eixo 13/08) 

13/04 . . com o eixo perpendicular ao plano do aparelho 
13/06 . somente deslizáveis 
13/08 . funcionando como uma cortina de enrolar; funcionando 

como uma persiana 
13/10 . tendo movimento composto compreendendo ao mesmo 

tempo deslizamento e pivotamento 
 
15/00 Aquecimento do ar de combustão 
15/02 . Disposições dos regeneradores 
15/04 . Disposições dos recuperadores 

17/00 Tiragem de indução 
17/02 . Chapéus para chaminés ou condutos de ventilação; 

Terminais para condutos de fumo 
17/04 . . Dispositivos de equilíbrio dos condutos de fumo, 

isto é, dispositivos que combinam a entrada de ar no 
aparelho de combustão com a saída da fumaça 

17/06 . . ramificados; em T 
17/08 . . com cones coaxiais ou venezianas 
17/10 . . em que o chapéu se desloca como um todo 
17/12 . . Dispositivos para fixar o chapéu ou terminal à 

chaminé, ao tubo ou ao conduto de fumo 
17/14 . . Dispositivos de drenagem 
17/16 . Aparelhos de indução, por ex., jato de vapor atuando 

sobre os produtos de combustão além da fornalha 
 
 

 

F 23 M DETALHES ESTRUTURAIS DAS CÂMARAS DE COMBUSTÃO NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL (construção ou 
suporte das paredes de tubos para caldeiras a vapor F 22 B; geração de produtos de combustão de alta pressão ou de alta velocidade F 
23 R) 

 

3/00 Altares (chicanas sem contato com a fornalha 9/06) 
3/02 . modificados para a circulação de fluidos, por ex., ar, 

vapor, água 
3/04 . . para a distribuição de gás, por ex., ar, vapor 
3/06 . . . dentro da fornalha ou em sua direção 
3/08 . . . longe da fornalha, por ex., em direção à saída da 

fumaça 
3/10 . . . transversalmente 
3/12 . caracterizados por sua forma ou estrutura (3/02 tem 

prioridade) 
3/14 . . com aberturas para a passagem dos produtos de 

combustão 
3/16 . . formados por seções, por ex., utilizando barras ou 

blocos 
3/18 . . duplos; múltiplos 
3/20 . . compreendendo material refratário desintegrado, no 

todo ou em parte 
3/22 . móveis; ajustáveis 
 
5/00 Invólucros; Revestimentos; Paredes (invólucros, 

revestimentos ou paredes de câmaras de tratamento térmico 
de estufas, fornos ou retortas F 27 D) 

5/02 . caracterizados pela forma dos tijolos ou blocos 
utilizados (materiais C 04 B 33/00, 35/00) 

5/04 . Suportes para revestimentos 
5/06 . Cúpulas ou coberturas para câmaras de combustão 

(5/02, 5/04 têm prioridade) 
5/08 . Resfriamento dos mesmos; Paredes de tubos 

7/00 Portas especialmente adaptadas a câmaras de 
combustão (em geral E 06 B; condutos de fumos ou caixas 
de fumaça F 23 J 13/08) 

7/02 . Esquadrias para as mesmas 
7/04 . Portas de resfriamento ou esquadrias de portas 
 
9/00 Chicanas ou defletores de ar ou de produtos de 

combustão; Guarda-chamas 
9/02 . em entradas de ar 
9/04 . com passagens para entrada de ar nas chicanas ou nos 

guarda-chamas 
9/06 . em caixas de fornalhas 
9/08 . Chicanas ou defletores helicoidais ou torcidos 
9/10 . Chicanas ou defletores em forma de tubos, por ex., em 

caldeiras de tubos de água (interligação desses tubos 
nas caldeiras para o escoamento de fluido F 22) 

 
11/00 Sistemas de segurança (por controle da combustão F 23 N 

5/24) 
11/02 . Prevenção da emissão de chamas ou de gases quentes 

ou da admissão de ar, através de aberturas de inspeção 
ou de carregamento 

11/04 . Meios para fiscalizar a combustão, por ex., janelas de 
inspeção (sistemas de alarme G 08 B) 

 
13/00 Outros detalhes [3]  
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F 23 N REGULAGEM OU CONTROLE DA COMBUSTÃO (regulagem em geral G 05) 

 

1/00 Regulagem da alimentação de combustível 
1/02 . simultaneamente ao suprimento de ar 
1/04 . simultaneamente ao suprimento de ar e à tiragem 
1/06 . simultaneamente à tiragem 
1/08 . simultaneamente a um outro meio, por ex., água de 

caldeira 
1/10 . . e com suprimento de ar ou tiragem 
3/00 Regulagem do suprimento de ar ou da tiragem 

(simultaneamente à alimentação de combustível 1/00) 
3/02 . Regulagem da tiragem por ação direta da pressão de 

válvulas ou amortecedores únicos 
3/04 . pela ação de válvulas ou amortecedores por elementos 

sensíveis à temperatura 
3/06 . pela ação simultânea de duas ou mais válvulas ou 

amortecedores (3/08 tem prioridade) 
3/08 . por sistemas impulsionados por energia auxiliar 

5/00 Sistemas de controle da combustão (1/00, 3/00 têm 
prioridade) 

5/02 . utilizando dispositivos sensíveis a variações térmicas ou 
à dilatação térmica de um meio 

5/04 . . utilizando elementos bimetálicos 
5/06 . . utilizando foles; utilizando diafragmas 
5/08 . . utilizando elementos sensíveis à luz 
5/10 . . utilizando pares térmicos 
5/12 . . utilizando elementos sensíveis à ionização, isto é, 

hastes de chama 
5/14 . . utilizando resistências termossensíveis 
5/16 . utilizando detectores sensíveis a ruídos 
5/18 . utilizando detectores sensíveis à vazão do ar ou do 

combustível 
5/20 . com programa de tempo controlado por meios elétricos, 

por ex., utilizando relés de retardamento 
5/22 . com programa de tempo controlado por meios 

mecânicos, por ex., utilizando cames 
5/24 . Sistemas para impedir o aparecimento de condições 

anormais ou indesejáveis, isto é, dispositivos de 
segurança (5/02 a 5/18 têm prioridade) 

5/26 . Detalhes 
 

 

F 23 Q IGNIÇÃO (dispositivos para acender fósforos A 24 F; composições explosivas ou térmicas C 06 B; acendedores químicos C 06 C; 
dispositivos ou instalações peculiares aos motores de combustão interna, exceto velas incandescentes F 02 P); DISPOSITIVOS 
EXTINTORES  

 
Índice da Subclasse 
ACENDEDORES 
 Mecânicos.........................................................................1/00 
 Utilizando centelhas elétricas ..................................3/00, 5/00 
 Incandescentes ..................................................................7/00 
 Com chama piloto............................................................9/00 
 Por catalisador ................................................................11/00 

 
 
 
 Outros............................................................................. 13/00 
IGNIÇÃO REMOTA..................................................................... 21/00 
TESTE ........................................................................................ 23/00 
ISQUEIROS CONTENDO COMBUSTÍVEL.............. 2/00, 3/01, 7/00 
DISPOSITIVOS DE EXTINÇÃO................................................. 25/00 

 

1/00 Acendedores mecânicos (isqueiros contendo combustível 
2/00; fósforos C 06 F)  

1/02 . utilizando efeitos de fricção ou de choque 
1/04 . . sobre uma peça movida pelo elemento controlador 

do combustível, por ex., por uma válvula em 
fogareiro a gás 

1/06 . . Acendedores portáteis 
2/00 Isqueiros contendo combustível, por ex., para cigarros 
2/02 . Isqueiros com combustível líquido 
2/04 . . com liga de cério e ferro e pavio 
2/06 . . . com roda de fricção 
2/08 . . . . com ignição por ação de mola da tampa 
2/10 . . . com outro elemento de fricção 
2/12 . . com liga de cério e ferro sem pavio 
2/14 . . com liga de cério e ferro e tocha acesa por 

percussão ou compressão 

2/16 . Isqueiros com combustível gasoso, por ex., sendo o gás 
armazenado em estado líquido 

2/167 . . com chama ajustável [3] 
2/173 . . . Válvulas para esse fim (válvulas  em geral F 16 K) [3] 
2/18 . Isqueiros com combustível sólido 
2/20 . . com liga de cério e ferro e roda de fricção 
2/22 . . com liga de cério e ferro e material facilmente 

inflamável (iscas) 
2/24 . . com pílulas de ignição ou tiras com elementos 

inflamáveis  
2/26 . . combinados com acendedores de combustível líquido 
2/28 . Isqueiros caracterizados pela ignição elétrica do 

combustível (isqueiros com centelhas produzidas por 
eletricidade mas sem combustível 3/00) 

2/30 . Isqueiros caracterizados pela ignição catalítica do 
combustível (acendedores catalíticos sem combustível C 06 
C) 

 



F 23 Q, R 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 6, Seção F 156 

2/32 . Isqueiros caracterizados pelo fato de serem combinados 
com outros objetos (combinações com artigos para 
fumantes A 24 F) 

2/34 . Peças ou acessórios 
2/36 . . Caixas 
2/38 . . . com recipientes para pedras de isqueiros ou 

ferramentas  
2/40 . . Fixações de tampas  
2/42 . . Recipientes de combustível; Seus fechos 
2/44 . . Pavios; Guias ou fixações de pavios 
2/46 . . Rodas de fricção; Disposição das rodas de fricção 
2/48 . . Pedras de isqueiros (composição, manufatura C 06 

C 15/00); Guias ou disposições de pedras de 
isqueiro  

2/50 . . Estojos protetores 
2/52 . . Dispositivos de enchimento (em geral B 67 D) 
3/00 Acendedores utilizando centelhas produzidas por 

eletricidade (velas de ignição H 01 T 13/00) 
3/01 . Isqueiros manuais, por ex., para cigarros 
5/00 Ignição por ligação e ruptura, isto é, com a centelha 

produzida entre eletrodos pela ruptura do contato entre 
os mesmos (especialmente adaptados a motores de 
combustão interna F 02 P 15/00) 

7/00 Ignição incandescente; Acendedores utilizando calor 
produzido por eletricidade, por ex., isqueiros para 
cigarros (circuitos para esse fim H 01 T 15/00); Velas 
incandescentes aquecidas eletricamente  

7/02 . para ignição de combustível sólido 
7/04 . . com ventiladores para transferência de calor ao 

combustível 
7/06 . estruturalmente associados a queimadores de 

combustível fluido (isqueiros contendo combustível 
2/00) 

7/08 . . para evaporação e ignição do combustível líquido, 
por ex., em lanternas de tempestade 

7/10 . . para combustível gasoso, por ex., em aparelhos de 
soldar 

7/12 . . . acionado por dispositivo de controle do gás 
7/14 . Acendedores portáteis 
7/16 . . com bateria incorporada 
7/18 . . com gerador incorporado 
7/20 . . com transformador principal incorporado 
7/22 . Detalhes 

7/24 . . Dispositivos de segurança 
7/26 . . . Meios para reignição 
9/00 Acendedores de chama piloto 
9/02 . independentes da alimentação principal de combustível 
9/04 . . para queimadores verticais, por ex., queimadores de 

fogareiro a gás 
9/06 . . para queimadores invertidos, por ex., lâmpadas a 

gás 
9/08 . dependentes da alimentação principal de combustível 
9/10 . . para determinar a alimentação sucessiva do 

combustível aos queimadores piloto e principal 
9/12 . . para permitir a alimentação ao queimador principal, 

segundo a existência de uma chama piloto 
9/14 . . . utilizando meios elétricos, por ex., elementos 

sensíveis à luz 
 
11/00 Disposição dos acendedores catalíticos (acendedores 

catalíticos per se C 06 C) 
11/04 . no queimador 
11/06 . distantes do queimador, por ex., na manga de um 

candeeiro 
11/08 . em uma peça movida pelo elemento de controle do 

combustível 
11/10 . . e afastando-se da chama depois da ignição 
 
13/00 Acendedores não incluídos em outro local 
13/02 . utilizando queimadores a gás, por ex., atiçadores a gás 
13/04 . utilizando queimadores portáteis, por ex., tochas, 

braseiros 
 
21/00 Dispositivos para efetuar ignição à distância 
 
23/00 Teste das instalações de ignição (próprias para motores de 

combustão interna F 02 P 17/00) 
23/02 . Teste do momento da ignição 
23/08 . Teste das peças (de velas de ignição G 01 M 19/02) 
23/10 . . eletricamente 
 
25/00 Dispositivos de extinção, por ex., para apagar ou 

extinguir chamas de velas (para cigarros A 24 F) 

 

F 23 R GERAÇÃO DE PRODUTOS DE COMBUSTÃO DE ALTA PRESSÃO OU DE ALTA VELOCIDADE, por ex., CÂMARAS 
DE COMBUSTÃO DE TURBINAS A GÁS (aspectos químicos da produção de gás C 06 D 5/00; instalações de turbinas a gás 
caracterizadas pela disposição da câmara de combustão na instalação F 02 C 3/14; disposição de pós-combustores em instalações de 
propulsão a jato F 02 K 3/10; câmaras de combustão de instalações de motores a foguetes F 02 K 9/00; utilizando esses produtos para 
finalidades específicas, ver as classes pertinentes a essas finalidades) 

 

3/00 Câmaras de combustão contínua utilizando combustível 
líquido ou gasoso [3] 

3/02 . caracterizadas pela configuração do fluxo do ar ou do 
fluxo do gás (câmaras de combustão de fluxo inverso 
3/54; câmaras de combustão de tipo ciclônico ou 
vorticoso 3/58) [3] 

3/04 . . Disposições de entrada de ar [3] 
3/06 . . . Disposições de abertura ao longo do tubo de 

chama [3] 
3/08 . . . . entre as seções anulares do tubo de chama, 

por ex., tubos de chama com seções 
telescópicas [3] 

3/10 . . . para o ar primário (3/06 tem prioridade) [3] 

3/12 . . . . induzindo um vórtice [3] 
3/14 . . . . . pela utilização de palhetas de 

turbulência [3] 
3/16 . . com dispositivo no interior do tubo de chama ou da 

câmara de combustão para influenciarem o fluxo do 
ar ou dos gases [3] 

3/18 . . . Meios estabilizadores de chama, por ex., porta-
chama para pós-combustores de instalações de 
propulsão a jato [3] 

 



F 23 R 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 6, Seção F 157 

3/20 . . . . incorporando meios de injeção de 
combustível [3] 

3/22 . . . . deslocáveis, por ex., para uma posição inativa; 
ajustáveis, por ex., auto-ajustáveis [3] 

3/24 . . . . do tipo tela de fluido [3] 
3/26 . . Controlando o fluxo do ar [3] 
3/28 . caracterizados pelo abastecimento de combustível 

(queimadores per se F 23 D) [3] 
3/30 . . compreendendo dispositivos pré-vaporizadores do 

combustível [3] 
3/32 . . . sendo tubulares [3] 
3/34 . . Alimentando para dentro de diferentes zonas de 

combustão [3] 
3/36 . . Abastecimento de diferentes combustíveis [3] 
3/38 . . compreendendo dispositivos rotativos de injeção de 

combustível [3] 
3/40 . caracterizados pelo uso de meios catalíticos [3] 
3/42 . caracterizados pela disposição ou forma dos tubos de 

chama ou das câmaras de combustão [3] 
3/44 . . Câmaras de combustão compreendendo um tubo de 

chama tubular de um invólucro tubular (câmaras de 
combustão de fluxo inverso 3/54) [3] 

3/46 . . Câmaras de combustão compreendendo uma 
disposição circular de tubos de chama dentro de um 
invólucro circular comum ou dentro de invólucros 
individuais [3] 

3/48 . . . Tubos de chama entrelaçados, por ex. tubos 
cruzados [3] 

3/50 . . Câmaras de combustão compreendendo um tubo de 
chama anular dentro de um invólucro circular 
(câmaras de combustão toroidais 3/52) [3] 

3/52 . . Câmaras de combustão toroidais [3] 
3/54 . . Câmaras de combustão de fluxo inverso [3] 
3/56 . . Câmaras de combustão contendo tubos de chama 

rotativos [3] 
3/58 . . Câmaras de combustão do tipo ciclônico ou 

vorticoloso [3] 
3/60 . . Estruturas de suporte; Meios de fixação ou 

montagem [3] 
 
5/00 Câmaras de combustão contínua utilizando combustível 

sólido pulverulento [3] 
 
7/00 Câmaras de combustão intermitente ou explosiva [3] 
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F 24 AQUECIMENTO; FOGÕES; VENTILAÇÃO (proteção de plantas por aquecimento em jardins, pomares ou 
florestas A 01 G 13/06; fornos e aparelhos de cozer A 21 B; dispositivos de cozer outros que não fogões A 47 
J; especialmente adaptados a veículos, ver as subclasses pertinentes de B 60 a B 64; aparelhos de combustão 
em geral F 23; secagem F 26 B; fornos em geral F 27; elementos de aquecimento elétrico e suas disposições H 
05 B) 

 
Nota 

Nesta subclasse, os seguintes termos são empregados com os significados indicados: 
− “estufa” inclui aparelhos que devem ter uma fornalha aberta, por ex., lareira; 
− “fogão” significa um aparelho para cozinhar com elementos que efetuam operações diferentes de cozimento ou de cozimento e 

aquecimento. 
 

F 24 B ESTUFAS OU FOGÕES DOMÉSTICOS PARA COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS; ACESSÓRIOS PARA USO RELACIONADO 
COM ESTUFAS OU FOGÕES [6]  -  

 

1/00 Estufas ou fogões 
1/02 . Estufas fechadas 
1/04 . . feitas de azulejos vitrificados (1/08, 1/14 têm 

prioridade) 
1/06 . . . Construção de azulejos ou seus meios de 

fixação, por ex., chapa de calço (modelagem de 
azulejos   B   28   B;  vitrificação  de  azulejos  
C 04 B) 

1/08 . . com armazenamento de combustível em uma única 
tremonha sem divisões dentro da estufa ou do fogão 

1/10 . . . com combustão em sentido horizontal (1/14 tem 
prioridade) 

1/14 . . . com pré-destilação na tremonha 
1/16 . . com armazenamento de combustível em tremonhas 

múltiplas ou divididas dentro da estufa ou do fogão 
1/18 . Estufas com fornalhas abertas, por ex., lareiras 
1/181 . . Lareiras não fixas, por ex., para mobília do lar [4] 
1/182 . . com dispositivos adicionais para cozer (outras 

estufas com dispositivos adicionais para cozer 1/26) 
[4] 

1/183 . . com dispositivos adicionais para aquecimento de 
água [4] 

1/185 . . com meios de execução a ar, meios de troca de 
calor ou dispositivos adicionais para aquecimento 
por convecção (1/183 tem prioridade; partes 
componentes ou acessórios tendo meios de 
execução a ar, meios de troca de calor ou 
dispositivos adicionais para aquecimento por 
convecção 1/191); Regulagem da combustão; 
Dispositivos de controle [4] 

1/187 . . . Dispositivos de controle para regulagem da 
combustão sensíveis a certas condições 
(válvulas ou registros para suprimento de ar F 
23 L; regulagem ou controle da combustão F 23 
N; controle ou regulagem em geral G 05) [4] 

1/188 . . . caracterizados pela utilização de meios de troca 
de calor (1/187 tem prioridade) [4] 

1/189 . . . caracterizados pelos meios de circulação do ar, 
ou seja, do ar de combustão, do ar aquecido ou 
do gás de combustão, por ex., registros de 
controle da corrente de ar (1/187, 1/188 têm 
prioridade) [4] 

1/19 . . . suprimento de ar de combustão [4] 
1/191 . . Partes componentes; Acessórios [4] 
1/192 . . . Portas, peneiras; protetores de combustível [4] 

1/193 . . . Grelhas; Ferros [4] 
1/195 . . . Caixas de fornalhas; armações; cobertura; refletores 

de calor [4] 
1/197 . . . Soleiras [4] 
1/198 . . . Frentes circunscritas [4] 
1/199 . . . Equipamento de execução a combustível [4] 
1/20 . Fogões 
1/22 . . em que o forno de cozer fica acima da caixa de fornalha 
1/24 . . com massas embutidas para armazenamento ou 

isolamento de calor 
1/26 . Estufas com dispositivos adicionais para cozer (Estufas com 

fornalhas abertas com dispositivos adicionais para cozer 
1/182) [4] 

1/28 . Instalações conjugadas de estufas ou fogões, por ex., fogões 
de costas um para o outro com uma fornalha comum 

 
3/00 Aquecedores não abrangidos pelo grupo 1/00, por ex., 

braseiro de carvão vegetal (para cozer A 47 J 27/00 a 37/00) 
 
5/00 Circulação de ar de combustão ou de gases de combustão 

dentro ou em volta de estufas ou fogões (estufas com 
fornalhas abertas com meios de execução a ar 1/185) [4] 

5/02 . dentro ou em volta dos fogões  
5/04 . . circulando o ar ou o gás na parte inferior da estufa ou da 

grelha da fornalha 
5/06 . dentro ou em volta dos fogões  
5/08 . . em volta do forno de cozer 
 
7/00 Estufas, fogões ou condutos de gases de combustão, com 

meios adicionais para aquecimento por convecção (estufas 
com fornalhas abertas caracterizadas pela utilização de meios de 
troca de calor 1/185; aquecedores de ar providos de meios 
geradores de calor F 24 H 3/00) [4] 

7/02 . com condutos de ar externos 
7/04 . com condutos de ar internos 
7/06 . sem condutos de ar 
 
9/00 Estufas, fogões ou condutos de gases de combustão, com 

meios adicionais para aquecimento de água (1/182, 1/183 
têm prioridade) [3,4] 

9/02 . em recipientes abertos, por ex., banho-maria 
9/04 . em recipientes fechados [4] 
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13/00 Detalhes aplicáveis exclusivamente a estufas ou fogões 
queimando combustíveis sólidos (partes componentes ou 
acessórias para estufas com fornalhas abertas 1/191; 
remoção de cinzas, escórias ou borras da câmara de 
combustão F 23 J 1/00; remoção dos resíduos sólidos das 
passagens ou câmaras que ficam além da chama F 23 J 
3/00; juntas ou conexões para chaminés ou condutos de 
fumo F 23 J 13/04; aberturas de orifícios de entrada para 
chaminés ou condutos de fumo F 23 J 13/06; meio para 
supervisionar a combustão F 23 M 11/04) [4] 

13/02 . Disposição ou montagem dos conjuntos de grelhas 
(grelhas F 23 H); Disposição ou montagens de 
revestimentos de caixas de fornalhas, por ex., chapa de 
chaminé (materiais cerâmicos C 04 B 33/00, 35/00; 
envoltórios, revestimentos, paredes para câmaras de 
combustão F 23 M) 

13/04 . Disposições para alimentação de combustível sólido, 
por ex., tremonhas (alimentação de combustíveis 
sólidos e aparelhos de combustão em geral F 23 K) 

 
15/00 Acessórios para utilização em estufas ou fogões (peneiras 

de cinza B 07 B; acendedores de fogo C 10 L 11/00; 
remoção de cinzas F 23 J; outros dispositivos para ignição F 
23 Q) [6] 

15/02 . para quebrar carvão [6] 
15/04 . Caçamba de carvão; carvoeira [6] 
15/06 . Pás com ejetores [6] 
15/08 . Pás com peneiras [6] 
15/10 . Pinças para carvão [6] 
 

 

F 24 C OUTRAS ESTUFAS OU FOGÕES DOMÉSTICOS; DETALHES DE ESTUFAS OU FOGÕES DOMÉSTICOS DE 
APLICAÇÃO GERAL (estufas com radiadores do tipo circulação de fluido F 24 H) 

 
Índice da Subclasse 
 
ESTUFAS E FOGÕES NÃO RESTRITOS A 
COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS 
 Características gerais ........................................................1/00 
 Com um único tipo de combustível 
 Ou de fonte de energia........................................... 3/00 a 9/00 
 Com mais de um tipo de combustível 
 ou suprimento de energia não especificados ....................1/00 

 
 
 
 Com meios adicionais para aquecimento 
 de água ........................................................................ 13/00 
 Com meios de limpeza próprios.................................. 14/00 
 Combinações de estufas ou 
 fogões .......................................................................... 11/00 
DETALHES DE ESTUFAS OU FOGÕES 
EM GERAL................................................................................ 15/00 

 

1/00 Estufas ou fogões em que o suprimento de combustível 
ou de energia não é restrito a combustível sólido ou a 
um tipo abrangido por um único dos grupos 3/00 a 9/00; 
Estufas ou fogões em que o tipo de suprimento de 
combustível ou de energia não é especificado 

1/02 . adaptados para a utilização de dois ou mais tipos de 
combustível ou energia (1/16 tem prioridade; 
combinações de duas ou mais estufas ou fogões 
utilizando cada qual um tipo diferente de suprimento de 
combustível ou de energia 11/00) 

1/04 . . simultaneamente 
1/06 . . por substituição de peças, por ex., substituição de 

um queimador por um aquecedor elétrico 
1/08 . exclusivamente adaptados para aquecimento por 

irradiação (1/16 tem prioridade) 
1/10 . . com refletores 
1/12 . . . de forma circular 
1/14 . Estufas ou fogões de aquecimento por irradiação, com 

meios adicionais para aquecimento por convecção 
(1/02, 1/16 têm prioridade; adaptados exclusivamente 
para aquecimento por convecção F 24 H) 

1/16 . com adaptação especial para viagens, por ex., 
desmontável 

 
3/00 Estufas ou fogões para combustíveis gasosos 
3/02 . com calor produzido exclusivamente por chama (3/14 

tem prioridade) 

3/04 . com calor produzido total ou parcialmente por um 
corpo irradiante, por ex., por uma chapa perfurada (3/14 
tem prioridade) 

3/06 . . sem qualquer chama visível 
3/08 . Disposição ou montagem dos queimadores 

(queimadores per se F 23 D) 
3/10 . Disposição ou montagem de dispositivos de ignição 

(dispositivos de ignição per se F 23 Q) 
3/12 . Disposição ou montagem de dispositivos de controle ou 

de segurança (válvulas de controle F 16 K; dispositivos 
de segurança para queimadores F 23 D; regulação ou 
controle da combustão F 23 N) 

3/14 . com adaptação especial para viagens, por ex., 
desmontáveis 

 
5/00 Estufas ou fogões para combustíveis líquidos 
5/02 . com queimadores de evaporação, por ex., do tipo prato 

(5/20 tem prioridade) 
5/04 . . do tipo pavio 
5/06 . . . ajustáveis 
5/08 . . com calor produzido total ou parcialmente por um 

corpo irradiante 
5/10 . com queimadores de atomização (5/20 tem prioridade) 
5/12 . Disposição ou montagem dos queimadores 

(queimadores per se F 23 D) 
5/14 . Disposição ou montagem de dispositivos de ignição 

(dispositivos de ignição per se F 23 Q) 
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5/16 . Disposição ou montagem de dispositivos de controle ou 
de segurança (válvulas de controle F 16 K; dispositivos 
de segurança para queimadores F 23 D; regulação ou 
controle da combustão F 23 N) 

5/18 . Disposições para alimentação de combustível líquido 
constituindo parte das estufas ou dos fogões 
(alimentação de combustível líquido a aparelhos de 
combustão em geral F 23 K) 

5/20 . com adaptação especial para viagens, por ex., 
desmontáveis 

 
7/00 Estufas ou fogões aquecidos por energia elétrica 

(elementos ou disposições de aquecimento por eletricidade 
H 05 B) 

7/02 . utilizando microondas (aquecimento por microondas 
em geral H 05 B 6/64) 

7/04 . com calor irradiado diretamente do elemento aquecedor 
(7/10 tem prioridade) 

7/06 . Disposição ou montagem de elementos de aquecimento 
elétrico 

7/08 . Disposição ou montagem de dispositivos de controle ou 
de segurança (interruptores H 01 H; disposições de 
circuitos para aquecimento por eletricidade H 05 B) 

7/10 . com adaptação especial para viagens, por ex., 
desmontável 

 
9/00 Estufas ou fogões aquecidos por um único tipo de 

suprimento de energia não abrangidos pelos grupos 3/00 
a 7/00 ou a subclasse F 24 B (utilizando o calor de uma 
reação exotérmica que não envolva um suprimento de gás 
oxigênio livre, utilizando energia solar F 24 J) 

 
11/00 Combinações de dois ou mais fogões ou estufas, por ex., 

utilizando cada qual um tipo diferente de energia 
 
13/00 Estufas ou fogões com meios adicionais para 

aquecimento de água [3] 
 
14/00 Estufas ou fogões providos de meios de limpeza 

automática, por ex., limpeza contínua ou catalítica, 
limpeza eletrostática [3] 

14/02 . Tipo pirolítica [3] 
 

15/00 Detalhes 
15/02 . Portas especialmente adaptadas a estufas ou fogões (em 

geral E 06 B; para câmaras de combustão F 23 M) 
15/04 . . com painéis transparentes 
15/06 . Características ornamentais, por ex., grelha frontal, 

cercadura 
15/08 . Chapas de base ou de suporte; Pés ou colunas; 

Invólucros; Rodas (15/10 tem prioridade) 
15/10 . Parte superior, por ex., chapa quente; Anéis (15/12, 

15/14 têm prioridade) 
15/12 . Suportes laterais; Chapas laterais; Tampas; Proteções 

contra salpicos; Tabuleiros exteriores ao forno, por ex., 
para secagem de chapas 

15/14 . Bandejas ou ranhuras para líquido derramado 
15/16 . Prateleiras, tabuleiros ou bandejas dentro dos fornos; 

Suportes para os mesmos 
15/18 . Disposição dos compartimentos suplementares aos de 

cozer, por ex., para aquecer, para guardar utensílios ou 
recipientes de combustível; Disposição de aparelhos 
suplementares de aquecimento ou de cozimento, por 
ex., grelhas (grelhas per se A 47 J) 

15/20 . Remoção das emanações de cozimento (partes, detalhes 
ou acessórios de vasilhas de cozimento para eliminação 
ou condensação de vapores de cozimento de tais 
vasilhas A 47 J 36/38) [5] 

15/22 . Refletores para aquecedores por irradiação 
15/24 . Corpos ou painéis irradiantes para aquecedores por 

irradiação (queimadores de gás para produzir irradiação 
infravermelha F 23 D 14/12) 

15/26 . Alças para transporte 
15/28 . Proteções contra correntes de ar 
15/30 . Disposições para montagem de estufas ou fogões em 

lugares especiais 
15/32 . Disposições dos condutos para gases quentes, por ex., 

em fornos de cozer ou em torno dos mesmos 
15/34 . Elementos ou disposições para armazenamento de calor 

ou isolamento 
15/36 . Dispositivos de protetores, por ex., para evitar o contato 

com as partes aquecidas 

 

F 24 D SISTEMAS DE AQUECIMENTO DOMÉSTICO OU DE ESPAÇOS, por ex., SISTEMAS DE AQUECIMENTO CENTRAL; 
SISTEMAS DOMÉSTICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUENTE; ELEMENTOS OU COMPONENTES PARA ESSE 
FIM (prevenção contra a corrosão C 23 F; abastecimento de água em geral E 03; utilizando vapores ou condensados extraídos ou 
descarregados de instalações de máquinas a vapor para fins de aquecimento F 01 K 17/02; separadores (purgadores) da água de 
condensação F 16 T; estufas ou fogões domésticos F 24 B, C; aquecedores de água ou de ar providos de meios para gerar calor F 24 H; 
sistemas combinados de aquecimento e refrigeração F 25 B; aparelhos ou elementos cambiadores de calor F 28; remoção de incrustação 
(em caldeiras) F 28 G) 

 
Nota 
 
Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: 
− "sistema de aquecimento central" significa um sistema no qual o calor se produz ou armazena em fontes centrais e se distribui por 

meio de um fluido intercambiador aos espaços ou áreas a serem aquecidas. [5] 
 
Índice da Subclasse 
 
SISTEMAS DE AQUECIMENTO CENTRAL 
 Com fluido de transferência de calor; 
 vapor; água quente; ar quente ou gás de 
 escapamento; outros fluidos..........................1/00; 3/00; 5/00; 
  7/00 

 
 
 Combinações .................................................................... 9/00 
 Sistemas de aquecimento urbano ............................................  
 Por armazenamento de calor .......................................... 11/00 
 Outros sistemas .............................................................. 12/00 
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OUTROS SISTEMAS DE AQUECIMENTO 
DOMÉSTICOS OU DE ÁREAS 
 Elétricos; Outros..................................................13/00; 15/00 

ABASTECIMENTO DOMÉSTICO DE ÁGUA QUENTE......... 17/00 
DETALHES................................................................................... 19/00 
 

 

Sistemas de aquecimento central 

1/00 Sistemas de aquecimento central a vapor (10/00, 11/00 
têm prioridade) 

1/02 . utilizando vapor vivo 
1/04 . utilizando vapor de escapamento 
1/06 . utilizando vapor superaquecido 
1/08 . Disposições de linhas adutoras, por ex., para sistemas 

de conduto único 
3/00 Sistemas de aquecimento ce ntral à água quente (10/00, 

11/00 têm prioridade) 

3/02 . com circulação forçada, por ex., por bombas 
3/04 . com água sob alta pressão 
3/06 . . Disposições ou dispositivos para manter a alta 

pressão 
3/08 . combinados com sistemas para abastecimento 

doméstico de água quente 
3/10 . Disposições de linhas adutoras, por ex., provido de 

tanques acumuladores de calor, tanques de expansão 
3/12 . Disposições de tubos e painéis para o aquecimento do 

teto, parede ou solo (aquecimento elétrico do solo 
13/02; adaptações especiais dos pisos para incorporação 
de condutos, por ex., por aquecimento ou ventilação E 
04 B 5/48; elementos de construção em forma de blocos 
ou outra forma para a construção de partes de 
edificações caracterizadas por adaptações especiais, por 
ex., servindo para a localização dos condutos E 04 C 
1/39; elementos de construção de espessuras 
relativamente finas para a construção de partes de 
edificações, por ex., com adaptações especiais para 
utilização auxiliares, por ex., servindo por alongamento 
dos condutos E 04 C 2/52) [4] 

3/14 . . incorporados no teto, parede ou piso [4] 
3/16 . . fixado sobre ou adjacente ao teto, parede ou piso [4] 
3/18 . utilizando bombas de calor [5] 

5/00 Sistemas de aquecimento central a ar quente (10/00, 
11/00 têm prioridade; condicionamento de ar F 24 F); 
Sistemas de aquecimento central a gás de escapamento 

5/02 . funcionando com descarga de ar quente no espaço ou 
área a serem aquecidos 

5/04 . . com o retorno do ar para o aquecedor de ar 
5/06 . funcionando sem descarga de ar quente no espaço ou 

área a ser aquecido 
5/08 . . com ar quente circulando nos radiadores 
5/10 . . com ar quente circulando em condutos de troca de 

calor nas paredes, pisos ou tetos 
5/12 . utilizando bombas de calor [5] 

7/00 Sistemas de aquecimento central empregando fluidos de 
transferência de calor não abrangidos pelos grupos 1/00 
a 5/00, por ex., óleo, sal, gás (10/00, 11/00 têm prioridade) 

9/00 Sistemas de aquecimento central empregando 
combinações de fluidos de transferência de calor 
abrangidas por dois ou mais dos grupos 1/00 a 7/00 
(10/00, 11/00 têm prioridade) 

9/02 . Combinações de sistemas a água quente e a vapor 

10/00 Sistemas de aquecimento urbano [5] 

11/00 Sistemas de aquecimento central utilizando o calor 
acumulado em massas de armazenamento (unidades de 
aquecimento de armazenamento independente 15/02; 
massas de armazenamento, ver as subclasses pertinentes) 

11/02 . utilizando bombas de calor 
12/00 Outros sistemas de aquecimento central 
12/02 . compreendendo mais de uma fonte de calor (3/18, 5/12, 

11/02 têm prioridade) [5] 
 
Outros sistemas de aquecimento domésticos ou de espaços 

13/00 Sistemas de aquecimento por eletricidade (aquecedores 
elétricos de água ou de ar F 24 H) 

13/02 . utilizando unicamente aquecimento por resistência, por 
ex., aquecimento sob o piso 

13/04 . utilizando o aquecimento elétrico do fluido de 
transferência de calor em unidades do sistema separadas 

15/00 Outros sistemas de aquecimento domésticos ou de 
espaços  

15/02 . consistindo em unidades de aquecimento 
independentes, por  ex., aquecedores de armazenamento 
[3] 

15/04 . utilizando bombas de calor [5] 
______________________________________________________ 
 
17/00 Sistemas domésticos de abastecimento de água quente 

(combinados com sistemas de aquecimento domésticos ou 
de espaços 1/00 a 15/00) 

17/02 . utilizando bombas de calor [5] 

19/00 Detalhes (de aquecedores de água ou de ar F 24 H 9/00; 
dos dispositivos de troca ou de transferência de calor, de 
aplicação geral F 28 F) [3] 

19/02 . Disposições de montagens ou suportes para radiadores  
[3] 

19/04 . . em rodapés [3] 
19/06 . Caixas, tampas protetoras ou painéis ornamentais, para 

radiadores [3] 
19/08 . Disposições para drenagem, ventilação ou aeração 

(válvulas para drenagem F 16 K, por ex., F 16 K 21/00, 
para ventilação ou aeração F 16 K 24/00) [3] 

19/10 . Disposição ou montagem de dispositivos de controle ou 
de segurança (válvulas de controle F 16 K; somente o 
aquecedor sendo controlado F 24 H 9/20) [3] 
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F 24 F CONDICIONAMENTO DO AR; UMIDIFICAÇÃO DO AR; VENTILAÇÃO; UTILIZAÇÃO DE CORRENTES  DE AR 
COMO PROTEÇÃO (dispositivos para ventilação de estufa A 01 G; pecuária A 01 K, por ex., controle da umidade em incubadoras A 
01 K 41/04; desinfecção ou esterilização do ar A 61 L; dispositivos para o recondicionamento do ar de respiração em salas estanques ou 
para ventilação de abrigos à prova de gases A 62 B; filtragem, lavagem ou secagem de gases B 01 D; mistura de gases com vapores ou 
líquidos em geral B 01 F 3/00; pulverização B 05 B, D; remoção de impurezas ou de fumos das áreas em que são produzidos B 08 B 
15/00; ventilação, condicionamento do ar ou resfriamento especialmente adaptado à veículos, ver as classes pertinentes a veículos, por 
ex., B 60 H, B 61 D 27/00; produção de ozona C 01 B 13/10; chaminés ou fumeiros E 04 F 17/02, E 04 H 12/28, F 23 J 11/00, F 23 L 
17/02; condutos ou tubos de entrada do ar E 04 F 17/04, F 16 L; ventilação em portas ou janelas E 06 B 7/02; ventiladores, sopradores F 
04; absorção de ruídos em tubos ou sistemas de encanamentos F 16 L; chapéus para chaminés ou condutos de ventilação F 23 L; 
resfriamento F 25; detalhes dos aparelhos de troca ou transferência de calor de aplicação geral F 28 F; aparelhos para gerar íons a serem 
introduzidos em gases não encerrados, por ex., a atmosfera H 01 T 23/00)  
 
Notas 

(1) Nesta subclasse: 
− a umidificação do ar como tratamento auxiliar no condicionamento do mesmo, isto é, nas unidades em que o ar também é tanto 

resfriado como aquecido, é abrangida pelos grupos 1/00 ou 3/14; [3] 
− a umidificação do ar per se, por ex., “umidificadores de ambientes fechados”, é abrangida pelo grupo 6/00. [3] 

(2) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
− “condicionamento do ar” significa o suprimento de ar a ambientes fechados ou espaços por meios que proporcionem o tratamento 

do ar em pelo menos duas das seguintes maneiras: 
− aquecimento - resfriamento - qualquer outro tipo de tratamento, por ex., umidificação; 
− “ventilação” significa o suprimento de ar a ambientes fechados ou espaços ou a extração do ar desses ambientes fechados ou 

espaços, inclusive os sistemas para a circulação do ar nos mesmos, mas não abrange o simples  tratamento de ar que está suprido 
aos ambientes fechados ou espaços, extraído dos mesmos ou circulado dentro dos mesmos.  

(3) Invenções relacionadas a processos usando enzimas ou microorganismos com objetivo de; 
 (i) liberar, separar ou purificar um composto ou composição pré-existente, ou para 
 (ii) tratar têxteis ou limpar superfícies sólidas de materiais, são posteriormente classificadas na subclasse C 12 S. [5] 

 
 
Índice da Subclasse 
 
CONDICIONAMENTO DO AR 
 Unidades individuais; sistemas 
 centrais; outros sistemas ou 
 aparelhos.........................................................1/00; 3/00; 5/00 
UMIDIFICAÇÃO DO AR...............................................................6/00 
VENTILAÇÃO................................................................................7/00 
PROTEÇÃO POR CORRENTES DE AR.......................................9/00 

 
 
DETALHES COMUNS; 
 Controle, segurança........................................................ 11/00 
 Uso de sistemas de recuperação de energia ................... 12/00 
 Outros detalhes............................................................... 13/00 

 

Condicionamento do ar 
 
1/00 Unidades individuais, por ex., recebendo o ar primário 

de uma estação central 
1/01 . em que o ar secundário é aspirado pela ação injetora do 

ar primário (1/02 tem prioridade) [3] 
1/02 . monobloco, isto é, com todos os aparelhos para 

tratamento do ar instalados em um estojo comum 
1/04 . . Disposições para torná-las portáteis 
3/00 Sistemas de condicionamento do ar em que o ar 

primário condicionado é suprido por uma ou mais 
estações centrais às unidades distribuidoras nos 
ambientes ou espaços onde o ar pode receber 
tratamento secundário; Aparelhos especialmente 
destinados a esses sistemas (unidades individuais 1/00; 
estrutura de trocadores de calor F 28) 

3/02 . caracterizado pela pressão ou pela velocidade de ar 
primário (3/044 tem prioridade) [3] 

3/04 . . funcionando à alta pressão ou à alta velocidade 

3/044 . Sistemas em que o tratamento completo é dado na 
estação central, isto é, sistemas inteiramente de ar [3] 

3/048 . . com controle de temperatura à velocidade constante 
de circulação de ar (3/056 tem prioridade) [3] 

3/052 . . . Sistemas de dutos múltiplos, por ex., sistemas 
em que o suprimento de ar frio e de ar quente se 
faz por circuitos separados da estação central 
para as câmaras de mistura nos espaços a serem 
condicionados [3] 

3/056 . . o ar ao menos parcialmente circulando sobre as 
luminárias, cujo calor é dissipado ou utilizado [3] 

3/06 . caracterizados pelas disposições para suprimento de um 
fluido trocador de calor para tratamento subseqüente do 
ar primário nas unidades individuais (3/02 tem 
prioridade) 

3/08 . . com circuitos de alimentação e retorno para os 
fluidos trocadores quentes e frios 

3/10 . . com circuitos de alimentação distintos e um circuito 
de retorno comum para os fluidos trocadores 
quentes e frios 

 
 



F 24 F 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 6, Seção F 163 

3/12 . caracterizados pelo tratamento do ar de outra forma que 
não por aquecimento e resfriamento (3/02, 3/06 têm 
prioridade; aparelhos para o tratamento individual, ver 
as subclasses apropriadas para os tratamentos) 

3/14 . . por umidificação; por desumidificação 
3/147 . . . com transferência tanto do calor quanto da 

umidade entre o ar abastecido e o ar 
descarregado [3] 

3/153 . . . com calor subseqüente, isto é, com o ar, dada a 
umidade exigida na estação central, passando 
um elemento de aquecimento para conseguir a 
temperatura exigida [3] 

3/16 . . por purificação, por ex., por filtragem; por 
esterilização; por ozonização 

 
5/00 Sistemas ou aparelhos de condicionamento do ar não 

abrangidos por 1/00 ou 3/00 
______________________________________________________ 
 
6/00 Umidificação do ar [3] 
6/02 . por evaporação da água no ar [3] 
6/04 . . utilizando elementos estacionários úmidos sem 

aquecimento [3] 
6/06 . . utilizando elementos móveis úmidos sem 

aquecimento [3] 
6/08 . . utilizando elementos úmidos aquecidos [3] 
6/10 . . . aquecidos eletricamente [3] 
6/12 . pela formação de dispersões de água no ar [3] 
6/14 . . utilizando bocais (bocais per se, pulverização em 

geral B 05 B) 
6/16 . . utilizando elementos rotatórios [3] 
6/18 . por injeção de vapor (de água) no ar [3] 
 
7/00 Ventilação 
7/007 . com circulação forçada (utilizando sistemas de seções 

de dutos 7/06) [3] 
7/013 . . utilizando ventiladores de parede ou de janela, 

deslocando o ar através da parede ou da janela [3] 
7/02 . Ventilação pelo teto (7/007 tem prioridade;  clarabóias 

de ventilação E 04 D) [3,6] 
7/04 . com sistemas de condutos de ar 
7/06 . . com circulação forçada de ar, por ex., por ventilador 
7/08 . . . com dutos separados para o ar suprido e para o 

ar exaurido [3] 
7/10 . . . com suprimento ou exaustão de ar através de 

parede, piso ou teto perfurado (dispositivos de 
saída para dirigir ou distribuir o ar 13/06) [3] 

9/00 Utilização de correntes de ar como proteção, por ex., 
cortinas de ar (cortinas de ar para veículos B 60 J 9/04) 

 
 
Características ou detalhes comuns 
 
11/00 Sistemas ou aparelhos de controle ou segurança 

(válvulas de controle per se F 16 K; controle em geral G 05 
D 22/00) [3] 

11/02 . Disposições ou montagem dos dispositivos de controle 
ou segurança 

11/04 . . exclusivamente para controlar a velocidade da 
circulação do ar (11/08 tem prioridade) 

11/047 . . . a um valor constante[3] 
11/053 . . . por meios sensíveis à temperatura [3] 

11/06 . . unicamente para controlar o suprimento de fluidos 
de aquecimento ou de resfriamento para o 
tratamento secundário (11/08 tem prioridade) 

11/08 . . para controlar o tratamento primário do ar 
 
12/00 Utilização de sistemas de recuperação de energia no 

condicionamento do ar, na ventilação ou como proteção 
(com a transferência tanto do calor como da umidade entre 
o ar fornecido e o expelido 3/147; trocadores de calor em 
geral F 28) [4] 

13/00 Detalhes comuns ao, ou para o condicionamento do ar, 
umidificação do ar, ventilação ou utilização de correntes 
de ar como proteção 

13/02 . Canalizações 
13/04 . . Unidades de mistura de ar (13/06 tem prioridade; 

mistura de gases em geral B 01 F 3/02) 
13/06 . . Saídas para dirigir ou distribuir ar em ambientes ou 

espaços, por ex., difusor de ar de teto 
13/062 . . . tendo um ou mais vasos ou cones divergentes 

na direção da circulação (13/072 tem 
prioridade) [3] 

13/065 . . . formados como corpos cilíndricos ou esféricos 
giráveis (13/072 tem prioridade) [3] 

13/068 . . . formados como paredes, tetos ou pisos 
perfurados (13/078 tem prioridade) [3] 

13/072 . . . de forma alongada, por ex., entre painéis de 
tetos [3] 

13/075 . . . tendo lâminas ou varetas paralelas dirigindo a 
vazão, por ex., sendo as varetas ou as lâminas 
reguláveis individualmente (13/072 tem 
prioridade) [3] 

13/078 . . . combinados com luminárias (sistemas de 
tratamento do ar com circulação do ar sobre as 
luminárias 3/056) [3] 

13/08 . Elementos de controle da circulação do ar, por ex., 
venezianas, grades, flapes, placas de guia (7/013, 13/06 
têm prioridade; ventilação de teto 7/02) [3] 

13/10 . . móveis, por ex., registros (13/18 tem prioridade; 
válvulas em geral F 16 K) 

13/12 . . . feitos de elementos deslizantes 
13/14 . . . feitos de elementos basculantes; por ex., 

persianas 
13/15 . . . . com lâminas paralelas basculantes 

simultaneamente [3] 
13/16 . . . feitos de chapas de deslocamento paralelo 
13/18 . . especialmente adaptados para serem inseridos em 

painéis planos, por ex., em portas ou vidraças 
13/20 . Carcaças ou tampas [5] 
13/22 . Meios para evitar a condensação ou para fazer sair o 

condensado [5] 
13/24 . Meios para evitar ou suprimir o ruído [5] 
13/26 . Disposição para circulação de ar por meio de indução, 

por exemplo por acoplamento do fluido ou por efeito 
térmico [6] 

13/28 . Disposição ou montagem de filtros  [6] 
13/30 . Disposição ou montagem de trocadores de calor  [6] 
13/32 . Suportes para condicionamento do ar, umidificação do 

ar ou unidades de ventilação  [6] 
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F 24 H AQUECEDORES DE FLUIDOS, por ex., AQUECEDORES DE ÁGUA OU DE AR PROVIDOS DE MEIOS GERADORES DE 
CALOR EM GERAL (fornos tubulares para craqueamento ou fracionamento térmico não-catalítico C 10 G 9/20; dispositivos, por ex., 
válvulas para ventilação ou aeração de recintos F 16 K 24/00; purgadores de vapor ou aparelhos similares F 16 T; geração de vapor F 
22; aparelhos de combustão F 23; estufas ou fogões domésticos F 24 B, C; sistemas de aquecimento doméstico ou de espaços F 24 D; 
fornalhas, fornos de secagem, fornos, retortas F 27; cambiadores de calor F 28; elementos ou disposições de aquecimentos por 
eletricidade H 05 B) 

 
 

Notas 

(1) A característica marcante dos aquecedores de ar classificados nesta subclasse é que o calor é de maneira predominante liberado para o 
ar por convecção, geralmente por circulação forçada do ar. As estufas ou fogões domésticos abrangidos pela subclasse F 24 B, C 
também podem ser aquecedores de ar inflamados ou elétricos, mas liberam o seu calor em grande escala por radiação e somente até 
certo ponto por convecção natural. [3] 

(2) Nesta subclasse, as seguintes expressões ou termos são empregados com os significados indicados: 
− “água” inclui outros líquidos e sempre indica o líquido a aquecer; [3] 
− “ar” inclui outros gases ou misturas de gases e sempre indica o gás a aquecer; [3] 
− “tubos de fornalha” significa os tubos no interior do aquecedor em que se dá a combustão; [3] 
− “tubos de fogo” significa os tubos no interior do aquecedor através dos quais os gases de combustão fluem de uma câmara de 

combustão localizada fora dos tubos [3] 
− “aquecedor” significa os aparelhos que incluem não somente os meios geradores de calor mas também os meios para a transferência 

do calor gerado para a água ou para o ar. [3] 
(3) Todos os aquecedores de armazenamento são classificados no grupo 7/00. [3] 
 
Índice da Subclasse 
 
AQUECEDORES DE ÁGUA.........................................................1/00 
AQUECEDORES DE AR; AQUECEDORES 
DE ARMAZENAMENTO.....................................................3/00; 7/00 
AQUECEDORES DE FLUIDOS E BOMBAS DE CALOR..........4/00 

 
 
 
COMBINAÇÕES DE AQUECEDORES DE 
ÁGUA E AR.................................................................................... 6/00 
AQUECEDORES DE FLUIDOS PARA EXTRAIR 
O CALOR LATENTE DOS GASES DE COMBUSTÃO.............. 8/00 
DETALHES..................................................................................... 9/00 

 

1/00 Aquecedores de água providos de meios geradores de 
calor, por ex., caldeira, aquecedor de circulação, 
aquecedor de reservatório de água (7/00, 8/00 têm 
prioridade; detalhes 9/00; caldeiras a vapor F 22 B; estufas 
ou fogões domésticos com meios adicionais para 
aquecimento de água F 24 B 9/00, F 24 C 13/00) [5] 

1/06 . Portáteis ou móveis, por ex., desmontáveis 
1/08 . Caldeiras, monobloco ou autônomas, isto é, 

aquecedores de água com dispositivos de controle e 
bomba em uma única unidade 

1/10 . Aquecedores de fluxo contínuo, isto é, aquecedores em 
que o calor é gerado apenas durante o escoamento da 
água, por ex., com contato direto da água com o meio 
de aquecimento (1/50 tem prioridade) [5] 

1/12 . . em que a água é conservada separada do meio de 
aquecimento 

1/14 . . . por tubos, por ex., em forma de serpentina 
1/16 . . . . com forma helicoidal ou espiral 
1/18 . Aquecedores de reservatório de água (1/50 tem 

prioridade; combinados com estufas de aquecimento de 
água para o aquecimento central 1/22) [5] 

1/20 . . com elementos de aquecimento imersos, por ex., 
elementos elétricos ou tubos de fornalhas 

1/22 . Aquecedores de água outros que não aquecedores de 
circulação contínua ou de reservatório de água, por ex., 
aquecedores de água para o aquecimento central (1/50 
tem prioridade) [5] 

1/24 . . com uma camada de água circundando a câmara ou 
câmaras  de  combustão  (1/40,  1/44 têm 
prioridade) [3] 

1/26 . . . a camada de água formando um corpo integral 

1/28 . . . . incluindo um ou mais tubos de fornalha ou 
de fogo 

1/30 . . . sendo a camada de água formada por seções 
1/32 . . . . com seções verticais dispostas lado a lado 
1/34 . . com a câmara de água disposta junto à câmara ou 

câmaras de combustão, por ex., acima ou ao lado 
(1/24, 1/44 têm prioridade) 

1/36 . . . a câmara de água incluindo um ou mais tubos 
de fogo 

1/38 . . com a água encerrada em elementos separados, por 
ex., em elementos do tipo radiador (1/40, 1/44 têm 
prioridade) 

1/40 . . com tubo ou tubos de água (1/44 tem prioridade) 
1/41 . . . em forma de serpentina [3] 
1/43 . . . com forma helicoidal ou espiral [3] 
1/44 . . com combinações de dois ou mais tipos abrangidos 

pelos grupos 1/24 a 1/40 
1/46 . Aquecedores de água com várias câmaras de combustão 

[2,5] 
1/48 . Aquecedores de água para aquecimento central 

incorporando aquecedores para água doméstica [5] 
1/50 . . incorporando reservatórios de água domésticos [5] 
1/52 . . incorporando trocadores de calor para água 

doméstica (1/50 tem prioridade) [5] 
 
3/00 Aquecedores de ar providos de meios geradores de calor 

(7/00, 8/00 têm prioridade; detalhes 9/00; estufas ou fogões 
domésticos com meios adicionais para aquecimento do ar 
por convecção F 24 B, C) [5] 

3/02 . com circulação forçada (3/12 tem prioridade) 
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3/04 . . estando o ar em contato direto com o meio de 
aquecimento, por ex., elemento de aquecimento 
elétrico 

3/06 . . estando o ar mantido separado do meio de 
aquecimento, por ex., utilizando circulação forçada 
do ar sobre os radiadores 

3/08 . . . por tubos 
3/10 . . . por chapas 
3/12 . com sistemas adicionais de aquecimento 
 
4/00 Aquecedores de fluidos utilizando bombas de calor [5] 
4/02 . Aquecedores de líquidos [5] 
4/04 . . Aquecedores por acumulação térmica [5] 
4/06 . Aquecedores de gás [5] 
 
6/00 Aquecedores de água e ar combinados (8/00 tem 

prioridade) [5] 
 
7/00 Aquecedores por acumulação térmica, isto é, 

aquecedores em que a energia é armazenada como calor 
em massas para liberação posterior (estufas ou fogões 
domésticos com massas adicionais de armazenamento de 
calor F 24 B 1/24, F 24 C 15/34; materiais para massas de 
armazenamento, ver as subclasses pertinentes) 

7/02 . sendo o calor liberado transportado para um fluido de 
transferência, por ex., ar, água 

7/04 . . com circulação forçada do fluido de transferência 
7/06 . sendo o calor liberado irradiado 
 

8/00 Aquecedores de fluidos que têm meios de produção de 
calor especialmente adaptados para extrair o  
calor latente dos gases de combustão por meio de 
condensação [5] 

 
9/00 Detalhes 
9/02 . Estojos; Tampas; Painéis ornamentais 
9/06 . Disposição de montagens ou de suportes 
9/12 . Ligação dos aquecedores aos tubos de circulação 

(juntas de tubos em geral F16L) 
9/14 . Ligando seções diferentes, por ex., em aquecedores de 

água (em radiadores F 28 F 9/26) 
9/16 . Sistemas para drenagem da água (válvulas para 

drenagem F 16 K, por ex., F 16 K 21/00; em tubos ou 
em sistemas de canalização em geral F 16 L 55/00; em 
sistemas de aquecimento doméstico ou de espaços F 24 
D 19/08) 

9/18 . Disposição ou montagem de grelhas, queimadores ou 
elementos de aquecimento (queimadores F 23 D; 
grelhas  F  23 H;  elementos  de  aquecimento  elétrico 
H 05 B)  

9/20 . Disposição ou montagem dos dispositivos de controle 
ou de segurança (válvulas de controle F 16 K; 
dispositivos de segurança para queimadores F 23 D; 
dispositivos de controle da combustão F 23 N; de 
sistemas contendo um aquecedor, ver as subclasses 
pertinentes, por ex., de sistemas de aquecimento de 
controle F 24 D 19/10; dispositivos de controle per se G 
05; de ligação automática para aparelhos de 
aquecimento por eletricidade H 05 B 1/02) 

 

 

F 24 J PRODUÇÃO DE CALOR, UTILIZAÇÃO DE CALOR NÃO INCLUÍDO EM OUTRO LOCAL (motores ou outros mecanismos 
para produzir força mecânica pelo calor, ver as classes pertinentes, por ex., F 03 G para utilização da energia natural) 

 
Nota 
 
Invenções relacionadas a processos usando enzimas ou microorganismos com objetivo de; 

 (i) liberar, separar ou purificar um composto ou composição pré-existente, ou para 
 (ii) tratar têxteis ou limpar superfícies sólidas de materiais são posteriormente classificadas na subclasse C 12 S. [5] 

 

1/00 Reações químicas exotérmicas não compreendendo um 
suprimento de oxigênio livre; Aparelhos ou dispositivos, 
por ex., estufas ou fogões, utilizando o calor assim 
produzido 

 
2/00 Utilização de calor solar, por ex., coletores de calor solar 

(destilação ou evaporação de água utilizando energia solar 
C 02 F 1/14; aspectos da cobertura para dispositivos 
coletores de energia E 04 D 13/18; dispositivos para 
produzir energia mecânica a partir da energia solar F 03 G 
6/00; dispositivos semicondutores adaptados para converter 
energia solar em energia elétrica H 01 L 25/00, 31/00; 
dispositivos semicondutores empregando conjunto de 
células solares utilizando energia do calor H 01 L 31/058; 
geradores em que a radiação da luz é diretamente 
convertida em energia elétrica H 02 N 6/00) [4,5] 

2/02 . Coletores de calor solar com suporte para o artigo 
aquecido, por ex., estufas, fogões, fornos de cadinho, 
fornalhas ou fornos de cozer utilizando calor [4] 

2/04 . Coletores de calor solar com o fluido de trabalho 
conduzido através do coletor [4] 

2/05 . . envolto por um fechamento transparente, por ex., 
coletores solares a vácuo  [6] 

2/06 . . com elementos de concentração (elementos ou 
sistemas óticos per se G 02 B) [4] 

2/07 . . . Coletores que trabalham a alta temperatura, por 
ex., centrais de energia solar [6] 

2/08 . . . Lentes [4] 
2/10 . . . Refletores [4] 
2/12 . . . . parabólicos [4] 
2/13 . . . . hemisféricos [6] 
2/14 . . . . semi-cilíndricos ou parabólico-cilíndricos [4] 
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2/15 . . . . cônicos [6] 
2/16 . . . . com placas planas [4] 
2/18 . . . . espaçados, as superfícies refletoras opostas 

interagindo [4] 
2/20 . . o fluido de trabalho sendo conduzido através das 

placas [4] 
2/22 . . . com superfícies estendidas, por ex., 

protuberâncias, corrugações (2/28 tem 
prioridade) [4] 

2/23 . . o fluido de trabalho circulando livremente pelos 
elementos do coletor  [6] 

2/24 . . o fluido de trabalho sendo conduzido através de 
condutos tubulares absorvedores de calor [4] 

2/26 . . . com superfícies estendidas, por ex., 
protuberâncias (2/28 tem prioridade) [4] 

2/28 . . com matéria permeável, foraminosa ou materiais 
porosos [4] 

2/30 . . com meios para trocar de calor entre uma 
pluralidade de fluidos [4] 

2/32 . . com seção de evaporação e condensação, por ex., 
tubos para conduzir calor [4] 

2/34 . . com matéria armazenada de calor [4] 
2/36 . Unidades coletoras giráveis ou dobráveis [4] 

2/38 . empregando meios de reboque (2/02, 2/06 têm 
prioridade; radiogoniômetros para determinar a direção 
da qual estão sendo recebidas as ondas eletromagnéticas 
G 01 S 3/78; controle da posição ou direção G 05 D 
3/00) [4] 

2/40 . Disposições de controle [4] 
2/42 . Sistemas de calor solar não incluídos em outro local [4] 
2/44 . . com circulação termosifonada [4] 
2/46 . Partes componentes, detalhes ou acessórios de coletores 

de calor solar [4] 
2/48 . . caracterizado pelo material absorvedor [4] 
2/50 . . coberturas transparentes [4] 
2/51 . . Isolamento térmico (2/50 tem prioridade)  [6] 
2/52 . . Disposições de montagem ou suporte [4] 
2/54  . . . especialmente adaptados para movimentos 

rotativos  [6] 
 
3/00 Outra produção ou utilização de calor (utilização de 

calor 2/00; materiais para esse fim C 09 K 5/00) 
3/06 . utilizando calor natural [4] 
3/08 . . utilizando calor geotérmico (dispositivos para 

produzir energia mecânica a partir da energia 
geotérmica F03 G 4/00) [4,5] 
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F 25 REFRIGERAÇÃO OU RESFRIAMENTO; SISTEMAS COMBINADOS DE AQUECIMENTO E 
REFRIGERAÇÃO; SISTEMAS DE BOMBAS DE CALEFAÇÃO; FABRICAÇÃO OU 
ARMAZENAMENTO DE GELO; LIQUEFAÇÃO OU SOLIDIFICAÇÃO DE GASES 

 
F 25 B MÁQUINAS, INSTALAÇÕES OU SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO; SISTEMAS COMBINADOS DE AQUECIMENTO E 

REFRIGERAÇÃO, por ex., SISTEMAS DE BOMBAS DE CALEFAÇÃO (bombas, compressores F 04; utilização de bombas de 
calefação para aquecimento doméstico ou de espaços ou para abastecimento de água quente F 24 D; condicionadores do ar, 
umidificação do ar F 24 F; aquecedores de fluidos utilizando bombas de calor F 24 H) 

 
 Notas 
 
(1) Atenção para a Nota (2) após o título da subclasse F 24 F. [5] 
(2) Ao classificar os circuitos ou sistemas de bombas de calor, os grupos 1/00 a 25/00 e 29/00 têm prioridade sobre o grupo 30/00 [5] 
 
 
Índice da Subclasse 
 
MODO DE FUNCIONAMENTO 
 Tipo de compressão 
       caracterizado pelo ciclo ...................................1/00, 13/00 
       caracterizado por sua 
       disposição 
             rotativos em grupo  
             incorporado; com vários 
             circuitos de evaporação; 
             com diversos circuitos  
             de condensadores com 
             funcionamento em cascata.........3/00; 5/00; 6/00; 7/00 
       caracterizado pelo refrigerante...................................9/00 
       utilizando turbinas ....................................................11/00 
 Do tipo adsorção ou absorção .............................15/00, 17/00 
 Outros tipos de um único modo 
 de funcionamento, utilizando: 
 evaporação sem recuperação; 
 efeitos elétricos ou magnéticos; 
 outros........................................................19/00; 21/00; 23/00 
 Combinações; dos modos de funcionamento 
 acima mencionados; de aquecimento e 
 refrigeração..........................................................25/00; 29/00 

 
 
 
 Bombas de calor............................................................. 30/00 
 Utilizando uma fonte especial de energia ...................... 27/00 
DETALHES, DISPOSIÇÕES OU 
PEÇAS 
 Peças; caldeiras, analisadores, retifica- 
 dores; caldeiras-absorvedoras; absorve- 
 dores, adsorvedores; evaporadores e 
 condensadores; subresfriadores, 
 desaquecedores, reaquecedores ...............33/00; 35/00; 37/00;  
  39/00; 40/00 
 Disposições 
       disposição do compressor; circulação 
       do fluido; separação ou purificação 
       de gases ..............................................31/00; 41/00; 43/00 
       para carregar e descarregar o 
       refrigerante; para combater a 
       corrosão ou depósitos.................................... 45/00; 47/00 
 Montagem dos dispositivos de 
 controle e segurança....................................................... 49/00 
 

 

Máquinas, instalação ou sistemas de refrigeração por 
compressão 
 
1/00 Máquinas, instalação ou sistemas de refrigeração por 

compressão com ciclo não reversível (3/00, 5/00, 6/00, 
7/00, 9/00 têm prioridade) [5] 

1/02 . com compressor do tipo pistão de movimento 
alternativo (1/10 tem prioridade) 

1/04 . com compressor do tipo rotativo (1/10 tem prioridade) 
1/047 . . do tipo parafuso [5] 
1/053 . . do tipo turbina [5] 
1/06 . com compressor do tipo a jato, por ex., utilizando um 

líquido sob pressão (1/10 tem prioridade) 
1/08 . . utilizando vapor sob pressão 
1/10 . com compressão de estágios múltiplos (com 

funcionamento em cascata 7/00) 
 
3/00 Máquinas de refrigeração por compressão, rotativas de  

grupos incorporados, isto é, com compressor, 
condensador e evaporador girando como uma única 
unidade 

 

5/00 Máquinas, instalações ou sistemas de refrigeração por 
compressão com vários circuitos de evaporadores, por 
ex., para variar a capacidade de refrigeração (com 
funcionamento em cascata 7/00) 

5/02 . dispostos em paralelo [5] 
5/04 . dispostos em série [5] 
6/00 Máquinas, instalações, ou sistemas por compressão, com 

diversos circuitos de condensadores [5] 
6/02 . dispostos em paralelo [5] 
6/04 . dispostos em série [5] 
7/00 Máquinas, instalações ou sistemas de refrigeração por 

compressão com funcionamento em cascata, isto é, com 
dois ou mais circuitos, sendo o calor proveniente do 
condensador de um circuito absorvido pelo evaporador 
do circuito (9/00 tem prioridade) 
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9/00 Máquinas, instalações ou sistemas de refrigeração por 
compressão em que o refrigerante é ar ou outro gás de 
baixo ponto de ebulição 

9/02 . utilizando efeito de Joule-Thompson; utilizando efeito 
de vórtice 

9/04 . . utilizando efeito de vórtice [5] 
9/06 . utilizando  redutores  de  pressão  (9/10  tem prioridade) [5] 
9/08 . utilizando ejetores (9/10 tem prioridade) [5] 
9/10 . utilizando várias etapas de resfriamento [5] 
9/12 . utilizando a diluição 3He-4He [5] 
9/14 . caracterizadas pelo ciclo utilizado, por ex., ciclo de 

Stirling [5] 
11/00 Máquinas, instalações ou sistemas de refrigeração por 

compressão utilizando turbinas, por ex., turbinas a gás 
11/02 . como redutores de pressão (9/06 tem prioridade) [5] 
11/04 . . do tipo centrifugas [5] 

13/00 Máquinas, instalações ou sistemas de refrigeração por 
compressão com ciclo reversível (ciclos de degelo 47/02) 

Máquinas, instalações ou sistemas de refrigeração por absorção 
ou adsorção 

15/00 Máquinas, instalações ou sistemas de refrigeração, por 
absorção ou adsorção funcionando continuamente, por 
ex., do tipo absorção 

15/02 . sem gás inerte (15/12, 15/14, 15/16 têm prioridade) 
15/04 . . sendo o refrigerante amônia evaporada de uma 

solução aquosa 
15/06 . . sendo o refrigerante vapor de água evaporada de 

uma solução salina, por ex., brometo de lítio 
15/08 . . sendo o refrigerante ácido sulfúrico 
15/09 . . sendo o refrigerante hidrogênio dessorbido (inverso 

da ab ou adsorção) de um hidreto [5] 
15/10 . com gás inerte (15/12, 15/14, 15/16 têm prioridade) 
15/12 . com reabsorventes (15/14 tem prioridade) 
15/14 . utilizando osmose 
15/16 . utilizando um ciclo de desabsorção 

17/00 Máquinas, instalações ou sistemas de refrigeração por 
absorção ou adsorção, funcionando de maneira 
intermitente, por ex., do tipo absorção ou adsorção 

17/02 . sendo o absorvente ou adsorvente um líquido, por ex., 
salmoura (17/10 tem prioridade) 

17/04 . . com duas ou mais madeiras funcionando 
alternadamente 

17/06 . . com a caldeira e o evaporador construídos como um 
todo em disposição inclinável ou rotativa 

17/08 . sendo o absorvente ou adsorvente um sólido, por ex., 
sal (17/12 tem prioridade) [5] 

17/10 . utilizando a solução endotérmica do sal 
17/12 . utilizando a desabsorção de hidrogênio de um hidreto 

[5] 

Máquinas, instalações ou sistemas de refrigeração com um 
único modo de funcionamento, não abrangidos pelos grupos 
1/00 a 17/00 

19/00 Máquinas, instalações ou sistemas de refrigeração 
utilizando evaporação de um refrigerante, mas sem 
recuperação do vapor 

19/02 . utilizando jato de um fluido, por ex., de vapor 
19/04 . . utilizando jato de um líquido, por ex., de água 

21/00 Máquinas, instalações ou sistemas de refrigeração 
utilizando efeitos elétricos ou magnéticos 

21/02 . utilizando e efeito Peltier; utilizando o efeito Nernst-
Ettinghausen (elementos termelétricos H 01 L 35/00, 
37/00) 

21/04 . . reversível [5] 

23/00 Máquinas, instalações ou sistemas de refrigeração com 
um único modo de funcionamento não abrangidos pelos 
grupos 1/00 a 21/00, por ex., utilizando o efeito de 
irradiação seletiva 

 
 
25/00 Máquinas, instalações ou sistemas de refrigeração utilizando 

uma combinação de modos de funcionamento abrangidos 
por dois ou mais grupos 1/00 a 23/00 (combinações de dois ou 
mais modos de funcionamento abrangidos por um único grupo 
principal, ver o grupo pertinente) 

25/02 . Máquinas, instalações ou sistemas de absorção ou adsorção 
por compressão 

27/00 Máquinas, instalações ou sistemas de refrigeração utilizando 
fontes especiais de energia (30/06 tem prioridade) 

 
27/02 . utilizando calor de escapamento, por ex., de motores de 

combustão interna 

29/00 Sistemas combinados de aquecimento e refrigeração, por 
ex., operando alternativa ou simultaneamente [5] 

30/00 Bombas de calor [5] 
30/02 . do tipo por compressão [5] 
30/04 . do tipo por sorção [5] 
30/06 . caracterizadas  pela  fonte  de  baixo  potencial de calor  [5] 

Peças ou detalhes de máquinas de refrigeração 

31/00 Disposições dos compressores (compressores per se F 04) 
31/02 . de grupos motor-compressor 

33/00 Caldeiras; Analisadores; Retificadores (caldeiras -
absorvedoras 35/00) 

35/00 Caldeiras-absorvedoras, isto é, caldeiras utilizáveis para 
absorção ou adsorção 

35/02 . utilizando um líquido como absorvente, por ex., salmoura 
35/04 . utilizando um sólido como absorvente 

37/00 Absorvedores; Adsorvedores (caldeiras absorvedoras 35/00; 
processos de separação que envolvem o tratamento de líquidos 
com adsorventes B 01 D 15/00; separação de gases ou vapores 
por adsorção B 01 D 53/02; separação de gases ou vapores por 
absorção B 01 D 53/14; investigação utilizando adsorção ou 
absorção G 01 N 30/00) 

39/00 Evaporadores; Condensadores 
39/02 . Evaporadores  
39/04 . Condensadores  

40/00 Subresfriadores, desaquecedores ou reaquecedores [5] 
40/02 . Subresfriadores [5] 
40/04 . Desaquecedores [5] 
40/06 . Reaquecedores [5] 
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41/00 Disposições para a circulação do fluido, por ex., para 
transferir um líquido do evaporador para a caldeira 
(bombas per se, vedações para as mesmas F 04) 

41/02 . utilizando eletrosmose 
41/04 . Disposição das válvulas (válvulas per se F 16 K) 
41/06 . Estranguladores do escoamento, por ex., tubos capilares; 

Disposição dos mesmos 

43/00 Disposições para a separação ou a purificação de gases ou 
líquidos (em analisadores ou retificadores 33/00); Disposições 
para vaporização dos resíduos do refrigerante líquido, por 
ex., pelo calor (40/00 tem prioridade) [5] 

43/02 . para separar os lubrificantes do refrigerante 
43/04 . para remover os gases não condensáveis 

45/00 Disposições para carga ou descarga dos refrigerantes 
 
47/00 Disposições para impedir ou remover depósitos ou 

corrosão, não incluídas em outra subclasse 
47/02 . Ciclos de degelo [5] 

49/00 Disposição e montagem dos dispositivos de controle ou 
segurança (ensaio dos refrigeradores G 01 M; controle em 
geral G 05) 

49/02 . para máquinas, instalações ou sistemas do tipo por 
compressão [5] 

49/04 . para máquinas, instalações ou sistemas do tipo por 
sorção [5] 

 

 

F 25 C PRODUÇÃO, PREPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO OU DISTRIBUIÇÃO DE GELO (doces gelados, inclusive sorvetes, sua 
produção A 23 G 9/00; concentração de soluções para eliminação de solventes congelados B 01 D 9/04; purificação da água por 
congelamento C 02 F 1/22; máquinas, instalações ou sistemas de refrigeração F 25 B; solidificação de gases ou de misturas gasosas F 
25 J; secagem por congelamento F 26 B) [2] 

 
Nota 

Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
− “gelo” significa qualquer líquido congelado e deve abranger também o semilíquido ou substâncias pastosas congeladas. [2] 

 

1/00 Produção de gelo (3/00 tem prioridade) 
1/02 . produção de gelo natural, isto é, sem refrigeração 
1/04 . pela utilização de moldes fixos 
1/06 . . abertos ou podendo ser abertos nas extremidades  
1/08 . por imersão de câmaras ou chapas de congelamento na água 
1/10 . pela utilização de moldes rotativos ou móveis (1/08 tem 

prioridade) 
1/12 . por congelamento da água nas superfícies resfriadas, por 

ex., para formar placas de gelo 
1/14 . . para formar lâminas finas que são removidas por 

raspagem ou desbastamento, por ex., em forma de 
escamas 

1/16 . pela evaporação parcial da água em um vácuo 
1/18 . Dispositivos para a produção de gelo transparente, por ex., 

pela injeção de ar 
1/20 . . por agitação 
1/22 . Fabricação dos moldes; Seus dispositivos de enchimento 

(medição volumétrica em geral G 01 F) 
1/24 . . para refrigeradores, por ex., bandejas de congelamento 

3/00 Produção de gelo ou neve para os fins especificados nos 
subgrupos deste grupo 

3/02 . para rinques de gelo (forma dos rinques A 63 C 19/10; 
construção de rinques E 01 C) 

3/04 . para pistas de tobogãs ou esquis; Produção de neve artificial 
(forma das pistas A 63 C 19/10; construção das pistas E 01 C) 

 
5/00 Preparação ou distribuição de gelo 
5/02 . Ferramentas ou máquinas para desintegrar, remover ou 

recolher gelo 
5/04 . . sem utilização de serras  
5/06 . . . pela deformação de corpos com os quais o gelo fica 

em contato, por ex., por elementos infláveis 
5/08 . . . pelo aquecimento dos corpos em contato com gelo 
5/10 . . . . utilizando refrigerante quente; utilizando um 

fluido aquecido pelo refrigerante 
5/12 . . . Máquinas para raspar gelo 
5/14 . Ferramentas ou máquinas para modelagem e acabamento 

de pedaços de gelo, por ex., prensas para gelo 
5/16 . Ferramentas ou dispositivos para manipulação de gelo não 

abrangidos por qualquer outra subclasse 
5/18 . Armazenamento de gelo 
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F 25 D REFRIGERADORES; CÂMARAS FRIGORÍFICAS; GELADEIRAS; APARELHOS DE RESFRIAMENTO OU 
CONGELAMENTO NÃO ABRANGIDOS POR QUALQUER OUTRA SUBCLASSE (mostruários refrigerados A 47 F 3/04;  
recipientes de isolamento térmico para uso doméstico A 47 J 41/00; veículos refrigerados, ver as subclasses aprop riadas das classes B 
60 a B 64; recipientes de isolamento térmico em geral B 65 D 81/38;  recipientes de isolamento térmico para gases liqüefeitos ou 
solidificados F 17 C; condicionamento do ar ou umidificação do ar F 24 F; máquinas, instalações ou sistemas de refrigeração F 25 B; 
resfriamento de instrumentos e aparelhos comparáveis sem refrigeração G 12 B; resfriamento de motores ou bombas, ver as classes 
relevantes) 

 
Notas 

(1) Nesta subclasse o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– “dispositivo” refere-se a um espaço fechado a ser resfriado; sendo esses dispositivos associados tanto à máquina de refrigeração, por 

ex., em um refrigerador, como a outras fontes de frio, por ex., em uma geladeira. 
(2) Atenção para a Nota (2) após o título da subclasse F 24 F. [5] 

 
 

Índice da Subclasse 
 
DISPOSITIVOS NÃO ASSOCIADOS 
A MÁQUINAS DE REFRIGERAÇÃO 
 Utilizando água ou ar frio; outros 
 materiais ou corpos frios .........................................1/00; 3/00 
 Utilizando reações químicas 
 endotérmicas ou evaporação 
 sem recuperação ......................................................5/00, 7/00 
 Outros dispositivos, combinações ....................................9/00 
DISPOSITIVOS ASSOCIADOS A  
MÁQUINAS DE REFRIGERAÇÃO: 
DISPOSITIVOS AUTÔNOM OS 
DESLOCÁVEIS; FIXOS; OUTROS......................11/00; 13/00; 15/00, 
  16/00 

PEÇAS ESTRUTURAIS E DISPOSIÇÕES 
DE APLICAÇÃO GERAL: 
GERAIS; DEGELO; MANIPULAÇÃO 
DOS ARTIGOS A SEREM RESFRIADOS...........23/00; 21/00; 25/00 
CIRCULAÇÃO DO FLUIDO OU DO AR 
DE RESFRIAMENTO; ILUMINAÇÃO........................... 17/00; 27/00 
DISPOSITIVOS ASSOCIADOS A MÁQUINAS 
DE REFRIGERAÇÃO; DESLOCÁVEIS AUTÔNOMOS;  
DISPOSIÇÃO OU MONTAGEM DAS  
UNIDADES DE REFRIGERAÇÃO; DOS  
DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE SEGURANÇA..... 19/00; 29/00 
OUTROS APARELHOS............................................................... 31/00 
 

 

Dispositivos não associados a máquinas de refrigeração 
 
1/00 Dispositivos utilizando ar ou água naturalmente frios 
1/02 . utilizando água naturalmente fria, por ex., água de 

torneira 
 
3/00 Dispositivos utilizando outros materiais frios; 

Dispositivos utilizando recipientes de armazenamento de 
frio 

3/02 . utilizando gelo, por ex., geladeiras 
3/04 . . Armários estacionários 
3/06 . . Recipientes móveis 
3/08 . . . portáteis, isto é, adaptados para serem 

transportados por uma pessoa 
3/10 . utilizando gases liqüefeitos, por ex., ar líquido 
3/11 . . com transportadores conduzindo artigos para serem 

resfriados através do espaço de resfriamento [4] 
3/12 . utilizando gases solidificados, por ex., neve do bióxido 

de carbono 
3/14 . . portáteis, isto é, adaptados para serem transportados 

por uma pessoa 
 
5/00 Dispositivos utilizando reações químicas endotérmicas, 

por ex., utilizando misturas frigoríficas 
5/02 . portáteis, isto é, adaptados para serem transportados por 

uma pessoa 
 
7/00 Dispositivos utilizando efeitos de evaporação sem 

recuperação do vapor (manteigueiras ou queijeiras com 
dispositivos de resfriamento A 47 G 19/26) 

 

9/00 Dispositivos não abrangidos pelos grupos 1/00 a 7/00; 
Combinações dos dispositivos abrangidos por dois ou 
mais dos grupos 1/00 a 7/00 

 
Dispositivos associados a máquinas de refrigeração 
 
11/00 Dispositivos autônomos, deslocáveis, por ex., 

refrigeradores de uso doméstico 
11/02 . com compartimentos de resfriamento em temperaturas 

diferentes 
11/04 . especialmente adaptados ao armazenamento de artigos 

supercongelados (11/02 tem prioridade) 
 
13/00 Dispositivos fixos, por ex., câmaras frigoríficas 
13/02 . com diversos compartimentos de resfriamento, por ex., 

sistemas de gavetas refrigeradas 
13/04 . . estando os compartimentos em temperaturas 

diferentes 
13/06 . com transportadores conduzindo os produtos a serem 

resfriados através do espaço de resfriamento 
 
15/00 Dispositivos não abrangidos pelos grupos 11/00 ou 13/00, 

por ex., dispositivos não autônomos deslocáveis 

 

16/00 Dispositivos utilizando uma combinação de um 
procedimento de resfriamento associada com máquinas 
frigoríficas, com um procedimento de resfriamento não-
associado com máquinas frigoríficas [5] 
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Detalhes ou características dos dispositivos abrangidos pelos grupos 
1/00 a 16/00 [5] 
 
17/00 Disposições para circulação dos fluidos de resfriamento; 

Disposições para a circulação do gás, por ex., ar dentro de 
ambientes ou espaços refrigerados [3] 

17/02 . para circulação de líquidos, por ex., de salmoura 
17/04 . para  a  circulação do gás, por ex., por convecção natural [3] 
17/06 . . por circulação forçada 
17/08 . . . utilizando condutos 
 
19/00 Disposição e montagem das unidades de refrigeração 

quanto aos dispositivos 
19/02 . do tipo encaixe 
19/04 . com mais de uma unidade de refrigeração 
 
21/00 Degelo; Prevenção contra geada; Remoção de água 

condensada ou da água do degelo (remoção do gelo ou da 
água dos trocadores (ou cambiadores) de calor em geral F 28 F 
17/00); disp osições de aquecimento especialmente adaptadas 
para áreas transparentes ou refletoras H 05 B 3/84) 

21/02 . Detecção da presença de geada ou condensado 
21/04 . Prevenção da formação de geada ou condensado 
21/06 . Remoção da geada (ciclos de degelo F 25 B 47/02) 
21/08 . . por aquecimento elétrico 
21/10 . . pela pulverização com um fluido 
21/12 . . por um sistema de circulação a fluido quente separado 

do sistema de refrigeração 
21/14 . Captação ou remoção da água condensada e do degelo; 

Bandejas coletoras de degelo 
 

23/00 Características gerais de estrutura (21/00 tem prioridade) 
23/02 . Portas; Tampas (23/08 tem prioridade) 
23/04 . . com compartimentos especiais, por ex., para 

manteiga 
23/06 . Paredes (23/08 tem prioridade; recipientes com 

isolamento térmico B 65 D 81/38) [4] 
23/08 . Peças formadas total ou principalmente de matéria 

plástica 
23/10 . Disposições para montagem em locais especiais, por 

ex., para os aparelhos embutidos, para os aparelhos de 
canto 

23/12 . Disposições de compartimentos anexos aos 
compartimentos de resfriamento; Combinações de 
refrigeradores com outros equipamentos, por ex., com 
fogões 

25/00 Colocação, suporte ou remoção dos produtos a serem 
refrigerados 

25/02 . por prateleiras 
25/04 . por transportadores (em geral B 65 G) 
 
27/00 Sistemas de iluminação (em geral F 21) 
 
29/00 Disposição e montagem dos dispositivos de controle e 

segurança 
 
 
31/00 Outros aparelhos de resfriamento e de congelamento 
 

 

F 25 J LIQUEFAÇÃO, SOLIDIFICAÇÃO OU SEPARAÇÃO DOS GASES OU DAS MISTURAS GASOSAS POR PRESSÃO E 
TRATAMENTO A FRIO (bombas criogênicas F 04 B 37/08; vasos para armazenamento de gás, gasômetros F 17; enchimento ou 
esvaziamento dos vasos com gases comprimidos, liqüefeitos ou solidificados F 17 C; máquinas, instalações ou sistemas de refrigeração 
F 25 B) 

 

1/00 Processos ou aparelhos para liquefação ou solidificação 
de gases ou de misturas gasosas 

1/02 . necessitando da utilização de refrigeração, por ex., de 
hélio ou de hidrogênio 

 
3/00 Processos ou aparelhos para separação dos componentes 

de misturas gasosas compreendendo a utilização de 
liquefação ou solidificação 

3/02 . por retificação, isto é, pela troca contínua de calor e de 
matéria entre uma corrente de vapor e uma corrente de 
líquido (3/08 tem prioridade) 

3/04 . . para o ar 
3/06 . por condensação parcial (3/08 tem prioridade; por 

retificação 3/02) 
3/08 . Separação das impurezas gasosas dos gases ou das 

misturas gasosas (sifões a frio B 01 D 8/00) 
 
5/00 Disposições dos trocadores de frio ou acumuladores de 

frio em instalações de separação ou de liquefação 
(trocadores de calor F 28 C, D, F) 
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F 26 SECAGEM 
 
F 26 B SECAGEM DE MATERIAIS OU DE OBJETOS SÓLIDOS EXTRAINDO-LHES O LÍQUIDO (prateleiras para a secagem de 

frutas ou de legumes A 01 F 25/12); secagem de gêneros alimentícios A 23; secagem do cabelo A 45 D 20/00; apetrechos para a 
secagem do corpo A 47 K 10/00; secagem de artigos domésticos A 47 L; secagem de gases ou de vapores B 01 D; processos químicos 
ou físicos para desidratar ou de outra forma similar para separar líquidos de sólidos B 01 D 43/00; aparelhos centrífugos B 04; secagem 
de cerâmica C 04 B 33/30; secagem de fios ou de tecidos em combinação com alguma outra forma de tratamento D 06 C; armações de 
secagem para lavanderias sem aquecimento ou circulação direta do ar, para lavanderias domésticas ou centrífugas de secar, para 
espremedura ou para lavanderias de prensagem a quente D 06 F; fornalhas, fornos ou estufas de secagem F 27) 

 
Nota 
 

 Invenções relacionadas a processos usando enzimas ou microorganismos com objetivo de: 
 (i) liberar, separar ou purificar um composto ou composição pré-existente, ou para 
 (ii) tratar têxteis ou limpar superfícies sólidas de materiais são posteriormente classificadas na subclasse C 12 S. [5] 

 
Índice da Subclasse 
 
PROCESSOS DE SECAGEM  
 Tratamento preliminar ......................................................1/00 
 Processos: com calor; sem 
 calor; pela combinação desses 
 dois tipos.........................................................3/00; 5/00; 7/00 
MÁQUINAS E APARELHOS DE 
SECAGEM  
 Com artigos a serem secos em repouso ou 
 agitados localmente, armários domésticos 
 para arejamento................................................................9/00 
 Com movimento não progressivo...................................11/00 

 
 
 Com movimento progressivo: para tecidos 
 e fios; para artigos e bateladas compactas; 
 para material não em bateladas 
 compactas.................................................13/00; 15/00; 17/00 
 Outros tipos.................................................................... 19/00 
 Combinações de pelo menos 
 dois dos tipos precedentes.............................................. 20/00 
DISPOSIÇÕES OU DETALHES DE 
APLICAÇÃO GERAL 
 disposições para ar ou gás  para 
 secagem; aquecimento........................................ 21/00; 23/00 
 Outros detalhes............................................................... 25/00 

 

Processos de secagem 

1/00 Tratamento preliminar de materiais sólidos ou de 
objetos para facilitar a secagem 

3/00 Secagem de materiais sólidos ou de objetos por 
processos compreendendo a utilização de calor (em 
máquinas ou aparelhos especiais 9/00 a 19/00) 

3/02 . por convecção, isto é, sendo o calor transportado de 
uma fonte de calor até os materiais ou objetos a serem 
secados por um gás ou vapor, por ex., ar 

3/04 . . circulando o gás ou vapor sobre ou em volta dos 
materiais ou objetos a serem secos (3/14 tem 
prioridade) 

3/06 . . circulando o gás ou vapor através dos materiais ou 
objetos a serem secos (3/14 tem prioridade) 

3/08 . . . de modo a soltá-los, por ex., para formar uma 
camada fluidificada 

3/084 . . . . intervindo uma troca de calor no leito 
fluidificado [5] 

3/088 . . . . utilizando partículas inertes estabilizadas 
termicamente [5] 

3/092 . . . . agitando o leito fluidificado, por ex., por 
vibração ou pulsação [5] 

3/097 . . . . utilizando um campo magnético para 
estabilizar o leito fluidificado [5] 

3/10 . . em que o gás ou vapor arrasta os materiais ou 
objetos a serem secos 

3/12 . . . em forma de pulverização 
3/14 . . sendo os materiais ou objetos, a serem secos, 

deslocados por gravidade 
3/16 . . . em contracorrente de gás ou vapor 

3/18 . por condução, isto é, o calor é transportado da fonte de 
calor, por ex., uma chama de gás, até o material ou 
objeto a ser seco por contato direto 

3/20 . . sendo a fonte de calor uma superfície aquecida 
(3/22 tem prioridade) 

3/22 . . estando a fonte de calor e os materiais ou objetos a 
serem secos em movimento relativo, por ex., de 
vibração 

3/24 . . . sendo o movimento rotativo 
3/26 . . . sendo o movimento efetuado por gravidade 
3/28 . por irradiação, por ex., do sol 
3/30 . . de elementos que emitem raios infravermelhos 
3/32 . pela produção de calor dentro dos materiais ou objetos a 

serem secos 
3/34 . . pela utilização de efeitos elétricos 
3/347 . . . aquecimento eletromagnético, por ex., 

aquecimento  por  indução  ou  por  micro-
ondas [4] 

3/353 . . . aquecimento por resistência [4] 
3/36 . . pela utilização de efeitos mecânicos, por ex., por 

fricção (pela utilização de vibrações ultra-sônicas 
5/02) 

5/00 Secagem de materiais sólidos ou de objetos por 
processos que não compreendem a utilização de calor 
(separação de líquidos dos sólidos por filtragem B 01 D; 
substituição de líquidos em sólidos úmidos por outros 
líquidos, por ex., água por álcool B 01 D 12/00; secagem 
por eletroforese B 01 J) 

5/02 . pela utilização de vibrações ultra-sônicas  
5/04 . por evaporação ou sublimação da umidade sob pressão 

reduzida, por ex., em um vácuo 
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5/06 . . em que o processo compreende o congelamento 
5/08 . por tratamento centrífugo 
5/10 . . em que o processo compreende o congelamento 
5/12 . por sucção 
5/14 . aplicando pressão, por ex., espremendo; escovando; 

enxugando 
5/16 . por contato com corpos absorventes, por ex., molde 

absorvente; por mistura com materiais absorventes ou 
adsorventes 

 
7/00 Secagem de materiais sólidos ou de objetos por 

processos que utilizam uma combinação de processos 
não abrangidos por um único dos grupos 3/00 ou 5/00 

 
Máquinas e aparelhos de secagem 
 
9/00 Máquinas e aparelhos para secar materiais sólidos ou 

objetos em repouso ou com agitação apenas local; 
Armários domésticos para arejamento 

9/02 . em edifícios (tipos especiais de edifícios E 04 H) 
9/04 . em prensas ou dispositivos de aperto 
9/06 . em tambores ou câmaras fixos 
9/08 . . incluindo dispositivos de agitação 
9/10 . ao ar livre; em tinas ou mesas em espaços fechados; 

Secagem de pilhas de material solto 
 
11/00 Máquinas e aparelhos para secar materiais sólidos ou 

objetos com movimento não progressivo 
11/02 . em tambores ou outros recipientes quase fechados 

móveis (11/18 tem prioridade) 
11/04 . . gerando em torno de um eixo horizontal ou 

ligeiramente inclinado 
11/06 . . . com dispositivos de agitação que se mantêm 

fixos 
11/08 . . girando em torno de um eixo vertical ou 

acentuadamente inclinado 
11/10 . . . com dispositivos de agitação que se mantêm 

fixos 
11/12 . em tambores ou outros recipientes, quase fechados, 

fixos com dispositivos de agitação móveis (11/22 tem 
prioridade) 

11/14 . . deslocando, o dispositivo de agitação, em um plano 
horizontal ou acentuadamente inclinado 

11/16 . . deslocando, o dispositivo de agitação, em um plano 
vertical ou acentuadamente inclinado 

11/18 . sobre ou em pratos, bandejas, tinas ou outros recipientes 
quase abertos, móveis 

11/20 . . com dispositivos de agitação que se mantêm fixos 
11/22 . sobre ou em pratos, bandejas, tinas ou outros recipientes 

quase abertos, fixos com dispositivos de agitação 
 
13/00 Máquinas ou aparelhos para secar tecidos, fibras, fios 

ou outros materiais em pedaços compridos com 
movimento progressivo  

13/02 . com movimento em linha reta 
13/04 . . utilizando roletes 
13/06 . com movimento em uma trajetória sinuosa ou em 

ziguezague 
13/08 . . utilizando roletes 
13/10 . Disposições para alimentação, aquecimento ou suporte 

de materiais; Regulagem do movimento, da tensão ou 
da posição dos materiais (processos de aquecimento 
3/00) 

13/12 . . Regulagem do movimento, da tensão ou da posição 
de materiais 

13/14 . . Roletes (superfícies absorventes 13/26) 
13/16 . . . perfurados (13/18 tem prioridade; para aplicar 

sucção 13/30) 
13/18 . . . aquecidos; resfriados 
13/20 . . Suporte de materiais por jatos de fluido, por ex., ar 
13/22 . . Disposições de chamas de gás 
13/24 . Disposições de dispositivos utilizando processos de 

secagem sem utilização de calor (processos per se 5/00) 
13/26 . . utilizando superfícies absorventes, por ex., tiras ou 

cobertas em roletes 
13/28 . . para aplicar pressão; para escovar; para enxugar 
13/30 . . para aplicar sucção, por ex., por meio de roletes 

perfurados 
 
15/00 Máquinas ou dispositivos para secar objetos com 

movimento progressivo; Máquinas ou aparelhos com 
movimento progressivo para secagem de bateladas de 
material em forma compacta (13/00; 17/00 têm 
prioridade; transportadores em geral B 65 G) 

15/02 . com movimento no todo ou em parte de um círculo 
15/04 . . em um plano horizontal 
15/06 . . . compreendendo vários planos, um acima do 

outro 
15/08 . . em um plano vertical 
15/10 . com movimento em uma trajetória composta de uma ou 

mais linhas retas, por ex., combinada 
15/12 . . sendo as linhas todas horizontais ou ligeiramente 

inclinadas 
15/14 . . . sendo os objetos ou lotes de materiais 

transportados por bandejas ou prateleiras 
15/16 . . . sendo os objetos ou lotes de materiais 

transportados por carrinhos sobre rodas 
15/18 . . . sendo os objetos ou lotes de materiais 

transportados por correias sem-fim 
15/20 . . sendo as linhas todas verticais ou acentuadamente 

inclinadas 
15/22 . . . sendo os objetos ou lotes de materiais 

transportados por correias sem-fim 
15/24 . . . . em uma trajetória em ziguezague 
15/26 . com movimento em uma trajetória helicoidal 
 
17/00 Máquinas ou dispositivo para secar materiais em estado 

solto, plástico ou fluidificado, por ex., grânulos, fibras 
em bruto, com movimento progressivo  (13/00 tem 
prioridade) 

17/02 . com movimento efetuado por correias que transportam 
o material; com movimento efetuado por correias que 
impulsionam o material sobre superfícies fixas 

17/04 . . sendo as correias todas horizontais ou ligeiramente 
inclinadas (17/08 tem prioridade) 

17/06 . . sendo as correias todas verticais ou muito inclinadas 
(17/08 tem prioridade) 

17/08 . . sendo as correias dispostas em uma trajetória 
sinuosa ou em ziguezague 

17/10 . com o movimento efetuado por correntes de fluido, por 
ex., saindo de um bocal (3/08 tem prioridade) [5] 

17/12 . com o movimento efetuado exclusivamente por 
gravidade 

17/14 . . deslocando o material por uma contracorrente de 
gás 
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17/16 . . descendo o material por uma superfície aquecida 
17/18 . com o movimento efetuado pela rotação de lâminas 

helicoidais ou por outros transportadores rotativos que 
transportam o material em câmaras fixas 

17/20 . . sendo o eixo de rotação horizontal ou ligeiramente 
inclinado 

17/22 . . sendo o eixo de rotação vertical ou acentuadamente 
inclinado 

17/24 . com o movimento efetuado pela projeção ou pelo 
lançamento do material 

17/26 . com o movimento efetuado por transportadores de 
movimento alternado ou oscilatório que impulsionam os 
materiais sobre superfícies fixas; com o movimento 
efetuado por prateleiras, peneiras ou bandejas de 
movimento alternado ou oscilatório 

17/28 . com o movimento efetuado por roletes ou discos, 
através ou sobre os quais passa o material, por ex., 
tambor de sucção, peneira 

17/30 . com o movimento efetuado por recipientes rotativos ou 
oscilatórios; com o movimento efetuado por pisos 
rotativos 

17/32 . . sendo o movimento em um plano horizontal ou 
ligeiramente inclinado 

17/34 . . sendo o movimento em um plano vertical ou 
acentuadamente inclinado 

 
19/00 Máquinas ou dispositivo para secar materiais sólidos ou 

objetos não abrangidos pelos grupos 9/00 a 17/00 
 
20/00 Combinações de máquinas ou aparelhos abrangidos por 

dois ou mais dos grupos 9/00 a 19/00 
 
Detalhes de aplicação geral 
 
21/00 Disposições para o suprimento e controle de ar e gases 

para secar materiais sólidos ou objetos (condicionamento 
do ar ou ventilação em geral F 24 F) 

21/02 . Circulação de ar e gases em ciclos fechados, por ex., 
totalmente dentro de um receptáculo de secagem (21/14 
tem prioridade) 

21/04 . . parcialmente fora do receptáculo de secagem 
21/06 . Controle, por ex., regulagem, parâmetros de suprimento 

de gás (21/14 tem prioridade; controle em geral G 05) 
21/08 . . Umidade 
21/10 . . Temperatura; Pressão 
21/12 . . velocidade do escoamento; débito 
21/14 . utilizando gases e vapores outros que não ar e vapor 
 
23/00 Disposições para o aquecimento (utilizando ar ou gases 

aquecidos 21/00) 
23/02 . utilizando aquecimento por combustão (23/10 tem 

prioridade) 
23/04 . utilizando aquecimento elétrico (23/10 tem prioridade) 
23/06 . . aquecimento por resistência 
23/08 . . por indução; aquecimento capacitivo; aquecimento 

por micro-ondas 
23/10 . utilizando tubos ou passagens contendo fluidos 

aquecidos 
 
25/00 Detalhes de aplicação geral não abrangidos pelos grupos 

21/00 ou 23/00 (carga, transporte ou descarga em geral B 
65 G) 

25/02 . Utilização dos mecanismos de acionamento não 
abrangidos por outra subclasse 

25/04 . Dispositivos de agitação, mistura ou raspagem 
25/06 . Câmaras, recipientes ou receptáculos 
25/08 . . Peças dos mesmos 
25/10 . . . Pisos, telhados ou fundos; Fundos falsos 
25/12 . . . Paredes ou divisões; Portas 
25/14 . . Câmaras, recipientes e receptáculos de estrutura 

simples 
25/16 . . . quase fechados, por ex., tambor 
25/18 . . . quase abertos, por ex., pratos, bandejas, tinas 
25/20 . Roletes (25/06 tem prioridade) 
25/22 . Controle do processo de secagem segundo o conteúdo 

de líquido a ser extraído de materiais sólidos ou objetos 
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F 27 FORNALHAS; FORNOS; ESTUFAS; RETORTAS (especialmente adaptados para uma finalidade 
abrangida por uma única classe e especificamente mencionados per se nesta classe, ver a classe em questão, 
por ex., fornos de padaria A 21 B, fornos para a fusão do vidro C 03 B, aparelhos de fabricação de coque ou 
gás C 10 B, J, aparelhos para craqueamento de hidrocarbonetos C 10 G, altos fornos C 21 B, conversores para 
fabricação de aço C 21 C, fornalhas para tratamento térmico de metais C 21 D; fornos para refusão de metais 
de eletro-escórias ou a arco voltaico C 22 B 9/00; fornos de esmaltagem C 23 D; aparelhos de combustão F 23; 
aquecimento elétrico H 05 B) [4] 

 
Notas 

(1) Esta classe abrange : 
− fornalhas, fornos, estufas, retortas, aparelhos abertos de sinterização e detalhes ou acessórios para os mesmos, em geral; 
− a disposição de elementos de aquecimento elétrico dentro ou sobre as fornalhas. 

(2) Esta classe não abrange: 
- os aparelhos de combustão per se, por ex. aparelhos que permitem uma combinação direta do oxigênio em estado gasoso com uma 

substância combustível;  [7] 
− Elementos de aquecimento elétrico per se; 
− Processos efetuados, dentro das fornalhas. 

(3)  Nesta classe, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
− “fornalha” abrange fornos, estufas ou retortas. 

 
 
F 27 B FORNALHAS, FORNOS, ESTUFAS OU RETORTAS EM GERAL; APARELHOS DE SINTERIZAÇÃO A CÉU ABERTO 

OU SIMILARES  
 

Nota 

Atenção para as referências e Notas após o título da classe F 27 e a Nota III após o Conteúdo da Seção da seção H. 

 

Índice da Subclasse 
 
FORNOS DE CARGA FIXA 
 Fornos de cuba..................................................................1/00 
 Fornos horizontais ...................................................3/00, 5/00 
 Fornos de campânula......................................................11/00 
 Com progressão do aquecimento ...................................13/00 
 Fornos de cadinho, fornos de tanque..............................14/00 

 
FORNOS FIXOS COM DESLOCAMENTO 
MECÂNICO DA CARGA .............................................................. 9/00 
FORNOS ROTATIVOS....................................................... 7/00, 13/00 
OUTROS FORNOS; COMBINAÇÕES ................. 15/00, 17/00; 19/00 
APARELHOS DE SINTERIZAÇÃO 
A CÉU ABERTO OU SIMILARES.............................................. 21/00 

 

1/00 Fornos de cuba ou fornos similares verticais ou 
predominantemente verticais (para pré-aquecer, queimar, 
calcinar ou resfriar cal, magnesita ou dolomita C 04 B 2/12) 

1/02 . com duas ou mais cubas ou câmaras, por ex., de vários 
andares 

1/04 . . Combinações ou disposições das cubas 
1/06 . de tipos outros que não de tiragem ascendente 
1/08 . aquecidos de outra maneira que não por um 

combustível sólido misturado à carga 
1/09 . . aquecido eletricamente [4] 
1/10 . Detalhes, acessórios ou equipamentos próprios para 

fornos desses tipos 
1/12 . . Invólucros ou carcaças; Seus suportes 
1/14 . . . Disposições dos revestimentos (revestimentos 

em geral F 27 D 1/00) 
1/16 . . Disposições dos tubos condutores de ar (tubeiras) 
1/18 . . Disposições dos coletores de pó 
1/20 . . Disposições dos dispositivos de carga [4] 
1/21 . . Disposições dos dispositivos de descarga [4] 
1/22 . . Disposições dos aparelhos de troca de calor 

(trocadores de calor em geral F 28 C, D) 

1/24 . . Sistema de resfriamento 
1/26 . . Disposições dos dispositivos de controle 
1/28 . . Disposições dos dispositivos de vigilância, dos 

indicadores, dos dispositivos de alarme 
3/00 Fornos de soleira, por ex., do tipo reverberação (9/00 a 

15/00, 21/00 têm prioridade); Fornos a arco elétrico [4] 
3/02 . de soleira fixa com uma só câmara 
3/04 . de soleiras múltiplas; do tipo câmaras múltiplas; 

Combinações de fornos de soleira 
3/06 . de câmara e soleira móveis, por ex., inclináveis 
3/08 . aquecidos eletricamente, por ex., fornos a arco elétrico, 

com ou sem uma outra fonte de calor 
3/10 . Detalhes, acessórios ou equipamentos, por ex., coletores 

de pó, próprios aos fornos de soleira 
3/12 . . Câmaras de trabalho ou carcaças; Seus suportes 
3/14 . . . Disposições dos revestimentos 
3/16 . . . Paredes; Tetos 
3/18 . . Disposições dos dispositivos de carga [4] 
3/19 . . Disposições dos dispositivos de descarga [4] 
3/20 . . Disposições dos dispositivos de aquecimento 
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3/22 . . Disposições dos dispositivos de suprimento de ar ou 
gás 

3/24 . . Sistema de resfriamento 
3/26 . . Disposições dos aparelhos de troca de calor 
3/28 . . Disposições de controle, observação, alarme ou 

dispositivos similares [4] 
 
5/00 Fornos de mufla; Fornos de retorta; Outros fornos em 

que a carga fica completamente isolada (9/00 tem 
prioridade) 

5/02 . do tipo câmaras múltiplas 
5/04 . adaptados para o tratamento da carga no vácuo ou em 

atmosfera especial 
5/05 . . no vácuo [5] 
5/06 . Detalhes, acessórios ou equipamentos próprios para 

fornos desses tipos 
5/08 . . Disposições dos revestimentos 
5/10 . . Muflas 
5/12 . . Disposições dos dispositivos de carga [4] 
5/13 . . Disposições dos dispositivos de descarga [4] 
5/14 . . Disposições dos dispositivos de aquecimento 
5/16 . . Disposições dos dispositivos de suprimento de ar ou 

gás 
5/18 . . Disposições de controle, observação, alarme ou 

dispositivos similares [4] 
 
7/00 Fornos de tambor rotativo, isto é, horizontais ou 

ligeiramente inclinados 
7/02 . do tipo câmaras múltiplas ou de tambores múltiplos 
7/04 . . com divisões longitudinais 
7/06 . adaptados para o tratamento da carga no vácuo ou em 

atmosfera especial 
7/08 . de aquecimento externo 
7/10 . de aquecimento interno, por ex., por meio de passagens 

na parede 
7/12 . inclináveis 
7/14 . com meios para agitar ou deslocar a carga 
7/16 . . sendo os meios fixos em relação ao tambor (7/04 

tem prioridade) 
7/18 . . sendo os meios deslocáveis dentro do tambor 
7/20 . Detalhes, acessórios ou equipamentos próprios para 

fornos de tambor rotativo 
7/22 . . Tambores rotativos; Seus suportes 
7/24 . . . Vedações entre as peças rotativas e as fixas 
7/26 . . Acionamentos 
7/28 . . Disposições dos revestimentos 
7/30 . . Disposições das divisões 
7/32 . . Disposições dos dispositivos de carga [4] 
7/33 . . Disposições dos dispositivos de descarga [4] 
7/34 . . Disposições dos dispositivos de aquecimento 
7/36 . . Disposições dos dispositivos de suprimento de ar ou 

gás 
7/38 . . Disposições dos dispositivos de resfriamento 
7/40 . . . Resfriadores planetários [4] 
7/42 . . Disposições de controle, observação, alarme ou 

dispositivos similares [4] 
 
9/00 Fornos em que a carga é deslocada mecanicamente, por 

ex., do tipo túnel (7/14 tem prioridade); Fornos similares 
em que a carga é deslocada por gravidade 

9/02 . do tipo trajetos múltiplos; do tipo câmaras múltiplas; 
Combinações de fornos 

9/04 . adaptados para o tratamento da carga no vácuo ou em 
atmosfera especial 

9/06 . aquecidos sem contato entre os gases de combustão e a 
carga; aquecidos eletricamente 

9/08 . . aquecidos através das paredes da câmara 
9/10 . . aquecidos por ar ou gás quente 
9/12 . com disposições especiais para o pré-aquecimento ou o 

resfriamento da carga 
9/14 . caracterizados pela trajetória da carga durante o 

tratamento; caracterizados pelo processo de 
deslocamento da carga durante o tratamento (9/28 tem 
prioridade; suportes ou recipientes transportáveis ou 
móveis para a carga F 27 D 3/12) 

9/16 . . deslocando-se a carga em uma trajetória circular ou 
curva 

9/18 . . . sob a ação de raspadores ou impulsores 
9/20 . . deslocando a carga em uma trajetória 
   predominantemente retilínea 
9/22 . . . sob ação de raspadores ou impulsores (9/26 tem 

prioridade) 
9/24 . . . sendo conduzida por um transportador 
9/26 . . . sobre ou em carrinhos, trenós ou recipientes 
9/28 . para tratar extensões ininterruptas de material 

trabalhado 
9/30 . Detalhes, acessórios ou equipamento próprio para 

fornos desses tipos 
9/32 . . Carcaças 
9/34 . . . Disposições dos revestimentos 
9/36 . . Disposições dos dispositivos de aquecimento 
9/38 . . Disposições dos dispositivos de carga [4] 
9/39 . . Disposições dos dispositivos de descarga [4] 
9/40 . . Disposições dos dispositivos de observação ou de 

controle 
 
11/00 Fornos de campânula (para tratamento de tiras ou fios de 

metal C 21 D 9/663) 
 
13/00 Fornos de carga estacionária e progressão de 

aquecimento, por ex., do tipo circular, do tipo em que 
um forno segmentado se desloca sobre a carga fixa 

13/02 . do tipo câmaras múltiplas com divisões permanentes; 
Combinações de fornos 

13/04 . do tipo câmara única com divisões provisórias 
13/06 . Detalhes, acessórios ou equipamento próprio para 

fornos desse tipo 
13/08 . . Carcaças 
13/10 . . . Disposições dos revestimentos 
13/12 . . Disposições dos dispositivos de aquecimento 
13/14 . . Disposições de controle, observação, alarme ou 

dispositivos similares [4] 
 
14/00 Fornos de cadinho; Fornos de tanque 
14/02 . com disposições para basculamento ou oscilação (14/04 

tem prioridade) 
14/04 . adaptados para o tratamento da carga no vácuo ou em 

atmosfera especial 
14/06 . de aquecimento elétrico, por ex., fornos de cadinho por 

indução, com ou sem outra fonte de calor (14/04 tem 
prioridade) 

14/08 . Detalhes próprios para fornos de cadinho ou fornos de 
tanque [4] 

14/10 . . Cadinhos 
14/12 . . . Tampas para os mesmos 
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14/14 . . Disposições dos dispositivos de aquecimento 
14/16 . . Disposições dos dispositivos de carga [4] 
14/18 . . Disposições dos dispositivos de descarga [4] 
14/20 . . Disposições de controle, observação, alarme ou 

dispositivos similares [4] 
 
15/00 Fornos de camadas fluidificadas; Outros fornos 

utilizando ou tratando matérias finamente divididas em 
dispersão 

15/02 . Detalhes, acessórios ou equipamento próprio para 
fornos desses tipos 

15/04 . . Carcaças; Seus suportes 
15/06 . . . Disposições dos revestimentos 
15/08 . . Disposições dos dispositivos de carga [4] 
15/09 . . Disposições dos dispositivos de descarga [4] 
15/10 . . Disposições dos dispositivos de suprimento de ar ou 

gás 
15/12 . . Disposições dos coletores de pó 
15/14 . . Disposições dos dispositivos de aquecimento 
15/16 . . Disposições dos dispositivos de resfriamento 
15/18 . . Disposições dos dispositivos de controle 
15/20 . . Disposições dos dispositivos de vigilância, dos 

indicadores, dos dispositivos de alarme 

17/00 Fornos de um tipo não abrangido por qualquer grupo 
precedente (combinações estruturais de fornos 19/02) 

17/02 . especialmente destinados para uso em laboratório 
 
19/00 Combinações de fornos de tipos não abrangidos por um 

único grupo principal precedente  
19/02 . combinados em uma única estrutura 
19/04 . dispostos para trabalho conjugado 
 
21/00 Aparelhos de sinterização descobertos ou a céu aberto; 

Outros aparelhos de tratamento térmico de estrutura 
similar 

21/02 . Grelhas ou mesas de sinterização 
21/04 . Tachos ou tinas de sinterização 
21/06 . Máquinas de sinterizar cordões sem-fim 
21/08 . Detalhes, acessórios ou equipamento próprio para 

sinterização ou aparelhos similares [4] 
21/10 . . Disposições dos dispositivos de carga [4] 
21/12 . . Disposições dos dispositivos de descarga [4] 
21/14 . . Disposições de controle, observação, alarme ou 

dispositivos similares [4] 

 

F 27 D DETALHES OU ACESSÓRIOS DE FORNALHAS, FORNOS, ESTUFAS OU RETORTAS, DESDE QUE SEJAM COMUNS 
A MAIS DE UM TIPO DE FORNO (aparelhos de combustão F 23) 

 
Nota 

Atenção para as referências e Notas após o título da classe F 27 e para a Nota III após o conteúdo da Seção da seção H. 
 

Índice da Subclasse 
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS.........................................1/00 
MANIPULAÇÃO E SUPORTE DA CARGA............3/00, 5/00, 15/00 
PRÉ-AQUECIMENTO DA CARGA; RESFRIAMENTO; 
UTILIZAÇÃO DE CALOR OU GASES  
DE ESCAPAMENTO...............................................13/00; 9/00; 15/02;  
  17/00 

 
 
 
DISPOSIÇÕES DOS ELEMENTOS  
DE AQUECIMENTO ELÉTRICO............................................... 11/00 
DISPOSIÇÕES DOS DISPOSITIVOS  
DE CONTROLE E SEGURANÇA.................................... 19/00; 21/00 
OUTROS DETALHES......................................................... 7/00; 23/00 

 

1/00 Carcaças; Revestimentos; Paredes; Tetos (materiais 
refratários C 04 B; altares para as câmaras de combustão F 
23 M 3/00) 

1/02 . Céus; Tetos 
1/04 . caracterizados pela forma dos tijolos ou blocos 

utilizados 
1/06 . . Tijolos ou blocos compostos 
1/08 . . . Tijolos ou blocos com armação interna ou 

reforços de metal 
1/10 . Revestimentos monolíticos; Suportes para os mesmos 
1/12 . compreendendo sistemas de resfriamento (estrutura das 

montagens de tubos em geral F 28) 
1/14 . Suportes para os revestimentos (1/10 tem prioridade) 
1/16 . Confecção ou reparo dos revestimentos 
1/18 . Esquadrias de portas; Portas, tampas, cobertas 

removíveis 
 

3/00 Carga; Descarga; Manipulação da carga (sistemas 
transportadores caracterizados por sua aplicação para 
objetivos especiais não previstos em outro lugar B 65 G 
49/00; deslocamento de carga através de um forno F 27 B 
9/14) 

3/02 . Deslizadores ou esteiras para objetos pesados 
3/04 . Aparelhos de calcar ou empurrar a carga 
3/06 . Máquinas de carregar ou descarregar carrinhos 

transportadores 
3/08 . Alimentadores a parafuso; Descarregadores a parafuso 
3/10 . Carregamento direto por tremonhas ou calhas 
3/12 . Suportes ou recipientes transportáveis ou móveis para a 

carga 
3/14 . Carga ou descarga de material líquido ou fundido 
3/15 . Equipamento de sangria; Equipamento para remoção de 

escórias 
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3/16 . Introduzindo um jato ou corrente de fluido dentro da 
carga (3/18 tem prioridade) [3] 

3/18 . Carga de material na forma de pequenas partículas 
líquidas ou sólidas utilizando transportador de fluido [3] 

 
5/00 Suportes, telas ou similares para a carga dentro do 

forno (suportes transportáveis ou móveis 3/12) 
 
7/00 Formação, manutenção ou circulação de atmosferas nas 

câmaras de aquecimento 
7/02 . Alimentação de vapor d’água, vapores, gases ou 

líquidos 
7/04 . Circulação de atmosferas por meios mecânicos 
7/06 . Formação ou manutenção de atmosferas especiais ou de 

vácuo dentro das câmaras de aquecimento (7/02 tem 
prioridade) 

 
9/00 Resfriamento de fornos ou de suas cargas (1/00, 3/00 têm 

prioridade) 
 
11/00 Disposição dos elementos para o aquecimento elétrico 

dentro ou sobre os fornos (aquecimento elétrico per se H 
05 B) 

11/02 . Aquecimento por resistência ômica 
11/04 . . com passagem direta de corrente através do material 

em aquecimento 
11/06 . Aquecimento por indução, isto é, em que o material em 

aquecimento ou seu recipiente ou elementos nele 
incorporados formam o secundário de um 
transformador 

11/08 . Aquecimento por descarga elétrica, por ex., descarga 
em arco 

11/10 . . Disposição dos eletrodos (controle automático da 
temperatura G 05 D 23/00; aparelhos não blindados 
de descarga elétrica H 01 T; disposições para 
avançar ou guiar eletrodos H 05 B 7/10; controle 
automático de energia pelo posicionamento dos 
eletrodos H 05 B 7/144) [3] 

11/12 . com campos eletromagnéticos atuando diretamente 
sobre o material em aquecimento 

 
13/00 Aparelhos para o pré-aquecimento das cargas; 

Disposições para o pré-aquecimento das cargas 
 
15/00 Manipulação ou tratamento do material descarregado; 

Suportes ou câmaras de depósito para o mesmo 
15/02 . Resfriamento 
 
17/00 Disposição para a utilização do calor de escapamento 

(trocadores de calor per se F 28): Disposições para a 
utilização ou eliminação dos gases de escapamento 
(eliminação de emanações em geral B 08 B 15/00) 

19/00 Disposições dos dispositivos de controle 
 
21/00 Disposições de dispositivos de vigilância: Disposições dos 

dispositivos de segurança 
21/02 . Dispositivos de observação ou de iluminação 
21/04 . Disposições dos aparelhos de indicação ou alarme 
 
23/00 Detalhes ou acessórios não abrangidos por qualquer 

grupo precedente 
23/02 . Dispositivos para remover incrustações 
23/04 . Dispositivos para misturar material em estado de fusão 

(mistura em geral B 01 F) [3] 
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F 28 TROCA DE CALOR EM GERAL (disposição ou montagem de trocadores de calor em condicionamento de 
ar, umidificação do ar ou ventilação F 24 F 13/30) 

 
Notas 

(1) Nesta classe, as seguintes expressões são empregadas com os significados indicados: 

− “troca de calor” significa o aquecimento ou o resfriamento de um fluido ou de um sólido fluente pelo contato direto ou indireto com 
um fluido ou sólido fluente aquecido ou resfriado; 

− “transferência de calor” significa o aquecimento ou o resfriamento de um fluido ou de um sólido fluente por contato direto com uma 
superfície ou um corpo aquecido ou resfriado 

(2) Um aparelho que utiliza a troca de calor ou a transferência de calor (tal como definidas na Nota (1) acima) para fins especiais é 
classificado quer na subclasse F 28 B ou nas subclasses apropriadas, por ex., das classes F 22, F24, F 25, F26 ou F27; se não houver 
outra subclasse apropriada, esse aparelho deverá ser classificado em F 28 C ou D 

 
F 28 B CONDENSADORES DE VAPOR DE ÁGUA OU DE OUTROS VAPORES (condensação de vapores B 01 D 5/00; condensação 

durante o pré-tratamento de gases antes da precipitação eletrostática de partículas dispersas B 03 C 3/014; instalações de motores a 
vapor com condensadores F 01 K; liquefação de gases F 15 J; detalhes dos aparelhos de troca de calor e de transferência de calor de 
aplicação geral F 28 F) 

 

1/00 Condensadores em que o vapor de água ou outros 
vapores são separados do meio de resfriamento por 
paredes, por ex., condensadores de superfície 

1/02 . utilizando água ou outro líquido como meio de 
resfriamento 

1/04 . . empregando paredes móveis 
1/06 . utilizando ar ou outro gás como meio de resfriamento 
1/08 . . empregando paredes móveis [3] 
 
3/00 Condensadores em que o vapor de água ou outros 

vapores entram em contato direto com o meio de 
resfriamento 

3/02 . por escoamento de uma camada de líquido de 
resfriamento sobre a superfície de condensação 

3/04 . por injeção do líquido de resfriamento no vapor de água 
ou em outros vapores (3/08 tem prioridade) 

3/06 . por injeção do vapor de água ou de outros vapores no 
líquido de resfriamento (3/08 tem prioridade) 

3/08 . com elementos rotativos 

5/00 Condensadores que empregam uma combinação dos 
métodos abrangidos pelos grupos principais 1/00 e 3/00; 
Outros condensadores  

 
7/00 Combinações de dois ou mais condensadores, por ex., no 

caso de um condensador de reserva 
 
9/00 Sistemas, disposições ou dispositivos auxiliares 
9/02 . para levar o vapor de água ou outros vapores aos 

condensadores 
9/04 . para levar, recolher e armazenar a água ou outro líquido 

de resfriamento 
9/06 . . com meios para tornar a resfriar a água ou outro 

líquido de resfriamento 
9/08 . para recolher e remover o condensado 
9/10 . para extrair, resfriar e mover os gases não condensáveis 
 
11/00 Controle com características especialmente adaptadas 

aos condensadores (disposições de controle em geral G 05) 

 

F 28 C APARELHOS DE TROCA DE CALOR NÃO INCLUÍDOS EM UMA OUTRA SUBCLASSE, EM QUE OS MEIOS DE 
TROCA DE CALOR ENTRAM EM CONTATO DIRETO SEM INTERAÇÃO QUÍMICA (dispositivos de segurança em geral F 
16 P; aquecedores de fluidos providos de meios geradores de calor F 24 H; com um meio intermediário de transferência  de calor 
entrando em contato direto com os meios de troca de calor F 28 D 15/00 a 19/00; detalhes dos aparelhos de troca de calor de aplicação 
geral F 28 F) 

 

1/00 Resfriadores de escoamento lento de contato direto, por 
ex., torres de resfriamento (estruturas de edifícios E 04 H 
5/12; espaços fechados resfriados por escoamento lento F 
25; peças de resfriadores de escoamento F 28 F 25/00) 

1/02 . com contracorrente apenas 
1/04 . com corrente oposta apenas 
1/06 . com contracorrente e corrente oposta 
1/08 . Disposições para recuperar o calor do vapor de 

escapamento 

1/10 . Disposições para eliminar o ruído do vapor de 
escapamento [5] 

1/12 . Disposições para impedir entupimento por 
congelamento [3] 

1/14 . compreendendo também uma troca de calor sem 
contato direto [3] 

1/16 . Disposições para impedir condensação, precipitação ou 
formação de neblina do lado de fora do resfriador (1/14 
tem prioridade) [3] 
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3/00 Outros aparelhos de troca de calor de contato direto 
3/02 . sendo ambos os meios de troca de calor ou vapores 
3/04 . sendo, ambos os meios de troca de calor, líquidos 
3/06 . sendo os meios de troca de calor um líquido e um gás 

ou vapor (moderadores para o resfriamento do vapor F 22) 
3/08 . . com mudança de estado, por ex., absorção, 

evaporação, condensação (geração de vapor sob 
pressão F 22) 

3/10 . sendo pelo menos um dos meios de troca de calor um 
sólido fluente, por ex., um material em partículas 

3/12 . . sendo o meio de troca de calor um material em 
partículas e um gás, vapor ou líquido 

3/14 . . . deslocando-se, o material, em partículas por 
gravidade, por ex., tubo abaixo 

3/16 . . . o material em partículas, formando  uma 
camada, por ex., fluidificada, em peneiras 
vibratórias 

3/18 . . . o material em partículas estando contido em 
tambores rotativos 

 

F 28 D APARELHOS DE TROCA DE CALOR NÃO INCLUÍDOS EM UMA OUTRA SUBCLASSE EM QUE OS MEIOS DE 
TROCA DE CALOR NÃO ENTRAM EM CONTATO DIRETO (aquecedores de fluidos dotados de meios geradores de calor e de 
meios de transferência de calor F 24 H; fornalhas F 27; detalhes dos aparelhos de troca de calor de aplicação geral F 28 F); 
APARELHOS OU INSTALAÇÕES FUNCIONAIS DE ARMAZENAMENTO DE CALOR EM GERAL [4] 

 
Índice da Subclasse 
 
APARELHOS DE TROCA DE CALOR SEM  
MEIOS OU CORPOS INTERMEDIÁRIOS DE 
TRANSFERÊNCIA DE CALOR 
 Com canalizações fixas 
       para apenas um meio utilizando: 
       massa de fluido; escoamento lento 
       ou em película; o efeito de resfria- 
       mento da evaporação ........................................1/00; 3/00; 
   5/00 
       para ambos os meios: por condutos 
       tubulares; por condutos em forma 
       de chapas ...........................................................7/00; 9/00 
 Com canalizações móveis ..............................................11/00 
 Com camadas fluidificadas ............................................13/00 

 
 
 
APARELHOS DE TROCA DE CALOR COM 
MEIOS OU CORPOS INTERMEDIÁRIOS DE 
TRANSFERÊNCIA DE CALOR 
 Com meio intermediário em tubos 
 fechados passando por dentro ou 
 através das paredes da canalizações ............................... 15/00 
 Em que o meio ou o corpo intermediário 
 está em contato sucessivo com outros 
 meios ................................................................... 17/00, 19/00 
 Aparelhos ou instalações de 
 armazenamento de calor................................................. 20/00 
OUTROS APARELHOS DE TROCA 
DE CALOR ................................................................................... 21/00 

 

1/00 Aparelhos de troca de calor com grupos de condutos 
fixos para apenas um meio de troca de calor, estando os 
meios em contato, cada qual, com um lado da parede da 
canalização, em que o outro meio de troca de calor é 
uma grande massa de fluido, por ex., radiadores 
domésticos ou de motores (5/00 tem prioridade) 

1/02 . com os condutos de troca de calor imersos na massa de 
fluido 

1/03 . . com os condutos em forma de chapa ou de  
lâmina [4] 

1/047 . . . os condutos sendo curvos, por ex., em forma de 
serpentina ou ziguezague [4] 

1/053 . . . os condutos sendo retilíneos [4] 
1/06 . com os condutos de troca de calor formando parte do ou 

sendo anexados ao tanque que contém a massa de fluido 
 

3/00 Aparelhos de troca de calor com grupos de condutos 
fixos para apenas um meio de troca de calor, estando os 
meios em contato, cada qual, com um lado da parede da 
canalização, em que o outro meio de troca de calor escoa 
em forma de película contínua ou escoa lenta e 
livremente pelos condutos (5/00 tem prioridade) 

3/02 . com condutos tubulares 
3/04 . Sistemas de distribuição 
 
5/00 Aparelhos de troca de calor com grupos de condutos 

fixos para apenas um meio de troca de calor, estando os 
meios em contato, cada qual, com um lado da parede da 
canalização, utilizando o efeito de resfriamento da 
evaporação natural ou forçada 

5/02 . em que o meio de evaporação escoa em forma de 
película contínua ou escoa lenta e livremente pelos 
condutos 
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7/00 Aparelhos de troca de calor com grupos de condutos 
tubulares fixos para ambos os meios de troca de calor, 
estando os meios cada qual em contato com um lado da 
parede de canalização 

7/02 . sendo os condutos enrolados em forma helicoidal (7/10 
tem prioridade) 

7/04 . sendo os condutos enrolados em forma de espiral (7/10 
tem prioridade) 

7/06 . tendo os condutos uma única curvatura em U (7/10 tem 
prioridade) 

7/08 . sendo os condutos curvados de outra forma, por ex., em 
forma de serpentina ou em ziguezague (7/10 tem 
prioridade) 

7/10 . estando os condutos dispostos um dentro do outro, por 
ex., concentricamente 

7/12 . . sendo o tubo exterior fechado em uma extremidade, 
isto é, do tipo retorno (7/14 tem prioridade) 

7/14 . . sendo ambos os tubos curvos 
7/16 . estando os condutos espaçados paralelamente (7/02 a 

7/10 têm prioridade) [4] 
 
9/00 Aparelhos de troca de calor com condutos, em forma de 

chapa ou de lâmina, fixos para ambos os meios de troca 
de calor, estando os meios, cada qual, em contato com 
um lado da parede de canalização 

9/02 . deslocando-se, os meios de troca de calor, em ângulo, 
um em relação ao outro (9/04 tem prioridade) 

9/04 . sendo os condutos formados por chapas ou lâminas 
enroladas em espiral 

 
11/00 Aparelhos de troca de calor utilizando condutos móveis 
11/02 . sendo o movimento rotativo, por ex., efetuado por um 

tambor ou rolete (11/08 tem prioridade) 
11/04 . . efetuado por um tubo ou um feixe de tubos 
11/06 . sendo o movimento alternado ou oscilatório (11/08 tem 

prioridade) 
11/08 . em que vários grupos de condutos efetuam movimentos 

independentes, por ex., um feixe rotativo de tubos em 
um tambor rotativo 

 

13/00 Aparelhos de troca de calor utilizando uma camada 
fluidificada 

 
Aparelhos de troca de calor empregando meios ou corpos 
intermediários de transferência de calor [3] 
 
15/00 Aparelhos de troca de calor com o meio intermediário 

de transferência de calor em tubos fechados passando 
por dentro ou através das paredes dos condutos 

15/02 . no qual os meios se condensam e se evaporam, por ex., 
tubos transportadores de calor [4] 

15/04 . . com tubos possuindo estrutura capilar  [6] 
15/06 . . Seus dispositivos de controle  [6] 
17/00 Aparelhos de troca de calor de regeneração em que um 

meio ou um corpo intermediário fixo de transferência de 
calor entra em contato sucessivamente com cada um dos 
meios de troca de calor, por ex., utilizando partículas 
granuladas 

17/02 . utilizando corpos rígidos, por ex., de  material poroso 
17/04 . Disposições de repartição dos meios de troca de calor 
 
19/00 Aparelhos de troca de calor de regeneração em que o 

meio ou corpo intermediário de transferência de calor é 
colocado sucessivamente em contato com cada um dos 
meios de troca de calor 

19/02 . utilizando partículas granuladas 
19/04 . utilizando corpos rígidos, por ex., montados em um 

transportador móvel 
 
20/00 Aparelhos ou instalações funcionais de armazenamento 

de calor em geral (especialmente adaptados para 
aplicações específicas, ver os grupos pertinentes, por ex., F 
24 D 15/02); Aparelhos de troca de calor de regeneração 
não abrangidos pelos grupos F 24 D 17/00 ou 19/00 [4] 

20/02 . utilizando calor latente  [6] 
 
______________________________________________________ 
 
21/00 Aparelhos de troca de calor não abrangidos por 

qualquer um dos grupos 1/00 a 20/00 [4] 
 

 

F 28 F DETALHES DOS APARELHOS DE TROCA DE CALOR OU DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR, DE APLICAÇÃO 
GERAL (purgadores de água ou de ar, ventilação do ar F 16) 

 
Índice da Subclasse 
 
DETALHES E SUAS DISPOSIÇÕES 
 Elementos para troca ou transferência 
 de calor e sua montagem 
       tubulares; em forma de chapa; para 
       movimentação; outros .............................1/00; 3/00; 5/00;  
  7/00 
       suportes auxiliares para os  
       elementos; vedação..........................................9/00; 11/00 
 Invólucros e caixas coletoras............................................9/00 

 
 Prevenção de depósitos ou corrosão................ 17/00, 19/00 
 Características especiais dos 
 aparelhos de troca de calor 
 caracterizados pela seleção de: material 
 de construção; material intermediário de 
  troca de calor............................................. 21/00; 23/00 
 peças dos resfriadores de escoamento lento......... 25/00 
MODIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 
CALOR; CONTROLE DOS APARELHOS................... 13/00; 27/00 
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1/00 Elementos tubulares; Montagens de elementos tubulares 
(especialmente adaptados para movimentação 5/00) 

1/02 . Elementos tubulares de seção transversal não circular 
(1/08, 1/10 têm prioridade) 

1/04 . . poligonal, por ex., retangular 
1/06 . . encrespados ou corrugados na seção transversal 
1/08 . Elementos tubulares encrespados ou corrugados na 

seção longitudinal 
1/10 . Elementos tubulares ou suas montagens com meios para 

aumentar a superfície de transferência de calor, por 
ex., com aletas, com saliências, com reentrâncias 
(elementos encrespados ou corrugados 1/06, 1/08) 

1/12 . . estando os meios somente fora do elemento tubular 
1/14 . . . e estendendo longitudinalmente (1/38 tem 

prioridade) 
1/16 . . . . em que os meios formam parte integrante do 

elemento, por ex., formado por extrusão (1/22 
tem prioridade) 

1/18 . . . . . sendo o elemento formado de seções 
nervuradas  

1/20 . . . . com possibilidade de ligar os meios ao 
elemento (1/22 tem prioridade) 

1/22 . . . . dispondo, os meios, de partes que se encaixam 
a outros elementos tubulares 

1/24 . . . e estendendo transversalmente (1/38 tem 
prioridade) 

1/26 . . . . em que os meios formam parte integrante do 
elemento (1/32 tem prioridade) 

1/28 . . . . . sendo o elemento formado de seções 
nervuradas  

1/30 . . . . com possibilidade de ligar ao elemento (1/32 
tem prioridade) 

1/32 . . . . dispondo, os meios, de partes que se encaixam 
a outros elementos tubulares 

1/34 . . . e estendendo obliquamente (1/38 tem prioridade) 
1/36 . . . . sendo os meios constituídos por aletas 

enroladas em hélice ou por espirais de fios 
metálicos 

1/38 . . . e dispostos em quincôncio para formar passagens 
sinuosas do fluido 

1/40 . . estando os meios somente dentro do elemento tubular 
1/42 . . estando os meios tanto fora como dentro do elemento 

tubular 
1/44 . . . e sendo formados por malha de fio metálico 

3/00 Elementos em forma de chapa ou lâmina; Montagens de 
elementos em forma de chapa ou lâmina (especialmente 
adaptados para movimentação 5/00) 

3/02 . Elementos ou suas montagens para aumentar a superfície de 
transferência de calor, por ex., com aletas, com reentrâncias, 
com corrugações (3/08 tem prioridade) 

3/04 . . em que os meios formam parte integrante do elemento 
3/06 . . com possibilidade de ligar os meios ao elemento 
3/08 . Elementos estruturas de maneira a formar pilhas, por ex., 

podendo ser desmontados para limpeza 
3/10 . . Disposições para vedação das bordas  
3/12 . Elementos estruturados em forma de um painel oco, por ex., 

com canais  
3/14 . . separando partes de um par de chapas unidas para 

formar canais, por ex., por inflação (sua manufatura B 
23 P) 

5/00 Elementos especialmente adaptados para movimentação 
(disposições para deslocar os elementos, ver as subclasses 
apropriadas aos aparelhos em questão) 

5/02 . Tambores ou roletes rotativos 

5/04 . Impulsores ocos, por ex., palhetas de agitação 
5/06 . Transportadores ocos com rosca 

7/00 Elementos não abrangidos pelos grupos 1/00, 3/00 ou 5/00 
7/02 . Blocos atravessados por passagens para os meios de troca 

de calor 

9/00 Invólucros; Caixas coletoras; Suportes auxiliares para os 
elementos; Elementos auxiliares dentro de invólucros 

9/007 . Suportes auxiliares para os elementos [6] 
9/013 . . para tubulações ou montagens de tubulações [6] 
9/02 . Caixas coletoras; Chapas terminais  
9/04 . . Disposições para vedação de elementos dentro das 

caixas coletoras ou nas chapas terminais (ligação de 
tubos a paredes em geral F 16 L 41/00) 

9/06 . . . por juntas desmontáveis  
9/08 . . . . por conexões do tipo cunha, por ex., virolas 

cônicas 
9/10 . . . . por conexões roscadas, por ex., gaxeta de 

vedação 
9/12 . . . . por conexões de rebordos 
9/14 . . . . por junção forçada 
9/16 . . . por juntas permanentes, por ex., por laminação 

(métodos de usinagem de metal em geral B 21, B 
23, principalmente B 21 D 39/06, B 23 K) 

9/18 . . . . por solda 
9/20 . Disposições dos refletores de calor, por ex., paredes 

refletoras de inserção separada 
9/22 . Disposições para dirigir os meios de troca de calor a 

compartimentos sucessivos, por ex., disposições de chapas 
de guia 

9/24 . Disposições para produzir um fluxo turbulento dos 
meios de troca de calor, por ex., por chapas (1/38 tem 
prioridade; em geral F 15 D) 

9/26 . Disposições para ligar as diversas seções dos elementos 
de troca de calor, por ex., dos radiadores (ligações de 
diversas seções em aquecedores de água F 24 H 9/14) 

11/00 Disposições para vedação de tubos ou condutos com 
vazamento (paralisação de escoamento de ou em tubos em 
geral F 16 L 55/10) 

11/02 . utilizando elementos obturadores, por ex., arruelas, 
inseridas e funcionando independentemente (11/06 tem 
prioridade) 

11/04 . utilizando pares de elementos obturadores, por ex., 
arruelas montadas em hastes de funcionamento central 
(11/06 tem prioridade) 

11/06 . utilizando dispositivos automáticos de obturação de 
tubos 

13/00 Disposições para modificar a transferência de calor, por 
ex., aumentando, diminuindo (1/00 a 11/00 têm 
prioridade) 

13/02 . atuando sobre a camada limite de fluido (controle de 
camadas limite em geral F 15 D) 

13/04 . impedindo a formação de películas contínuas de 
condensados nas superfícies de troca de calor, por ex., 
produzindo a formação de gotículas 

13/06 . afetando o modo de escoamento dos meios de troca de 
calor 

13/08 . . variando a seção transversal dos canais de 
escoamento 
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13/10 . . transmitindo movimento pulsativo ao escoamento, 
por ex., por vibração sônica 

13/12 . . criando turbulência, por ex., por agitação, 
aumentando a força de circulação (13/08 tem 
prioridade) 

13/14 . criando nas paredes dos condutos zonas com graus 
diferentes de condução de calor 

13/16 . aplicando um campo eletrostático ao núcleo do meio de 
troca de calor 

13/18 . aplicando revestimentos, por ex., absorvendo 
irradiações, refletindo as irradiações, por tratamento de 
superfície, por ex., polimento 

17/00 Remoção de gelo ou de água dos aparelhos de troca de 
calor 

19/00 Prevenção da formação de depósitos ou de corrosão, por 
ex., uti lizando filtros 

19/01 . pela utilização de meios para separar materiais sólidos 
de fluidos trocadores de calor  [6] 

19/02 . utilizando revestimentos, por ex., camadas vítreas ou de 
esmalte 

19/04 . . de borracha; de matéria plástica; de verniz 
19/06 . . de metal 

21/00 Estruturas dos aparelhos de troca de calor 
caracterizadas pela utilização de materiais especiais 

21/02 . de carbono, por ex., de grafita 
21/04 . de cerâmica; de concreto; de pedra natural 
21/06 . de matéria plástica 
21/08 . de metal 

23/00 Características relativas à utilização de materiais 
intermediários de troca de calor, por ex., utilização de 
composições especiais 

23/02 . Disposições para obtenção ou manutenção dos mesmos 
em estado líquido 

25/00 Partes componentes dos resfriadores de escoame nto 
lento (disposições para aumentar a transferência de calor 
13/00; disposições para controle 27/00) 

25/02 . para distribuição, circulação ou acumulação de líquidos 
(pulverização ou atomização em geral B 05 B, D) 

25/04 . . Calhas de distribuição ou acumulação 
25/06 . . Bocais ou tubos de pulverização 
25/08 . . Tábuas ou grades para borrifos, por ex., para 

converter pulverização de líquidos em películas; 
Elementos ou camadas de filtros para aumentar a 
área da superfície de contato (elementos de 
embalagem em geral B 01 J 19/30, 19/32) 

25/10 . para alimentação de gás ou vapor 
25/12 . . Condutos; Palhetas de guia, por ex., para conduzir 

correntes a zonas distintas 
27/00 Disposições para controle especialmente adaptadas a 

aparelhos de troca de calor ou de transferência de calor 
(disposições para controle em geral G 05) 

27/02 . para controlar a distribuição dos meios de troca de calor 
entre os diversos canais (disposições das chapas de guia 
ou das palhetas de guia 9/22, 25/12) 

 

 

F 28 G LIMPEZA DE SUPERFÍCIES INTERNAS OU EXTERNAS DOS CONDUTOS DE TROCA DE CALOR OU DE 
TRANSFERÊNCIA DE CALOR, POR EX., TUBOS DE ÁGUA DE CALDEIRAS (limpeza de canos ou tubos em geral B 08 B 
9/02; dispositivos ou disposições para remover água, minerais ou resíduos de caldeiras enquanto a caldeira está em operação ou são 
especificamente adaptados a caldeiras sem outra aplicação F 22 B 37/48; remoção ou tratamento de produtos de combustão ou de 
resíduos de combustão F 23 J; remoção do gelo de aparelhos de troca de calor F 28 F 17/00) 

 
Índice da Subclasse 
 
DISPOSITIVOS PARA LIMPEZA; 
NÃO ROTATIVOS; ROTATIVOS; 
OUTROS; DETALHES..............................................1/00; 3/00; 13/00;  
  15/00 

 
 
PROCESSOS DE LIMPEZA PARA: 
DISTORÇÃO; VIBRAÇÃO; FLUXOS 
DE ÁGUA OU LAVAGENS; 
COMBUSTÃO; OUTROS.....................................5/00; 7/00; 9/00;  
 .......................................................................11/00; 13/00 
COMBINAÇÕES DE PROCESSOS......................................13/00 

 

1/00 Dispositivos não rotativos, por ex., de movimento 
alternado (3/00 tem prioridade) 

1/02 . com escovas (escovas A 46 B) 
1/04 . com ferramentas articuladas, por ex., montadas em 

forma de cadeia 
1/06 . com ferramentas de fio metálico enrolado, isto é, do 

tipo cesto 
1/08 . com raspadeiras, martelos ou elementos cortantes, por 

ex., de montagem rígida 
1/10 . . de montagem elástica 
1/12 . Raspadeiras impulsionadas por fluido, balas ou corpos 

sólidos similares 
1/14 . Varetas de limpeza 

1/16 . utilizando jatos de fluido para remover detritos (1/12 
tem prioridade) 

 
3/00 Dispositivos rotativos 
3/02 . com ferramentas abrasivas 
3/04 . com escovas (escovas A 46 B) 
3/06 . com ferramentas articuladas, por ex., montadas em 

forma de cadeia 
3/08 . com ferramentas de fio metálico, isto é, do tipo cesto 
3/10 . com raspadeiras, martelos ou elementos cortantes, por 

ex., de montagem rígida 
3/12 . . de montagem elástica 
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3/14 . . colocados em posição de trabalho por força 
centrífuga 

3/16 . utilizando jatos de fluido para remover detritos 
 
5/00 Limpeza por distorção (por vibração 7/00) 
 
7/00 Limpeza por vibração 
 
9/00 Limpeza por fluxo de água ou lavagem, por ex., com 

solventes químicos (dispositivos utilizando jatos de fluido 
para remover detritos 1/16, 3/16) 

 
11/00 Limpeza por processos de combustão, por ex., utilizando 

estopins, utilizando queimadores móveis 

13/00 Dispositivos ou processos não abrangidos pelos grupos 
1/00 a 11/00; Combinações de dispositivos ou de 
processos abrangidos pelos grupos 1/00 a 11/00 

 
15/00 Detalhes (medição da espessura do depósito G 01 B) 
15/02 . Suportes para dispositivos de limpeza, por ex., 

armações 
15/04 . Disposições para alimentação ou acionamento, por ex., 

por força motriz 
15/06 . . Dispositivos automáticos de inversão 
15/08 . Localização da posição dos dispositivos de limpeza 

dentro dos condutos 
15/10 . Máscaras para delimitar a área a ser limpa 
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ARMAS; EXPLOSÃO 
 
F 41 ARMAS 
 

Notas 

(1) Esta classe abrange também os meios de ensino e prática que podem apresentar aspectos de simulação, por ex., nos aparelhos utilizados 
nos conhecidos “jogos militares”, embora estejam os simuladores geralmente incluídos na classe G 09. [4] 

(2) Nesta classe, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– "arma de fogo  portátil" significa uma arma que geralmente é segura por uma ou ambas as mãos para ser disparada, porém esta 

expressão inclui uma metralhadora que pode ser apoiada sobre um tripé ou similar durante o disparo; [5] 
– "arma de fogo" significa qualquer arma possuindo um tubo e um gatilho ou mecanismo de disparo para projetar um míssil; ela pode 

ser uma peça de artilharia ou uma arma portátil. Pode usar cargas propulsoras combustíveis ou explosivas, pressão de ar, 
eletromagnetismo ou outras forças de propulsão; [5] 

– “arma do tipo revolver” significa uma arma de fogo tendo um cilindro carregador giratório, cujas câmaras são usadas 
sucessivamente como câmara de disparo; [5] 

– “revólver” significa uma pistola do tipo revólver;[5] 
– “arma de fogo semi-automática”: uma arma de fogo que dispara um tiro depois do acionamento do gatilho retornando em seguida à 

posição de disparo de um tiro subseqüente ao ser novamente acionado o gatilho; 
– “arma de fogo automática”: uma arma que continua disparando enquanto a pressão inicial de disparo é mantida sobre o gatilho; 
– “mirar”: colocar uma direção definida por um aparelho dito “de mirar” em coincidência visual com a direção de um alvo; 
– “pontaria”: apontar uma arma em uma direção que difere da linha de mira por correções a fim de que o projétil atinja o alvo; 
– “assentar” colocar uma arma na posição correta para atingir um alvo. 

(3) Atenção para as definições de “projétil”, “míssil” e “foguete”  explicitadas nas Nota (2) após o título da classe F 42. [4] 

 

F 41 A DETALHES OU CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS COMUNS PARA ARMAS DE FOGO PORTÁTEIS E MATERIAL 
BÉLICO, por ex., CANHÕES; MONTAGENS PARA AS ARMAS DE FOGO PORTÁTEIS OU PEÇAS DE ARTILHARIA [5] 

 
 Notas 
 
(1) Esta subclasse abrange  as características ou detalhes aplicáveis tanto às armas de fogo portáteis como às peças de artilharia, ou relativas 

às funções intrínsecas comuns a ambas. [5] 
(2) Tais características ou detalhes são classificados na presente subclasse, ainda que se apresentem como concernentes unicamente a armas 

de fogo portáteis ou a peças de artilharia. [5] 
(3) Atenção para as definições explicitadas na Nota (2) após o título da classe F 41. [5] 
 
Índice da Subclasse 
 
TIPOS DE PROPULSÃO................................................................1/00 
MECANISMOS DA CULATRA....................................................3/00 
MECANISMOS DE DESTRAVAMENTO....................................5/00 
RECARREGADORES DE ARMA DE FOGO, 
ARMAS ACIONADAS POR CONTROLE REMOTO..................7/00 
CARGA OU ALIMENTAÇÃO, CARREGADORES ....................9/00 
CARACTERÍSTICAS DE MONTAGEM,  
CONCEPÇÕES MODULARES, ARMAS DE FOGO 
ARTICULADAS OU DOBRÁVEIS.............................................11/00 
SISTEMA DE RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO, 
VENTILAÇÃO OU SOPRAMENTO...........................................13/00 
EXTRATORES, EJETORES.........................................................15/00 
MECANISMOS DE SEGURANÇA.............................................17/00 

 
 
MECANISMOS DE DISPARO OU DE GATILHO, 
ENGATILHAMENTO............................................................19/00 
CANOS, TUBOS DE ARMAS DE FOGO, ACESSÓRIOS  
PARA BOCAS DE ARMA DE FOGO...................................21/00 
MONTAGENS DE ARMAS DE FOGO,  
 por  ex., em veículos ................................................23/00 
 Permitindo retrocesso (recuo) ..................................25/00 
 Permitindo o movimento de elevação transversal....27/00 
LIMPEZA OU LUBRIFICAÇÃO...........................................29/00 
ENSAIO 31/00 
ADAPTAÇÕES PARA TREINAMENTO.............................33/00 
OUTROS ACESSÓRIOS OU DETALHES ...........................35/00 



F 41 A 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 6, Seção F 186 

1/00 Propulsão de projéteis caracterizada pela utilização de 
cargas propulsoras combustíveis ou explosivas (propulsão de 
mísseis sem uso de carga propulsora combustível ou explosiva F 
41 B; lançamento de foguetes ou torpedos F 41 F 3/00; auto-
propulsão de mísseis F 42 B 15/00) [5] 

1/02 . Propulsão de projéteis  com hipervelocidade utilizando 
meios sucessivos para aumentar a força propulsiva, por ex., 
utilizando cargas propulsoras disparadas sucessivamente e 
dispostas ao longo do cano da arma; Propulsão de projéteis 
em múltiplos estágios [5] 

1/04 . Propulsão de projéteis utilizando a combustão de um  
combustível líquido ou gasoso, por ex., combustível 
hipergólico [5] 

1/06 . Ajuste do alcance sem variar o ângulo de elevação ou os 
dados relativos à carga propulsoral, por ex., deixando 
escapar uma parte dos gases da carga propulsora, ou 
ajustando o volume do cartucho ou da câmara de 
combustão [5] 

1/08 . Armas de fogo sem retrocesso (recuo), isto é, armas  de 
fogo providas de meios de propulsão que não produzem 
retrocesso [5] 

1/10 . . utilizando um projétil contrário para equilibrar o 
retrocesso [5] 

 
3/00 Mecanismo da culatra, por ex., travas [5] 
3/02 . Por ação de bloco, isto é, cujo movimento principal de 

abertura da culatra é transversal em relação ao eixo do cano 
da arma [5] 

3/04 . . tendo  o  bloco  da  culatra um mecanismo pivotante [5] 
3/06 . . . ao redor de um eixo horizontal transversal em 

relação ao eixo do cano da arma, e disposto atrás do 
bloco (3/08 tem prioridade) [5] 

3/08 . . . providos de um obturador rotativo com rosca de 
parafuso ou com rosca interrompida (3/30 tem 
prioridade) [5] 

3/10 . . com bloco da culatra deslizante, por  ex., verticalmente 
[5] 

3/12 . Por ação de ferrolho, isto é, cujo movimento principal de 
abertura da culatra é paralelo ao eixo do cano da armade 
fogo [5] 

3/14 . . Travas de ferrolho rígido, isto é, com elementos de 
travamento rigidamente montados, respectivamente, no 
ferrolho ou seu dispositivo de manobra, e no cano da 
arma ou a carcaça do bloco da culatra [5] 

3/16 . . . girando os elementos de travamento ao redor do 
eixo do cano da arma, por ex., ferrolhos cilíndricos 
rotativos [5] 

3/18 . . . . operados manualmente [5] 
3/20 . . . . . Ferrolhos acionados por tração retilínea, 

isto é, o operador efetua unicamente um 
movimento retilíneo paralelo ao eixo do 
cano da arma[5] 

3/22 . . . . . o travamento sendo efetuado pela rotação 
da haste ou alavanca de manobra 
transversalmente em relação ao eixo do 
cano da armade fogo [5] 

3/24 . . . . . . os elementos de travamento formando 
parte da haste ou alavanca de  
manobra [5] 

3/26 . . . . de ação semi-automática ou automática, por 
ex., incluindo um suporte deslizante do 
ferrolho de travamento e uma ferrolho 
rotativo [5] 

3/28 . . . . . incluindo elementos de travamento 
fixados a um ferrolho não-rotativo e 
elementos de travamento montados  
no cano da arma ou na carcaça da 
culatra, por ex., anéis rotativos de 
travamento [5] 

3/30 . . . . . Meio de intertravamento, por ex., 
orelhas de travamento, roscas de 
parafuso [5] 

3/32 . . . basculando o ferrolho ao redor de um eixo 
fictício, transversal em relação ao eixo do cano 
da armade fogo [5] 

3/34 . . . . efetuando o ferrolho um movimento 
deslizante suplementar transversal em 
relação ao eixo do cano da arma[5] 

3/36 . . Travas de ferrolhos semi-rígidos, isto é, com 
elementos de travamento montados móveis  
no ferrolho ou no cano da arma na carcaça da 
culatra [5] 

3/38 . . . dotados de elementos de travamento 
basculantes, por ex., de alavancas ou de paletas 
pivotantes [5] 

3/40 . . . . montados no ferrolho (3/42 tem prioridade) 
[5] 

3/42 . . . . operados manualmente [5] 
3/44 . . . dotados de elementos de travamento 

deslizantes, por ex., esferas ou roletes [5] 
3/46 . . . . montados  no  ferrolho (3/48 tem 

prioridade) [5] 
3/48 . . . . operados manualmente [5] 
3/50 . . . Travas de juntas articuladas, por ex., com  

controle  apoiado pelo cotovelo do usuário [5] 
3/52 . . . . operados manualmente [5] 
3/54 . . Mecanismos de ferrolho do tipostravado, isto é, 

acionados pela inércia [5] 
3/56 . . . sendo dotado o ferrolho de uma massa 

deslizante suplementar [5] 
3/58 . Mecanismos dobráveis da culatra, por ex., para 

espingarda de caça 
3/60 . Mecanismo da culatra para armas de fogo com dois ou 

vários canos (3/58 tem prioridade; para armas de 
canhão giratório F 41 F 1/10) [5] 

3/62 . que utilizam a pressão do gás de combustão para 
reforçar a ação de travamento mecânico, ou para 
retardar o movimento de abertura da culatra [5] 

3/64 . Montagem dos blocos da culatra; Acessórios para os 
blocos da culatra ou suas montagens [5] 

3/66 . . Carcaças ou estruturas da culatra; Invólucros [5] 
3/68 . . Batentes dos ferrolhos, isto é, meios para limitar o 

movimento de abertura do ferrolho [5] 
3/70 . . Disposições anti-rechaço, isto é, impedindo o rebote 

do ferrolho fora da posição de disparo [5] 
3/72 . . Hastes ou alavancas de manobra; Montagem das 

mesmas nos blocos da culatra ou ferrolhos [5] 
3/74 . . Dispositivos de obturação ou estanqueidade para 

prevenir as perdas de gás nos mecanismos da 
culatra [5] 

3/76 . . . especialmente adaptados para unir 
hermeticamente a extremidade anterior da 
câmara de cartucho e a extremidade posterior do 
cano da arma, por ex., dispositivos de vedação 
para revólveres ou armas do tipo revólver [5] 

3/78 . . Amortecedor ou meios recuperadores para os 
ferrolhos [5] 

3/80 . . . Amortecedores de mola reguláveis [5] 
3/82 . . . Amortecedores de mola em espiral (3/80 tem 

prioridade) [5] 
3/84 . . . . montados no interior da coronha [5] 
3/86 . . . . montados debaixo do cano da arma[5] 
3/88 . . . . montados ao redor do cano da arma[5] 
3/90 . . . Amortecedores a fluido [5] 
3/92 . . . . reguláveis [5] 
3/94 . . . . em combinação com amortecedores de  

mola [5] 
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5/00 Mecanismos ou sistemas automáticos de destravamento 
com a ajuda de uma força criada por uma carga 
propulsora [5] 

5/02 . funcionando por retrocesso (recuo) [5] 
5/04 . . inclinando o  cano da arma durante o retrocesso [5] 
5/06 . . girando o cano da arma ao redor do seu eixo 

longitudinal durante o retrocesso [5] 
5/08 . . dotados de uma alavanca para acelerar o movimento 

de abertura do bloco da culatra ou ferrolho [5] 
5/10 . . dotado de um peso de inércia móvel [5] 
5/12 . . . montado em uma arma de fogo com um cano 

fixo [5] 
5/14 . . Batentes para os canos de arma, isto é, dispositivos 

para reter o cano da arma que retrocede em uma 
posição pré-determinada, por ex., na posição de 
recuo [5] 

5/16 . . deslocando o cano da arma para adiante após o 
disparo [5] 

5/18 . acionados por gases [5] 
5/20 . . utilizando um pistão de gás montado 

concentricamente ao redor do cano da arma[5] 
5/22 . . com dois ou vários pistões de gás [5] 
5/24 . . pela ação direta da pressão dos gases sobre o 

ferrolho ou elementos do travamento [5] 
5/26 . . Disposições ou sistemas para evacuar os gases do 

cano da arma (5/20 a 5/24 têm prioridade) [5] 
5/28 . . . Sistemas reguláveis [5] 
5/30 . Funcionamento por retrocesso ou por meio de gases, 

por ex., seleção de sistemas operados por um destes [5] 
5/32 . Sistemas acumuladores de energia, isto é, sistemas de 

destravamento do bloco da culatra com auxílio da 
energia acumulada durante o recuo do cano da arma ou 
do pistão de gás [5] 

5/34 . . com acumuladores de mola [5] 
5/36 . . com acumuladores que utilizam um fluido [5] 
7/00 Mecanismos auxiliares para tornar a levar o bloco da 

culatra ou ferrolho ou o cano da arma até a direção de 
sua posição de partida antes de começar a disparar 
automaticamente; Mecanismos de acionamento para 
armas de fogo com motor externo; Carregador de arma 
de fogo com controle remoto [5] 

7/02 . Recarregadores para metralhadoras, por ex., com 
controle manual (3/72 tem prioridade) [5] 

7/04 . . acionados por fluido [5] 
7/06 . . acionados eletricamente [5] 
7/08 . Mecanismos de acionamento para armas de fogo com 

motor externo, isto é, mecanismo de acionamento para 
deslocar o bloco da culatra ou ferrolho durante o 
disparo automático utilizando uma força externa [5] 

7/10 . . utilizando um tambor cilíndrico giratório dotado de 
uma ranhura excêntrica (F 41 F 1/10 tem 
prioridade) [5] 

9/00 Carga ou alimentação de munição (adaptações para a 
alimentação ou carga de projéteis a partir dos carregadores 
de armas de ar comprimido F 41 B 11/02); Carregadores; 
Dispositivos de guia para a extração de cartuchos 
(extratores ou ejetores B 15/00) [5] 

9/01 . Alimentação de munições sem cintas carregadas [5] 
9/02 . . utilizando transportadores com rodas, por ex., 

transportadores com roda dentada [5] 
9/03 . . utilizando transportadores de rosca sem-fim ou de 

espiral rotativa [5] 
9/04 . . utilizando transportadores de correia sem-fim que 

levam várias munições [5] 
9/05 . . . em seqüência em série [5] 

9/06 . . utilizando transportadores de movimento cíclico, 
isto é, com elementos para empurrar ou levar as 
munições que são esvaziadas ou desengatadas da 
munição durante o curso do retorno das mesmas [5] 

9/07 . . . Transportadores com movimento de vai-vém, 
isto é, transportadores para empurrar 
simultaneamente várias munições durante o 
curso da alimentação das mesmas [5] 

9/09 . . . Transportadores ou bandejas móveis para 
carregar munição, por ex., para a alimentação a 
partir de carregadores [5] 

9/10 . . . . rotativos ou basculantes [5] 
9/11 . . . . . em um plano horizontal [5] 
9/12 . . . . . . montados dentro de uma arma de 

fogo portátil [5] 
9/13 . . . . . em um plano vertical [5] 
9/14 . . . . . . perpendicular ao eixo do cano da 

arma[5] 
9/15 . . . . . . . montados dentro de uma arma 

de fogo portátil [5] 
9/16 . . . . . . paralelo ao eixo do cano da arma[5] 
9/17 . . . . . . . montados dentro de uma arma 

de fogo portátil [5] 
9/18 . . . . . . . . para alimentação a partir de 

um carregador situado 
debaixo do cano da armade 
fogo [5] 

9/19 . . . . . . . . para alimentação a partir de 
um carregador montado na 
coronha da arma [5] 

9/20 . . . . deslizante, por ex., com movimento de vai-
vém [5] 

9/21 . . . . . na direção vertical (9/23 tem prioridade) 
[5] 

9/22 . . . . . na direção horizontal (9/23 tem 
prioridade) [5] 

9/23 . . . . . montados dentro de uma arma de fogo 
portátil [5] 

9/24 . . utilizando um carregador ou pente carregador móvel 
como dispositivo alimentador [5] 

9/25 . . . utilizando um pente carregador deslizante [5] 
9/26 . . . utilizando um carregador do tipo tambor 

giratório [5] 
9/27 . . . . em armas de fogo do tipo revólver [5] 
9/28 . . . . . do tipo armas portáteis (em revólveres F 

41 C 3/14) [5] 
9/29 . Alimentação de munições por meio de cintas 

carregadoras [5] 
9/30 . . Transportadores  de correia do tipo roda dentada [5] 
9/31 . . . com meios de retirada de cartuchos [5] 
9/32 . . Transportadores de correia com movimento de vai-

vém deslizante [5] 
9/33 . . . com meios de retirada de cartuchos [5] 
9/34 . . a partir de carregadores (carregadores para 

munições em cintas carregadores per se 9/79) [5] 
9/35 . Alimentação de munição para armas de fogo com vários 

canos [5] 
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Nota 
 

Os elementos funcionais ou conceituais de interesse geral,   
que não são adaptados especialmente à alimentação de 
armas de fogo com vários canos, são classificados nos 
subgrupos 9/01 ou 9/29. [5] 
 

9/36 . . Mecanismos de alimentação para armas com 
canhões giratórios [5] 

9/37 . Alimentação de uma mesma arma com dois ou vários 
tipos de munição; Alimentação pelos dois lados [5] 

 
Nota 

 
Os elementos funcionais ou conceituais de interesse geral, 
que não são adaptados especialmente à alimentação de 
vários tipos de munição ou para alimentar a arma pelo dois 
lados, são classificados nos subgrupos de 9/01 ou 9/29. [5] 
 

9/38 . Disposições para a carga, isto é, para levar as munições 
à posição de disparo [5] 

9/39 . . Disposições para atacar [5] 
9/40 . . . o próprio bloco da culatra fazendo a função de 

atacador [5] 
9/41 . . . . empurrando as munições sem cinta situadas 

na caixa carregadora da arma de fogo na 
direção da câmara do cartucho [5] 

9/42 . . . Atacadores  independentes  do  bloco  da culatra 
[5] 

9/43 . . . . Atacadores do tipo corrente [5] 
9/44 . . . . Pistões atacadores que utilizam um fluido 

[5] 
9/45 . . basculando a câmara do cartucho ou o cano da 

armacomo um todo desde uma posição de carga 
para uma posição de disparo e vice-versa [5] 

9/46 . . sendo a câmara do cartucho formada por dois 
elementos complementares, móveis um em relação 
ao outro com vistas à carga [5] 

9/47 . . utilização de tubos de armas ou partes de cano que 
se desliza para adiante para a carga [5] 

9/48 . . utilizando a força da gravidade [5] 
9/49 . Mecanismos de acionamento interno, isto é, acionados 

pela energia criada por uma carga propulsora, por ex., 
acoplamento, embreagens, acumuladores de energia [5] 

9/50 . Sistemas de acionamento ou de controle externos [5] 
9/51 . . Impulsores, isto é, motores controlados desde o 

exterior [5] 
9/52 . Disposições para passar de uma carga automática, ou 

por meio de carregador, a uma carga manual [5] 
9/53 . Dispositivos que indicam se a arma está ou não 

carregada, isto é, que indicam a presença de um 
cartucho na câmara para cartucho [5] 

9/54 . Meios de guia, de frenagem ou de posicionamento dos 
cartuchos, por ex., para a extração dos cartuchos [5] 

9/55 . . Meios fixos de guia, montados na, ou próximo à 
câmara dos cartuchos [5] 

9/56 . . Meios de guia móveis [5] 
9/57 . . . Calhas flexíveis, por ex., para guiar as cintas de 

munição  desde o carregador até a arma de fogo [5] 
9/58 . . Batentes de cartuchos; Posicionadores de cartuchos [5] 
9/59 . Ejetores para pentes de balas ou para carregadores, por ex., 

quando vazios [5] 

9/60 . Dispositivos para recolher ou apanhar as cápsulas dos 
cartuchos vazios ou as cintas carregadoras (9/81 tem 
prioridade) [5] 

9/61 . Carregadores [5] 
9/62 . . dotados de dispositivos que indicam o número de 

cartuchos restantes no carregador, por ex., indicação do 
último cartucho (mecanismos de segurança controlados 
pelo disparo do último cartucho 17/40) [5] 

9/63 . . especialmente adaptados para serem unidos de modo 
desmontável com outros carregadores [5] 

9/64 . . para munições sem cinta carregadora [5] 
9/65 . . . Carregadores tipo caixa tendo um elevador de 

cartuchos [5] 
9/65 . . . Carregadores tipo caixa tendo um elevador de 

cartuchos [5] 
9/66 . . . . Disposições sobre os mesmos para facilitar sua 

carga, isto é, recarregamento (aparelhos ou  
ferramenta  para  recarregamento  9/83) [5] 

9/67 . . . . . com meios para fazer retroceder o elevador 
de cartuchos ou para bloqueá-los na 
posição desativada [5] 

9/68 . . . . Carregadores múltiplos, por ex., carregadores 
em série [5] 

9/69 . . . . caracterizados pela disposição dos cartuchos  
em  zigue-zague  ou  em várias fileiras [5] 

9/70 . . . . Disposições nos mesmos para facilitar sua 
descarga, isto é, elevadores de cartucho ou 
gargantas de descarga [5] 

9/71 . . . . Disposições nos mesmos para fazer variar a 
capacidade do carregador; Dispositivos 
inseríveis ou adaptadores para o 
armazenamento de cartuchos de tipo ou calibre 
diferentes [5] 

9/72 . . . Carregadores tubulares, isto é, carregadores nos 
quais as munições são colocadas longitudinalmente 
em série [5] 

9/73 . . . Carregadores de tambor [5] 
9/74 . . . . nos quais os cartuchos estão dispostos 

radialmente [5] 
9/75 . . . . dotados de um canal de guia em espiral para os 

cartuchos [5] 
9/76 . . . Carregadores dotados de um transportador de 

corrente sem-fim [5] 
9/77 . . . Carregadores dotados de um transportador de 

parafuso [5] 
9/78 . . . Carregadores dotados de um transportador de vai-

vém [5] 
9/79 . . para munições em cinta carregadora [5] 
9/80 . . . com meios para permitir o acoplamento rápido das 

cintas dos carregadores adjacentes [5] 
9/81 . . . com meios para recolher as cintas carregadoras ou 

as cápsulas dos cartuchos vazios [5] 
9/82 . Reabastecimento de carregadores [5] 
9/83 . . Aparelhos ou ferramentas para reabastecer os 

carregadores com munições sem cinta carregadora, por 
ex., pentes de bala para cartuchos [5] 

9/84 . . . Pentes de bala [5] 
9/85 . . . . para reabastecer carregadores do tipo 
     revólver [5] 
9/86 . . Alimentação de munições com cinta dentro dos 

carregadores [5] 
9/87 . Carrinhos para transferência ou transporte de munições 

(9/86 tem prioridade) [5] 
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11/00 Características de montagem ou desmontagem; Concepção 
modular; Armas de fogo articuladas ou dobráveis  (3/64, 
19/10 a 19/15, 21/48, 25/26 têm prioridade) [5] 

11/02 . Concepção modular, por ex., família de armas modulares 
[5] 

11/04 . Armas de fogo articuladas ou dobráveis, isto é, com peças 
articuladas ou telescópicas para transporte ou 
armazenamento (espingardas de caça ou rifles basculantes F 
41 C 7/11; coronhas ou partes das coronhas articuladas ou 
telescópicas F 41 C 23/04) [5] 

11/06 . . Armas de fogo telescópicas [5] 
 
13/00 Sistemas de resfriamento ou aquecimento; Sistemas para o 

sopramento dos tubos das armas de fogo; Sistemas de 
ventilação [5] 

13/02 . Sistemas de aquecimento [5] 
13/04 . Injeção de fluidos nos canos das armas ou nas câmaras dos 

cartuchos (13/08 tem prioridade) [5] 
13/06 . Saída para o gás de combustão dos tubos das armas (13/10 

tem prioridade) [5] 
13/08 . . Evacuadores do tipo espaço vazio, isto é, câmaras 

dispostas ao redor dos canos da arma para armazenar 
parte do gas de combustão e para injetá-los 
seguidamente em tais canos com a finalidade de criar 
um efeito de aspiração [5] 

13/10 . Sopradores ou turbinas para o escapamento dos gases ou 
resfriamento das armas de fogo, por ex., acionados pela 
pressão de gás ou retrocesso (recuo) [5] 

13/12 . Sistemas para o resfriamento da parede externa (13/10, 
21/24 têm prioridade) [5] 

 
15/00 Extratores de cartuchos, isto é, dispositivos para arrancar os 

cartuchos ou cápsulas dos cartuchos ao menos parcialmente 
da câmara dos cartuchos; Ejetores de cartucho, isto é, 
dispositivos para ejetar os cartuchos; Ejetores de cartucho, 
isto é, dispositivos para ejetar os cartuchos ou cápsulas dos 
cartuchos extraídas da arma de fogo (9/54 tem prioridade) [5] 

15/02 . para  armas de fogo do tipo revólver, por ex., revólveres [5] 
15/04 . especialmente adaptados para retirar as cápsulas que se 

deformaram durante o disparo, por ex., cápsulas de  
  plástico [5] 
15/06 . para armas de fogo basculantes [5] 
15/08 . para armas de fogo com ação de bloco [5] 
15/10 . . do tipo bloco deslizante [5] 
15/12 . para armas de fogo com ação de ferrolho móvel axialmente 

[5] 
15/14 . . estando o ejetor montado sobre ou dentro do ferrolho 

[5] 
15/16 . . estando o ejetor montado sobre a carcaça ou estrutura 

da culatra [5] 
15/18 . para  armas de fogo com canos deslizantes para a frente [5] 
15/20 . especialmente adaptados para retirar as munições sem 

cápsulas defeituosas [5] 
15/22 . Ferramentas para extrair os cartuchos [5] 
 
17/00 Disposições para segurança, por ex., mecanismos de 

segurança [5] 
17/02 . Acionados por chave [5] 
17/04 . Do tipo fechadura com combinações  (17/02 tem prioridade) 

[5] 
17/06 . Elétricos ou eletromecânicos (17/04, 17/08 têm prioridade) 

[5] 
17/08 . para impedir o disparo numa direção pré-determinada, por 

ex., contra uma pessoa conhecida ou uma área protegida 
(27/02 tem prioridade) [5] 

17/10 . . Mecanismos de disparo com batente para pontaria 
vertical [5] 

17/12 . . Mecanismos de disparo com segurança contra 
inclinação [5] 

17/14 . Para evitar um carga dupla [5] 
17/16 . Para evitar um disparo intempestivo, isto é, evitando um 

disparo espontâneo de um cartucho como conseqüência 
de um aquecimento da parede da câmara dos cartuchos 
[5] 

17/18 . Para evitar que a arma negue fogo [5] 
17/20 . Para o punho ou coronha da arma, isto é, que se liberam 

ao agarrarem o punho ou a coronha (dispositivos 
deslizantes manejados pelo polegar 17/52, 17/62, 17/70, 
17/80) [5] 

17/22 . . que atuam sobre o gatilho [5] 
17/24 . . que atuam sobre o percussor [5] 
17/26 . . que atuam sobre a cabeça do martelo percussor [5] 
17/28 . . que atuam sobre a alavanca do gatilho [5] 
17/30 . Dispositivos múltiplos de segurança, isto é, que atuam 

sobre pelo menos um elemento do mecanismo de 
disparo e pelo menos sobre outro elemento da arma de 
fogo, por ex., o cano móvel [5] 

17/32 . . sendo o outro elemento o bloco da culatra ou 
ferrolho [5] 

17/34 . Para os carregadores [5] 
17/36 . . para travar a arma de fogo numa posição de 

segurança quando o carregador está vazio ou 
separado da arma [5] 

17/38 . . para travar o carregador sobre a arma de fogo [5] 
17/40 . Mecanismos de segurança controlados pelo disparo do 

último cartucho (17/34 tem prioridade) [5] 
17/42 . Dispositivos de segurança para travar o bloco da culatra 

ou ferrolho numa posição de segurança (17/32, 17/36, 
17/40 têm prioridade) [5] 

17/44 . Obturadores (plugs) de segurança, por ex., para tapar as 
câmaras do cartucho [5] 

17/46 . Segurança para o gatilho, isto é, meios para evitar a 
movimentação do gatilho (17/02 a 17/40 têm 
prioridade) [5] 

17/48 . . automáticos, isto é, controlados pela abertura ou 
fechamento do mecanismo da culatra [5] 

17/50 . . . controlados por uma ação basculante [5] 
17/52 . . Dispositivos de segurança deslizantes manejados 

pelo polegar montados sobre o lado superior da 
coronha, por ex., para espingardas de caça [5] 

17/54 . . Capas de proteção para protetores do gatilho; Peças 
para travamento do gatilho montados sobre, ou 
dentro do protetor do gatilho [5] 

17/56 . Segurança para a alavanca do gatilho, isto é, meios para 
neutralizar a ação de uma alavanca intermediária que 
transmite o movimento do gatilho ao percussor, à 
cabeça do martelo percussor, ao ferrolho ou à alavanca 
do gatilho (17/02 a 17/40 têm prioridade) [5] 

17/58 . . automáticos, isto é, controlados pela ação de 
abertura  ou  fechamento  do  mecanismo da culatra 
[5] 

17/60 . . . por meio de uma ação basculante [5] 
17/62 . . Dispositivos deslizantes manejados pelo polegar 

montados sobre o lado superior da coronha, por ex., 
para espingardas de caça [5] 

17/64 . Segurança para o percussor, isto é, meios para evitar o 
movimento das peças percussoras deslizantes (17/02 a 
17/40 têm prioridade) [5] 

17/66 . . automáticos, isto é, controlados pela ação de abertura  ou  
fechamento  do  mecanismo da culatra [5] 

17/68 . . . por meio de uma ação basculante [5] 
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17/70 . . Dispositivos de segurança deslizantes manejados pelo 
polegar montados sobre o lado superior da coronha, por 
ex., para espingardas de caça [5] 

17/72 . . controlados pelo gatilho, isto é, o movimento do gatilho 
torna inoperante o dispositivo de segurança do 
percussor durante o disparo [5] 

17/74 . Segurança para a cabeça do martelo percussor, isto é, para 
evitar que a cabeça do percussor se choque contra o 
cartucho ou contra o percussor deslizante (17/02 a 17/40 
têm prioridade) [5] 

17/76 . . automáticos, i.é., controlados pela ação de abertura  ou  
fechamento  do  mecanismo da culatra [5] 

17/78 . . . por meio de uma ação basculante [5] 
17/80 . . Dispositivos de segurança deslizantes manejados pelo 

polegar montados sobre o lado superior da coronha, por 
ex., para espingardas de caça [5] 

17/82 . . controlados pelo gatilho, isto é, o movimento do gatilho 
torna inoperante o dispositivo de segurança do martelo 
percussor durante o disparo [5] 

19/00 Mecanismos de disparo ou de gatilho; Mecanismos de 
engatilhamento [5] 

19/01 . Contadores dos disparos efetuados [5] 
19/02 . . Limitadores do número de tiros em uma rajada (19/67 

tem prioridade) [5] 
19/03 . Reguladores da cadência de tiros (3/78, 5/28, 19/05, 19/66 

têm prioridade) [5] 
19/04 . . que regulam o momento em que se libera o percussor 

deslizante ou a cabeça do martelo percussor [5] 
19/05 . Sincronização do disparo através da hélice de uma 

aeronave [5] 
19/06 . Sistemas de disparos mecânicos (19/01 a 19/05, 19/59 têm 

prioridade) [5] 
19/07 . . desencadeados por um botão de pressão, por ex., pelo 

apoio do polegar [5] 
19/08 . . acionados à distância; acionados por uma corda de 

disparo [5] 
19/09 . . Dispositivos de gatilho auxiliares (19/08 tem 

prioridade) [5] 
19/10 . . Gatilhos; Suas montagens [5] 
19/11 . . Protetores de gatilho; Suas montagens (19/15 tem 

prioridade) [5] 
19/12 . . Alavancas do gatilho; Suas montagens [5] 
19/13 . . Pinos percussores ou de disparo, isto é, peças de 

percussão fixas ou deslizantes; Montagens para os 
mesmos [5] 

19/14 . . Cabeças de martelo percussor, isto é, peças de 
percussão pivotantes; Suas montagens [5] 

19/15 . . Conjuntos modulares de mecanismos de disparo [5] 
19/16 . . Mecanismos reguláveis de disparo; Mecanismos de 

gatilho com um dispositivo regulador da pressão de 
disparo (19/17 tem prioridade) [5] 

19/17 . . Mecanismos de ação instantânea [5] 
19/18 . . para armas de fogo com vários canos (19/68 tem 

prioridade) [5] 
19/19 . . . que permitem o tiro de todos os canos por um único 

disparo do gatilho [5] 
19/20 . . . . Mecanismos de duplo gatilho que permitem o 

tiro por meio de um único disparo do gatilho 
[5] 

19/21 . . . . tendo um único gatilho [5] 
19/22 . . . . . e um único elemento de percussão (striker) 

[5] 
19/23 . . . . . . girando o elemento de percussão ao 

redor de um eixo paralelo ao eixo dos 
canos da arma para dispará-los um 
após o outro [5] 

19/24 . . Mecanismos de disparo por afrouxamento, isto é, nos 
quais o elemento de percussão é liberado durante o 
movimento de retorno do gatilho depois de seu  
acionamento [5]  

19/25 . . tendo unicamente elementos de percussão 
deslizantes, isto é, pinos percussores ou de disparo [5] 

19/26 . . . formando o pino percussor e o bloco da culatra 
ou ferrolho uma só peça [5] 

19/27 . . . podendo o pino percussor deslocar-se em 
relação ao bloco da culatra [5] 

19/28 . . . . movido por um came ou alavanca quando o 
bloco da culatra ou ferrolho alcança a 
posição de fechamento [5] 

19/29 . . . . pela ação de uma mola sob tensão [5] 
19/30 . . . . . em armas de fogo com ferrolho móvel 

axialmente [5] 
19/31 . . . . . . Disposições da alavanca do gatilho 

para esse fim (19/33 tem prioridade) 
[5] 

19/32 . . . . . . . para reter o pino percussor 
depois de cada tiro, isto é, 
durante o tiro simples ou o 
disparo semi-automático [5] 

19/33 . . . . . . Disposições para a seleção do 
disparo automático ou semi-
automático [5] 

19/34 . . . . . . Mecanismos de engatilhamento [5] 
19/35 . . . . . . . Mecanismos de dupla ação, isto 

é, nos quais o engatilhamento se 
efetua durante a primeira parte 
do movimento de pressão sobre 
o gatilho [5] 

19/36 . . . . . em armas de fogo por ação de bloco [5] 
19/37 . . . . . . Mecanismos de engatilhamento [5] 
19/38 . . . . . . . Mecanismos de dupla ação, isto 

é, nos quais o engatilhamento se 
efetua durante a primeira parte 
do movimento de pressão sobre 
o gatilho [5] 

19/39 . . . . . Mecanismos de engatilhamento para 
outros tipos de armas de fogo, por ex., 
do tipo bloco da culatra fixo, do tipo 
tubo deslizante para frente [5] 

19/40 . . . . . . Mecanismos de dupla ação, isto é, 
nos quais o engatilhamento se efetua 
durante a primeira parte do 
movimento da pressão sobre o 
gatilho [5] 

19/41 . . . . . . para armas de fogo basculantes [5] 
19/42 . . Mecanismos de disparo incluindo pelo menos uma 

cabeça de martelo percussor [5] 
19/43 . . .  em armas de fogo com ação de ferrolho móvel 

axialmente [5] 
19/44 . . . . Disposições para a alavanca do gatilho para 

esse fim (19/46 tem prioridade) [5] 
19/45 . . . . . para reter a cabeça do percussor depois 

de cada tiro, isto é, durante o tiro 
simples ou o disparo semi-automático 
[5] 

19/46 . . . . Disposições para a seleção do disparo 
automático ou semi-automático [5] 

19/47 . . . . Mecanismos de engatilhamento [5] 
19/48 . . . . . Mecanismos de dupla ação, isto é, nos 

quais o engatilhamento se efetua 
durante a primeira parte do movimento 
de pressão sobre o gatilho [5] 

19/49 . . . em armas de fogo por ação de bloco [5] 
19/50 . . . . Mecanismos de engatilhamento [5] 
19/51 . . . . . Mecanismos de dupla ação, isto é, nos 

quais o engatilhamento se efetua 
durante a primeira parte do movimento 
de pressão sobre o gatilho [5] 
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19/52 . . . Mecanismos de engatilhamento para outros 
tipos de armas de fogo, por ex., do tipo bloco da 
culatra fixo, revólveres [5] 

19/53 . . . . Mecanismos de dupla ação, isto é, nos quais 
o engatilhamento se efetua durante a 
primeira parte do movimento de pressão 
sobre o gatilho [5] 

19/54 . . . . para armas de fogo basculantes [5] 
19/55 . Mecanismos de disparo acionados por um fluido [5] 
19/56 . . Ignição de uma carga propulsora por contato com ar  

aquecido  mediante  uma compressão adiabática [5] 
19/57 . Mecanismos de disparo operando com cápsula de 

cartucho (estopim) [5] 
19/58 . Mecanismos de disparo elétricos (17/10, 17/12 têm 

prioridade) [5] 
19/59 . . Mecanismos de disparo eletromecânicos, isto é, o 

elemento de percussão mecânica sendo movido ou 
liberado por meios elétricos [5] 

19/60 . . caracterizados pelos meios de geração de energia 
elétrica [5] 

19/61 . . . Geradores indutivos [5] 
19/62 . . . Geradores piezoelétricos [5] 
19/63 . . incluindo meios para transmissão de energia elétrica 

sem contato, por ex., por indução, por 
centelhamento [5] 

19/64 . . para disparar automaticamente ou por rajadas [5] 
19/65 . . . para disparar em série, isto é, lançamento de 

várias munições em intervalos, pela utilização 
de chaves seqüenciais elétricas, por ex., para 
lançadores de foguete [5] 

19/66 . . . Reguladores eletrônicos da cadência de tiros 
(19/65 tem prioridade) [5] 

19/67 . . . Limitadores do número de tiros [5] 
19/68 . . para armas de fogo com vários canos (19/65 tem 

prioridade) [5] 
19/69 . . Contatos ou interruptores elétricos próprios aos 

mesmos (19/65 tem prioridade) [5] 
19/70 . . . Eletrodos de disparo; Suas montagens [5] 
 
21/00 Canos ou tubos de arma de fogo; Acessórios para bocas 

de armas; Meios para montagem dos canos (25/00 tem 
prioridade; acessórios de canos para lançar granadas ou 
munições  antidistúrbios com armas portáteis F 41 C 27/06) 
[5] 

21/02 . Canos compostos, isto é, nos quais a parede possui 
várias camadas, por ex., de diferentes materiais [5] 

21/04 . . Revestimento dos canos [5] 
21/06 . Canos múltiplos [5] 
21/08 . . Junções de canos [5] 
21/10 . Canos embutidos, isto é, canos para disparar munições 

de calibre reduzido e montados dentro dos canos 
standard das armas de fogo [5] 

21/12 . Câmaras dos cartuchos; Seus revestimentos (3/74, 9/46, 
21/04 têm prioridade) [5] 

21/14 . . dispostas lateralmente em relação ao eixo dos canos 
da arma [5] 

21/16 . Canos ou tubos de armas de fogo caracterizados pelo 
formato da parte oca [5] 

21/18 . . Ranhuras; Estrias [5] 
21/20 . Canos ou tubos de armas de fogo caracterizados pelo 

material (21/02 tem prioridade) [5] 
21/22 . Canos que foram submetidos a um tratamento de 

superfície, por ex., fosfatação [5] 
21/24 . Canos ou tubos de armas de fogo com aletas ou 

nervuras, por ex., para o resfriamento (F 41 G 1/42 tem 
prioridade) [5] 

21/26 . especialmente adaptados para reforçar o retrocesso 
(recuo), por ex., para fins de treinamento [5] 

21/28 . Câmaras de expansão dos gases; Canos dotados de 
orifícios para saída dos gases (1/06, 13/08 têm 
prioridade) [5] 

21/30 . Silenciadores [5] 
21/32 . Acessórios ou buchas (freios) para bocas de armas de 

fogo (21/26, 21/30, 21/46 têm prioridade) [5] 
21/34 . . Abafadores de centelhas [5] 
21/36 . . para redução do retrocesso (disposições para 

redução do retrocesso em geral 25/00) [5] 
21/38 . . . reguláveis [5] 
21/40 . . Estranguladores (abafadores) para espingardas de 

caça [5] 
21/42 . . . reguláveis [5] 
21/44 . Camisas (invólucros) isolantes; Camisas protetoras [5] 
21/46 . Canos com meios4 para separar os calços dos projéteis 

[5] 
21/48 . Meios para montar os canos, por ex., montagens 

liberáveis para os canos intercambiáveis [5] 
 
23/00 Montagens de armas de fogo, por ex., em veículos; 

Disposição das armas sobre veículos (25/11, 27/00 têm 
prioridade) [5] 

23/02 . Montagens sem rodas [5] 
23/04 . . Com um único pé [5] 
23/06 . . . reguláveis [5] 
23/08 . . Com dois pés [5] 
23/10 . . . reguláveis [5] 
23/12 . . Tripés [5] 
23/14 . . . reguláveis [5] 
23/16 . . Cavaletes de tiro para testar armas [5] 
23/18 . . Descansos para apoiar armas portáteis que não estão 

em posição de tiro (estantes para armazenar armas 
A 47 B 81/00; estantes em veículos B 60 R 11/00) 
[5] 

23/20 . para armas de fogo escamoteáveis [5] 
23/22 . . a bordo de submarinos [5] 
23/24 . Montagens para canhões de torre (alimentação, 

carregamento ou guia de munições 9/00; sistemas 
mecânicos de pontaria vertical ou transversal para 
armas montadas em torres 27/18) [5] 

23/26 . Montagens unicamente para o transporte; Disposições 
para carga ou descarga para armas de fogo utilizadas 
sobre veículos de transporte (23/50 tem prioridade) [5] 

23/28 . Montagens sobre rodas; Suportes do tipo lagarta para 
armas [5] 

23/30 . . levantando-se  as  rodas  do  chão durante o disparo 
[5] 

23/32 . . com  trilhos  fendidos  (23/30, 23/46 têm 
prioridade) [5] 

23/34 . montagem sobre veículos de rodas ou de lagarta [5] 
23/36 . . em reboques (trailers) (23/42 tem prioridade) [5] 
23/38 . . em motocicletas [5] 
23/40 . . em veículos [5] 
23/42 . . para lançadores de foguete [5] 
23/44 . em trenós [5] 
23/46 . Pás da canteira (de canhão) [5] 
23/48 . . elásticas [5] 
23/50 . Bloqueadores do curso de transporte; Freios para 

bloquear a plataforma do canhão numa posição fixa 
durante o transporte [5] 

23/52 . Placas de base (plataformas) para montagens de armas 
de fogo [5] 

23/54 . . para morteiros [5] 
23/56 . Disposições para ajustar a plataforma de um canhão 

numa posição vertical ou horizontal (17/10, 17/12 têm 
prioridade) [5] 
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23/58 . . Macacos estabilizadores hidráulicos [5] 
23/60 . . Macacos do tipo parafuso giratório [5] 
 
25/00 Montagens para armas de fogo que permitem o 

retrocesso (recuo) ou retorno à posição de bateria, por 
ex., berços de canhões; Freios ou amortecedores para os 
canos das armas (armas de fogo sem retrocesso 1/08) [5] 

25/02 . Sistemas acionados por fluido [5] 
25/04 . . reguláveis [5] 
25/06 . Sistemas acionados por  atrito [5] 
25/08 . . reguláveis [5] 
25/10 . Sistemas acionados por mola [5] 
25/12 . . utilizando molas em espiral 
25/14 . .  . reguláveis [5] 
25/16 . Sistemas híbridos ou combinados [5] 
25/18 . . Sistemas hidroelásticos [5] 
25/20 . . Sistemas hidropneumáticos [5] 
25/22 . Disposições de mancais para guiar o berço ou cano da 

armadurante seu movimento de vai-vem [5] 
25/24 . . com rolamentos de esferas ou roletes [5] 
25/26 . Montagem ou desmontagem dos elementos ou sistemas 

de recuo (retrocesso) [5] 
 
27/00 Montagens para armas de fogo que permitem o 

movimento de pontaria vertical ou transversal, por ex., 
carretas para canhões [5] 

27/02 . Sistemas de controle para impedir que uma arma de 
fogo se choque contra uma parte de seu próprio suporte 
durante seu deslocamento [5] 

27/04 . Disposições para criar disparos intermitentes, isto é, 
meios para proporcionar oscilação automática a uma 
arma de fogo durante o disparo [5] 

27/06 . Sistemas mecânicos (27/02, 27/04, 27/30 têm 
prioridade) [5] 

27/08 . . Mancais, por ex., munhões; Disposições para a 
frenagem ou o bloqueio [5] 

27/10 . . . Mancais para apoiar uma arma pivotante em 
uma parede, por ex., a parede de uma torre [5] 

27/12 . . . Freios ou ferrolhos para bloquear os 
mecanismos de pontaria vertical ou transversal 
numa posição fixa [5] 

27/14 . . . Mancais com pivô central [5] 
27/16 . . . que utilizam caminhos de rodagem com esferas 

ou roletes, por ex., para suportar uma torre [5] 
27/18 . . para torres de canhão (27/08 tem prioridade) [5] 
27/20 . . . Acionamentos para os movimentos da torre [5] 
27/22 . . Mecanismos para pontaria transversal (27/18 tem 

prioridade) [5] 
27/24 . . Mecanismos para pontaria vertical (27/18 tem 

prioridade) [5] 
27/26 . Sistemas acionados por fluido (27/02, 27/04, 27/30 têm 

prioridade) [5] 
27/28 . Sistemas acionados eletricamente (27/02, 27/04, 27/30 

têm prioridade)[5] 
27/30 . Sistemas de estabilização ou de compensação, por ex., 

de compensação do peso do cano da arma ou da força 
do vento [5] 

 
29/00 Disposições para limpeza ou lubrificação (injeção de 

fluidos nos canos das armas ou nas câmaras dos cartuchos 
13/04) [5] 

29/02 . Raspadores ou escovinhas de limpeza [5] 
29/04 . Dispositivos de lubrificação, para untar ou engraxar, 

por ex., acionados durante o disparo da arma [5] 
 
31/00 Disposições para teste de armas (cavaletes de tiro para 

testar armas 23/16) [5] 
31/02 . para verificação dos canos das armas [5] 
 
33/00 Adaptações para treinamento (adaptações de canos para 

reforçar o retrocesso 21/26); Simuladores de armas 
(aparelhos para instrução ou prática de pontaria ou 
assentamento de armas F 41 G 3/26) [5] 

33/02 . Armas  que  emitem uma projeção luminosa ou 
radiação [5] 

33/04 . Simulação acústica do disparo da arma de fogo, por ex., 
por meios pirotécnicos [5] 

33/06 . Simuladores do retrocesso (recuo) [5] 
 
35/00 Acessórios ou detalhes não incluídos em outro local [5] 
35/02 . Capas ou tampas de proteção contra a poeira ou 

intempéries (capas de proteção para protetores do 
gatilho 17/54) [5] 

35/04 . . Tapa-bocas [5] 
35/06 . Adaptações de armas tanto para canhotos como para 

destros [5] 

 

F 41 B ARMAS PARA LANÇAMENTO DE MÍSSEIS SEM A UTILIZAÇÃO DE CARGA EXPLOSIVA OU PROPULSORA; 
ARMAS NÃO INCLUÍDAS EM OUTRO LOCAL (projéteis para pescaria, por ex., arpões para peixes A 01 K 81/00; acessórios 
esportivos para arremesso A 63 B 65/00, por ex., bumerangues A 63 B 65/08; aparelhos fixos para o lançamento de bolas esportivas, 
por ex., bolas de tênis A 63 B 69/40 ; brinquedos para arremessar ou atirar A 63 H 33/18; facas, machados B 26 B; projéteis ou mísseis 
distintos daqueles que incorporam molas como elementos projetados F 42 B 6/00) 

 
 
Índice da Subclasse 
 
ARMAS DE SOPRO.......................................................................1/00 
ARMAS DE ARREMESSO ............................................................3/00 
APARELHOS DE LANÇAMENTO ACIONADOS 
POR RODAS DE FRICCÇÃO........................................................4/00 
ARCOS, BESTAS ...........................................................................5/00 
LANÇAMENTOS ELETROMAGNÉTICOS.................................6/00 
ESPINGARDAS DE MOLA...........................................................7/00 

ARMAS COM PRESSÃO DE UM LÍQUIDO,  
por ex., PISTOLAS DE ÁGUA....................................................... 9/00 
ARMAS DE AR COMPRIMIDO, 
ARMAS DE TIRO A VAPOR...................................................... 11/00 
ARMAS DE ESTOCADA, ARMAS DE CORTE 
CARREGADAS COMO ARMAS DE CINTO............................ 13/00 
OUTRAS ARMAS........................................................................ 15/00 
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1/00 Armas de sopro (zarabatanas), isto é, tubos para impelir 
os projéteis, por ex., grãos ou dardos, pela força do 
sopro (pistolas de ar comprimido A 63 H) 

 
3/00 Armas de arremesso (estilingue) (aparelhos de arremesso 

para alvos de pombos artificiais ou de discos F 41 J 9/18) 
3/02 . Catapultas, por ex., fundas, estilingues [3] 
3/03 . . Catapultas dotadas de um braço lançador pivotante [5] 
3/04 . Aparelhos centrífugos de arremesso [3] 
4/00 Aparelhos de lançamento acionados por rodas de fricção [5] 
 
5/00 Arcos; Bestas 
5/06 . Aljavas, isto é, caixa portáteis para essas armas [3] 
5/10 . Arcos compostos [5] 
5/12 . Bestas [5] 
5/14 . Detalhes dos arcos; Acessórios de arremesso com arco 

(dispositivos de mira para arremesso com arcos F 41 G 
1/467) [5] 

5/16 . . Protetores para os dedos do arqueiro (protetores de 
braço ou mão para atividades esportivas, por ex., 
luvas em geral A 41 D 13/08) [5] 

5/18 . . Dispositivos de tensionamento ou de distensão da 
coroa (5/16 tem prioridade) [5] 

5/20 . . Estabilizadores ou amortecedores de vibração para 
os arcos [5] 

5/22 . . Guias ou descansos para as flechas [5] 
 
6/00 Lançadores eletromagnéticos [5] 
 
7/00 Espingardas de mola (catapultas 3/02) 
7/02 . em que a mola faz parte do míssil ou do projétil 
7/04 . adaptadas para lançar arpões 
7/08 . Armas de brinquedo 
 
9/00 Armas que lançam um líquido, por ex., pistolas de água 
 
11/00 Armas de ar comprimido, por ex., pistolas de ar 

comprimido; Armas de tiro a vapor 
11/02 . Adaptações para a alimentação ou carga de projéteis a 

partir de carregadores 
11/04 . para lançar um pó, por ex., pimenta 

11/06 . com pressão fornecida por cartucho de gás (11/08 tem 
prioridade; Válvulas para esse fim 11/32) 

11/08 . adaptadas para lançar arpões 
11/12 . incluindo um êmbolo de ar que efetua um curso de 

compressão durante o disparo de cada tiro [5] 
11/14 . . movido por umA  mola [5] 
11/16 . . . com uma massa adicional deslizando numa 

direção contrária a do êmbolo, por ex., para 
redução do retrocesso [5] 

11/18 . . . Disposições para carregar a mola sob tensão [5] 
11/20 . . . . com a ajuda de uma alavanca basculante [5] 
11/22 . . . . . em armas de ar comprimido articuladas 

[5] 
11/24 . tendo um fole ou pêra (bulbo) deformável pressionado 

durante o disparo [5] 
11/26 . sendo a pressão administrada por ar pré-comprimido 

antes  do  disparo  (11/06,  11/08, 11/32 têm  
prioridade) [5] 

11/28 . . Disposições de bombeio ou compressão para esse 
fim [5] 

11/30 . . . acionadas por uma alavanca basculante, por ex., 
em armas de ar comprimido articuladas [5] 

11/32 . Disposições de válvulas nas, ou válvulas especialmente 
adaptadas para armas de ar comprimido [5] 

11/34 . Disposições para estanqueidade; Pistões [5] 
 
13/00 Armas de estocada (baionetas F 41 C 27/18); Armas de 

corte carregadas com armas de cinto (dispositivos para 
prática de esgrima A 63 B 69/02; bainhas para ferramentas 
de corte manuais B 26 B 29/00) 

13/02 . Sabres; Alfanjes; Espadas; Floretes 
13/04 . . Bainhas ou estojos para os mesmos 
13/06 . . . para camuflagem, por ex., bengalas-espada 
13/08 . Adagas; Estiletes 
13/10 . Lanças; Piques (lanças para jogos esportivos A 63 B 

65/02) 
 
15/00 Armas não incluídas em outro local 
15/02 . Bastões; Porretes; Bengalas; Mocas 
15/04 . . com dispositivos elétricos para estontear 
15/06 . . com faca ou espetos embutidos 
15/08 . Soqueiras de ferro 
15/10 . Boleadeiras 

 

F 41 C ARMAS DE FOGO PORTÁTEIS, por ex., PISTOLAS, RIFLES (características ou detalhes de funcionamento comuns a armas 
portáteis ou peças de artilharia, suas montagens F 41 A; arremesso de projéteis sem a utilização de carga propulsora explosiva ou 
combustível F 41 B); ACESSÓRIOS PARA AS MESMAS [5] 

 
Nota 
 
Atenção para as definições da Nota (2) após o título da classe F 41. [5] 

 
Índice da Subclasse 
 
TIPOS DE ARMAS DE FOGO PORTÁTEIS 
 Pistolas, revólveres ...........................................................3/00 
 Armas portáteis que se apóiam nos ombros.....................7/00 
 Outras armas portáteis, por ex., dissimuladas, 
 que se carregam pela boca, subaquáticas .........................9/00 

 
 
COICES, CAPAS DE COICE; CORONHAS............................... 23/00 
ACESSÓRIOS; OUTROS DETALHES....................................... 27/00 
MEIOS PARA PORTAR OU CARREGAR  
ARMAS PORTÁTEIS................................................................... 33/00 
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3/00 Pistolas, por ex., revólveres (especialmente adaptadas para 
uso subaquático 9/06; para abater ou estontear animais A 22 
B; para enfiar cavilhas em estruturas de concreto, paredes 
metálicas ou similares B 25 C) [3,5] 

3/02 . Pistolas de sinalização, por ex., pistolas Very 
3/04 . Pistolas de dar partida; Pistolas de alarme 
3/06 . Pistolas de detonação de espoletas, por ex., pistolas de 

brinquedo 
3/08 . . com alimentação por fita 
3/10 . . com um suporte rotativo para cápsulas, por ex., 

tambor [5] 
3/12 . . com um suporte deslizante para cápsulas, por ex., 

pente de balas (3/08 tem prioridade) [5] 
3/14 . Revólveres (3/10 tem prioridade; aspectos da vedação F 

41 A 3/76; utilizando um carregador do tipo tambor 
giratório para a alimentação de armas de fogo do tipo 
revólver, outros que não os próprios revólveres F 41 A 
9/27; extratores ou ejetores para revólveres F 41 A 
15/02) [5] 

3/16 . . Revólveres com armação dobrável [5] 
 
7/00 Armas portáteis que se apóiam nos ombros, por ex., 

fuzis, carabinas, espingardas de caça (especialmente 
adaptados para uso subaquático 9/06) [3] 

7/02 . Armas de fogo com ação de bomba, isto é, dotadas de 
um punho manual deslizando com movimento de vai-
vém, disposto sob o cano, para carregar ou engatilhar 

7/04 . com punho manual deslizando com movimento de vai-
vém disposto sob a coronha, para carregar ou para 
engatilhamento 

7/06 . Armas de fogo do tipo alavanca, isto é, tendo uma 
alavanca basculante para carregar ou para 
engatilhamento 

7/11 . Fuzis ou espingardas de caça basculantes (revólveres 
com a moção dobrável 3/16; mecanismos de culatra 
para os mesmos F 41 A 3/58; mecanismos de 
engatilhamento para os mesmos F 41 A 19/41) [5] 

 
9/00 Outras armas portáteis, por ex., dissimuladas ou 

especialmente adaptadas para uso subaquático [3] 
9/02 . Pistolas ocultas, por ex., em um lápis 
9/04 . Bengala-fuzil 
9/06 . Armas portáteis especialmente adaptadas para uso 

subaquático 
9/08 . Armas portáteis que se carregam pela boca; Armas 

portáteis com mecanismo de centelhamento por pedras; 
Acessórios para as mesmas [5] 

 
Detalhes 
 
23/00 Coices; Capas de coice; Coronhas 
23/02 . Fixação das amarras 

23/04 . Coronhas ou suas partes articuladas ou telescópicas 
(armas  de  fogo articuladas ou dobráveis F 41 A  
11/04) [5] 

23/06 . Coronhas especialmente adaptadas para reduzir o 
retrocesso [5] 

23/08 . . Placas de coronha anti-retrocesso (recuo) [5] 
23/10 . Coronhas ou punhos para pistolas, por ex., para 

revólveres (23/12 tem prioridade) [5] 
23/12 . Coronhas auxiliares para estabilizar as pistolas por ex., 

os revólveres, ou para transformá-las em armas de fogo 
que se apóiam sobre os ombros [5] 

23/14 . coronhas ou suas partes reguláveis, isto é, adaptáveis a 
necessidades pessoais, por ex., comprimento, 
inclinação, trajeto do arremesso ou pendência [5] 

23/16 . Partes dianteiras das coronhas; Punhos manuais; 
Guarda-mãos (armas de fogo com ação de bomba 7/02) [5] 

23/18 . caracterizadas pelo material empregado (23/08 tem 
prioridade) [5] 

23/20 . Coices; Capas de coice; Suas montagens (23/08, 23/10 
têm prioridade) [5] 

23/22 . Coronhas dotadas de um espaço para armazenar objetos [5] 
 
27/00 Diversos elementos para armas portáteis; Acessórios; 

Detalhes não incluídos em outro local 
27/04 . Disposições para montagem de pás ou escudos (pás per 

se A 01 B 1/02, escudos per se F 41 H 5/06) 
27/06 . Adaptações de armas de fogo portáteis, ou para disparar 

munições anti-distúrbios; Acessórios de tubos de armas 
para esse fim (pistolas de sinalização 3/02) 

27/16 . Armas de fogo portáteis combinadas com armas 
punçantes ou cortantes (armas de estocada ou cortantes 
que não baionetas, F 41 B 13/00); Baionetas; 
Montagens de baionetas [5] 

27/18 . . Baionetas; Montagens de baionetas [5] 
27/20 . Acessórios para cortar arame [5] 
27/22 . Disposições de equilíbrio ou estabilização [5] 
 
33/00 Meios para portar ou carregar armas de fogo portáteis 
33/02 . Coldres, isto é, bainhas ou estojos para pistolas com 

meios para serem carregadas ou portadas, por ex., no 
cinto ou debaixo do braço 

33/04 . . Acessórios especiais para os mesmos 
33/06 . Recipientes para carregar armas de fogo portáteis, por 

ex., caixa de segurança, estojos para fuzis (33/02 tem 
prioridade) [5] 

33/08 . Alças para carregar armas de fogo portáteis [5] 
 

 

 

F 41 F APARELHOS PARA LANÇAMENTO DE PROJÉTEIS OU MÍSSEIS POR MEIO DE CANOS DAS ARMAS, por ex., 
CANHÕES (armas de fogo portáteis F 41 C);  LANÇADORES DE FOGUETES OU TORPEDOS; CANHÕES LANÇA-ARPÕES 
(características ou detalhes de funcionamento comuns à armas portáteis ou material bélico, suas montagens F 41 A; arremesso de projéteis 
sem a utilização de carga explosiva ou propulsora F 41 B) [5]  

 
 
Índice da Subclasse 
 
 
LANÇAMENTO POR MEIO DE CANOS.....................................1/00 
LANÇADORES DE FOGUETES OU TORPEDOS.......................3/00 

 
LANÇAMENTO DE PROJÉTEIS OU MÍSSEIS 
PELA GRAVIDADE....................................................................... 5/00 
OUTROS APARELHOS DE LANÇAMENTO............................. 7/00 
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1/00 Aparelhos de lançamento para arremessar projéteis ou 
mísseis por meio de canos, por ex., canhões (3/00 tem 
prioridade); Canhões lança-arpões 

1/06 . Morteiros (placas de base para os mesmos F 41 A 
23/54) 

1/08 . Canhões com vários canos, por ex., canos gêmeos [5] 
1/10 . Canhões-revólver, isto é, armas de vários tubos com os 

canos e suas respectivas culatras montados sobre um  
rotor; Mecanismos da culatra para essas armas [5] 

 
3/00 Lançadores de foguetes ou torpedos 
3/04 . para foguetes 
3/042 . . os aparelhos de lançamento sendo usados também 

como containeres para o transporte do foguete. [4] 
3/045 . . adaptados para serem transportados e utilizados por 

uma  pessoa, por ex., bazucas (3/042 tem 
prioridade) [4] 

3/048 . . Meios para imprimir ao foguete um movimento de 
rotação antes do seu lançamento [4] 

3/052 . . Meios para fixar o foguete no aparelho de 
lançamento [4] 

3/055 . . Meios de conexão umbilical [4] 
3/058 . . Meios  para suprimir os disparos ou explosões 

falhas [4] 
3/06 . . de aeronaves 
3/065 . . . Compartimentos múltiplos para lançar foguetes, 

isto é, containeres descartáveis para lançar uma 
pluralidade de foguetes [5] 

3/07 . . Aparelhos de lançamento subaquáticos [4] 
3/073 . . Silos para foguetes, por ex., montagem ou vedação 

de foguetes no interior dos silos (3/077 tem 
prioridade) [5] 

3/077 . . Portinholas ou coberturas para tubos de 
lançamentos [5] 

3/08 . para torpedos marítimos 
3/10 . . lançados sob a superfície da água 
 
5/00 Aparelhos de lançamento para mísseis ou projéteis por 

gravidade (desde aeronaves B 64 D 1/04) 
5/04 . de navios, por ex., para minas, para cargas de 

profundidade 
 
7/00 Aparelhos de lançamento para mísseis ou projéteis de 

outra maneira que não de canos (3/04 tem prioridade) [3] 

 

F 41 G MIRAS DE ARMAS; PONTARIA (aspectos óticos G 02 B) 

 

1/00 Dispositivos de mira (para assentamento indireto do tiro 
3/16; miras de bombardeio 3/24) 

1/01 . caracterizados pelo efeito combinado  visual criado pela 
superposição das respectivas formas geométricas do 
ponto de mira e de alça (1/42 tem prioridade) [5] 

1/02 . Pontos de mira 
1/027 . . com lentes [5] 
1/033 . . ajustáveis [5] 
1/04 . . Meios de proteção para as mesmas 
1/06 . Alças de mira 
1/08 . . com abertura 
1/10 . . com entalhe 
1/12 . . com linha ou marca outra que não entalhe 
1/14 . . com lente 
1/16 . . Mecanismos de ajustagem para alças de mira 
1/17 . . . Aparelhos de mira com elementos 

intercambiáveis, isto é, conjuntos de dois ou 
vários dispositivos de mira que se dispõem 
opcionalmente na linha de mira [5] 

1/18 . . . Indicadores de tinido com detentores de mola 
1/20 . . . de ajustagem aproximada e de precisão 
1/22 . . . Grampos de fricção 
1/24 . . . cremalheira e pinhão; alavanca.; articulação 
1/26 . . . rosca 
1/28 . . . cunha; came; excêntrico 
1/30 . Miras refletoras especialmente adaptadas armas de fogo 

portáteis ou peças de artilharia (miras refletoras em 
geral G 02 B) 

1/32 . Miras noturnas, por ex., luminescentes 
1/34 . . combinadas com uma fonte de luz, por ex., holofote 
1/35 . . . para iluminar o alvo [5] 
1/36 . . . com uma fonte de luz infravermelha 

1/38 . Miras telescópicas especialmente adaptadas a armas de 
fogo portáteis ou peças de artilharia (miras telescópicas 
em geral G 02 B); Suportes ou montagens para as 
mesmas 

1/387 . . Montagem de miras telescópicas em armas de fogo 
portáteis [5] 

1/393 . . Montagem de miras telescópicas em peças de 
artilharia; Transmissão dos movimentos de mira ao 
canhão associado [5] 

1/40 . Miras periscópicas  especialmente adaptadas para armas 
de fogo portáteis ou peças de artilharia (miras 
periscópicas em geral G 02 B) Suportes ou montagens 
para as mesmas 

1/41 . . Montagem de miras periscópicas em armas de fogo 
portáteis [5] 

1/42 . Miras de tubo; Miras de barra 
1/44 . Meios de ajustagem por nível de álcool; por ex., para 

corrigir a inclinação 
1/46 . para utilizações especiais 
1/467 . . para arcos [5] 
1/473 . . para indicar uma correção na velocidade ou 

distância, por ex., sobre fuzis ou espingardas de 
caça [5] 

1/48 . . para disparar granadas por meio de rifles 
1/50 . . para morteiros de trincheira 
1/52 . . para rifles ou espingardas de caça de dois ou mais 

canos ou adaptadores para disparar tipos diferentes 
de munição, por ex., bala ou chumbo 

1/54 . Dispositivos para ensaio ou verificação 
 
3/00 Dispositivos de pontaria; Dispositivos de assentamento 

(dispositivos de mira 1/00; determinação da direção, 
distância ou velocidade pelo uso de rádio ou outras ondas G 
01 S; computadores G 06; antenas H 01 Q) 

3/02 . utilizando uma linha de mira independente 
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3/04 . para dispersar o tiro de uma bateria 
3/06 . com telêmetro (telêmetros per se G 01 C) 
3/08 . com dispositivos para compensar velocidade, direção, 

temperatura, pressão ou unidade da atmosfera (medição 
G 01) 

3/10 . com dispositivos para compensar a inclinação dos 
munhões 

3/12 . com dispositivos para compensar a velocidade inicial 
ou a temperatura da pólvora. 

3/14 . Dispositivos de pontaria indireta 
3/16 . . Dispositivos de mira adaptados para assentamento 

indireto de tiro 
3/18 . . Dispositivos de alvo auxiliar adaptados para 

assentamento indireto de tiro 
3/20 . . especialmente adaptados para artilharia de 

montanha 
3/22 . para armamentos montados em veículos, por ex., em 

aeronaves 
3/24 . . Miras de bombardeio 
3/26 . Aparelhos para instrução ou prática de pontaria ou 

assentamento 
3/28 . . aparelhos de escala reduzida (modelos ou mapas em 

relevo G 09 B) 
3/30 . . Aparelhos para assentar canhões 
3/32 . Dispositivos de ensaio ou verificação 
 
5/00 Sistemas de controle da pontaria vertical ou transversal 

de canhões (montagens para armas de fogo que permitem o 
movimento de pontaria vertical ou transversal, por ex.,  
carretas para canhões F 41 A 27/00; computadores G 06) 

5/02 . utilizando apenas meios mecânicos para controle 
remoto 

5/04 . utilizando meios hidráulicos para controle remoto 
5/06 . utilizando meios elétricos para controle remoto 
5/08 . Sistemas de terra para rastreamento de alvos aéreos 
5/12 . por ação acústica 
5/14 . para canhões montados em veículos 

5/16 . . acionados giroscopicamente 
5/18 . . Sistemas de rastreamento para canhões montados 

em aeronave 
5/20 . . para canhões montados em navios 
5/22 . . . para compensar balanço ou arfagem 
5/24 . . para canhões montados em tanques 
5/26 . Aparelhos para ensaio ou verificação 
 
7/00 Sistemas de controle de direção para mísseis 

autopropulsionados (controle de vôo B 64 C, G 05,  D 
1/00; por ex., G 05 D 1/12; mísseis autopropulsionados ou 
teleguiados possuindo sistemas de controle de direção 
unicamente instalados a bordo F 42 B 15/01; torpedos-
foguetes F 42 B 17/00; torpedos marítimos ou minas 
marítimas possuindo dispositivos de auto-propulsão F 42 B 
19/00; localização do alvo G 01 S, aspectos de cálculos G 
06) 

7/20 . baseados em observações contínuas de posições de 
alvos [3] 

7/22 . . Sistemas de orientação dirigida a um alvo 
predeterminado [3] 

7/24 . . Sistemas de orientação  (faróis de feixe eletrônico 
ou luminoso de exploração cônica para os mesmos 
G 01 S 1/42) [3] 

7/26 . . . Sistemas óticos de orientação [3] 
7/28 . . . Sistemas de orientação por rádio [3] 
7/30 . . Sistema  de  orientação através de sinais de 

comando [3] 
7/32 . . . para mísseis guiados por fio [3] 
7/34 . baseados  em  dados predeterminados da posição do 

alvo [3] 
7/36 . . utilizando referências de inércia [3] 
 
9/00 Sistemas para controle de mísseis ou projéteis, não 

incluídos em outro local. 
9/02 . para controle de bombardeio (miras de bombardeio 

3/24) 
 
11/00 Detalhes dos aparelhos de mira ou pontaria; Acessórios 
 

 

F 41 H BLINDAGEM, TORRES BLINDADAS; VEÍCULOS BLINDADOS OU ARMADOS; MEIOS DE ATAQUE OU DEFESA, por 
ex., CAMUFLAGEM EM GERAL 

 
Índice de Subclasse 
 
BLINDAGEM  
 Acessórios para proteção pessoal.....................................1/00 
 Chapas de blindagem, escudos.........................................5/00 

 
 
 
CAMUFLAGEM .......................................................................... 3/00 
VEÍCULOS BLINDADOS OU ARAMADOS............................ 7/00 
GUERRA QUIMICA, POR CHAMAS OU POR GASES .......... 9/00 
OUTROS MEIOS PARA ATAQUE OU DEFESA........ 11/00, 13/00 

 

1/00 Acessórios para proteção pessoal (escudos para uso 
pessoal 5/08; para proteção contra guerra química A 62 B) 

1/02 . Roupas blindadas ou à prova de balas ou mísseis; 
Tecidos compostos de proteção 

1/04 . Capacetes protetores (capacetes protetores contra 
pancadas A 42 B 3/00) 

1/06 . . de aço; Protetores de aço para cabeça 
1/08 . . de matéria plástica; Proteção de matéria plástica 

para cabeça 
 

3/00 Camuflagem, isto é, meios ou métodos para cobertura 
contra as vistas ou disfarce (para navios B 63 G 8/34, 
13/02) 

3/02 . Coberturas, por ex., telas, redes (sua fabricação, ver as 
classes relevantes, por ex., D 04) 

 
5/00 Blindagem; Chapas de blindagem (processos de 

manufatura ou tratamento B 21, C 21) 
5/007 . Blindagem reativa; Blindagem dinâmica [5] 
5/013 . Montagem ou fixação das chapas de blindagem [5] 
5/02 . Estrutura das chapas 
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5/04 . . compostas de mais de uma camada 
5/06 . Escudos (em navios B 63 G 9/00; em aeronaves B 64 D 

7/00) 
5/08 . . para uso pessoal 
5/10 . . . Baionetas largas, isto é, também utilizareis 

como pás, baionetas ou proteção contra tipos de 
rifle. 

5/12 . . para armas portáteis; para plataformas de 
lançamento de foguetes leves 

5/14 . . . Escudos blindados sobre rodas 
5/16 . . para artilharia 
5/18 . . Escudos rotativos 
5/20 . Torres 
5/22 . Tampas de aberturas de inspeção, por ex., em tanques 

(em geral F 16 J) 
5/24 . fixas, por ex., fortificações 
5/26 . Vigias; Janelas (manufatura ou composição do vidro  

C 03); Tampas para as mesmas 
 
7/00 Veículos blindados ou armados (aspectos gerais de 

veículos B 60; navios blindados ou armados B 63 G; 
aeronaves blindadas ou armadas B 64 D; montagens de 
armas de fogo, por ex., metralhadora sobre veículos F 41 A 
23/00) 

7/02 . Veículos terrestres com blindagem protetora, por ex., 
tanques (veículos com lagarta, sistema de direção dos 
mesmos B 62 D) 

7/03 . . Compartimento com ar pressurizado para a 
tripulação; Meios para impedir a entrada de 
substâncias asfixiantes, por ex., dos gases de 
combustão provenientes dos canos das armas, nos 
compartimentos dos tripulantes; Disposições para 
vedação [5] 

7/04 . . Estrutura das blindagens (em geral 5/00) 
7/10 . Veículos terrestres para colocação de minas 
 
9/00 Equipamentos para ataque ou defesa por lançamento de 

chamas, gases ou fumaça; Equipamento para guerra 
química (proteção contra produtos químicos A 62 B) 

9/02 . Aparelhos lança-chamas (para destruir a vegetação A 
01 M 15/00) 

9/04 . Aparelhos para lançamento de gases, por ex., para gás 
lacrimogêneo (9/10 tem prioridade) 

9/06 . Aparelhos para gerar nevoeiro artificial ou cortinas de 
fumaça (lançadores de potes de fumaça, por ex., 
dispostos sobre veículo F 42 B 5/155) 

9/08 . . Potes de fumaça sem carga propulsora, isto é, fixos [5] 
9/10 . Dispositivos de defesa pessoal portáteis ou levados no 

corpo que utilizam gases ou produtos químicos 
repelentes [5] 

 
11/00 Instalações de defesa; Dispositivos de defesa (aspectos 

estruturais ver seção E, por ex., E 04 H 9/04) 
11/02 . Sistemas ou instalações de defesa antiaérea ou anti-

mísseis teleguiados (cartuchos ou projéteis para 
produzir fumaça ou para distribuir resíduos anti-radares 
ou material infravermelho F 42 B 5/15, 12/48, 12/70) 

11/04 . . Barragens aéreas 
11/05 . Barreiras de redes para defesa de portos 
11/06 . Armadilhas de canhões 
11/08 . Obstáculos de arame farpado; Barricadas; Escoras; 

Armadilhas de tanques; Dispositivos de obstáculo para 
veículos; Estrepes 

11/10 . . Aparelhos para colocação dos mesmos, por ex., 
dispositivos para desenrolar e enrolar arame farpado 

11/11 . . Limpeza ou neutralização de obstáculos de arame 
farpado (acessórios de armas de fogo portáteis para 
cortar arame F 41 C 27/20) [5] 

11/12 . Meios para limpar campos minados (varredura de minas 
B 63 G) 

11/14 . . com cabos de explosão elétrica, por ex., 
dispositivos para varredura de minas 

11/16 . . Veículos autopropulsionados para varredura de 
minas 

 
13/00 Dispositivos de ataque ou defesa não incluídos em outro 

local 

 

F 41 J ALVOS; CAMPOS DE TIRO; COLETORES DE BALAS  
 
Índice da Subclasse 
 
ALVOS 
 Fixos; móveis; para flechas ou 
 dardos ............................................................1/00; 7/00; 9/00;  
  3/00 
 Ativos, reativos.................................................................2/00 

INDICADORES OU REGISTRADORES 
DE MARCAS NO ALVO ............................................................... 5/00 
GALERIAS DE TIRO; CAMPOS DE TIRO......................... 1/10; 1/18 

 

 

1/00 Alvos, por ex., fixos (2/00, 7/00, 9/00 têm prioridade; para 
flechas ou dardos 3/00) [5] 

1/01 . Alvos constituídos por um disco caracterizados por seu 
material,  estrutura ou superfície (5/044 tem prioridade) 
[5] 

1/08 . para artilharia, por ex., canhões; para ataques de 
aeronaves; Modelos de tamanho natural para simular 
objetivos de alvos, por ex., tanques, aeronaves [5] 

1/10 . Galerias de tiro; Suportes de alvos 
1/12 . Coletores de balas; Alçapões de balas 
1/14 . . combinados com os alvos 
1/18 . Campos de tiro 
1/20 . . Meios de segurança para os mesmos 

2/00 Alvos refletores, por ex., alvos com refletor-radar; Alvos 
ativos que emitem ondas eletromagnéticas [5] 

2/02 . Alvos ativos que emitem radiação infravermelha [5] 
 
3/00 Alvos para flechas ou dardos, por ex., para esporte ou 

divertimentos 
3/02 . Indicadores ou quadros para marcação de pontos em 

jogos com flechas ou dardo 
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5/00 Sistemas indicadores de alvos; Sistemas detectores de 
alvos acertados ou de pontuação [5] 

5/02 . Sistemas detectores fotoelétricos de impacto no alvo 
5/04 . Sistemas indicadores elétricos de impacto no alvo; 

Detecção de alvos acertados por acionamento de 
contato ou interruptores elétricos [5] 

5/044 . . Alvos que têm ao menos duas camadas condutoras 
de eletricidade para curto-circuito pela penetração 
de projéteis [5] 

5/048 . . . sendo uma das camadas na forma de setores de 
alvo independentes [5] 

5/052 . . Alvos com uma pluralidade de contatos elétricos, 
cada um correspondendo a uma seção particular do 
alvo e acionado pelo movimento da mesma (5/056 
tem prioridade) [5] 

5/056 . . Acionamento dos comutadores ou contatos por 
meio da vibração mecânica do corpo do alvo 
produzida pelo impacto do projétil, por ex., 
utilizando transdutores de choque ou vibrações [5] 

5/06 . Sistemas acústicos indicadores de impacto no alvo, isto 
é, que detectam as ondas de choque (5/056 têm 
prioridade) 

5/08 . Sistemas indicadores infravermelhos de impacto no 
alvo 

5/10 . Sistemas indicadores cinematográficos de impacto no 
alvo (alvos cinematográficos 9/14) 

5/12 . para indicar a distância em que a bala deixa de acertar 
no alvo (5/02 a 5/10 têm prioridade) 

5/14 . Aparelhos para sinalizar os alvos acertados ou a 
pontuação do atirador, por ex., manejados 
manualmente, ou para estabelecer uma comunicação 
entre o alvo e o atirador; Aparelhos para anotar os alvos 
acertados ou pontuações [5] 

5/16 . . Avaliação manual das pontuações, por ex., 
utilizando plugs ou medidores; Aparelhos para 
avaliar as pontuações nos alvos depois de remover o 
alvo de seu suporte [5] 

5/18 . Alvos que possuem indicadores de impactos acionados 
mecanicamente quando o alvo foi alcançado, por ex., 
discos ou bandeirolas (desaparecendo ou movendo o 
alvo como um todo quando alcançado 7/04) [5] 

5/20 . . que indicam qual parte do alvo foi alcançada, isto é, 
a pontuação [5] 

5/22 . . sendo o indicador um dispositivo que libera objetos [5] 
5/24 . Alvos que produzem um efeito particular quando 

alcançados, por ex., detonação de uma carga 
pirotécnica, som de campainha, fotografia [5] 

5/26 . . que explodem ou se desintegram quando foram 
alcançados (9/16 tem prioridade) [5] 

 
7/00 Alvos móveis que ficam fixos na ocasião do tiro 
7/02 . deslocáveis para verificação dos resultados 
7/04 . que desaparecem ao serem atingidos 
7/06 . Alvos oscilantes, isto é, alvos que aparecem de modo 

intermitente ou sem esperar [5] 
 
9/00 Alvos móveis, isto é, que se movem na ocasião do tiro 

(2/00 tem prioridade) [5] 
9/02 . Alvos em terra 
9/04 . Alvos no mar 
9/06 . . rebocados 
9/08 . Alvos aéreos, por ex., aviões teleguiados, pipas, balões 
9/10 . . rebocados 
9/14 . Alvos cinematográficos, por ex., alvos de imagens 

móveis 
9/16 . Alvos de pombos artificiais; Alvos de discos 
9/18 . . Caixas ou aparelhos de lançamento para esse fim 
9/20 . . . com arma de lançamento de acionamento por 

mola [3] 
9/22 . . . . engatilhada por ação manual [3] 
9/24 . . . . engatilhada por meios eletromecânicos [3] 
9/26 . . . operada por meios fluidos [3] 
9/28 . . . operada por ação manual [3] 
9/30 . . . caracterizada pela utilização de um depósito de 

alvos [3] 
9/32 . . . caracterizada por meios de prevenir a 

antecipação da trajetória do vôo [3] 
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F 42 MUNIÇÕES; DETONAÇÃO 
 

Notas 
 
(1) Esta classe abrange também os meios de instrução ou prática que podem ser características de simulação, embora estejam os 

simuladores geralmente incluídos na classe G 09. 
(2) Nesta classe, as seguintes expressões ou termos são empregados com os significados indicados: 

− “escorva” provoca a primeira fase explosiva na seqüência da explosão; [2] 
− “cápsula de percussão” uma escorva que, para explodir, tem que sofrer um impacto; [2] 
− “acendedor” provoca a primeira fase que produz uma faísca ou calor mas pode não ser explosiva; [2] 
− “dispositivos de disparo” ou “detonador” (usado respectivamente no domínio das armas e detonação) o dispositivo que atua 

diretamente sobre a escorva, podendo ou não fazer parte da espoleta; [2] 
− "detonador " ou “carga de detonador” uma carga empregada para ampliar a explosão da escorva; [2] 
− “espoleta” designa um conjunto ou mecanismo que incorpora dispositivos de segurança e de armação de modo que a explosão só 

possa ser produzida sob certas condições, determinando também o dito conjunto ou mecanismo o momento da explosão 
(instantâneo ou retardado) ou a maneira em que se produz, por ex., impacto, proximidade, pressão hidrostática, do disparo; [2] 

− “munição” abrange a carga de expulsão e o projétil, quer ou não formem eles um todo, a menos que seja especificado de outro 
modo; [2] 

− “projétil”, “míssil” ou “projétil ou míssil” significa qualquer corpo projetado ou propulsionado; 
− “míssil teleguiado” significa projétil ou míssil que é guiado durante, pelo menos, parte da sua trajetória; [4] 
− “foguete” significa projétil ou míssil que é autopropulsionado, durante, pelo menos, parte de sua trajetória, por motor a foguete, isto 

é, por um motor de propulsão a jato carregando combustível e oxidante. [4] 
− "mecha" ou "cordão de espoleta" designa um trem contínuo de explosivo incluso em um cabo ou cordão flexível para disparar uma 

carga explosiva na arte da detonação [5] 
 
F 42 B CARGAS EXPLOSIVAS, por ex., PARA DETONAÇÃO; FOGOS DE ARTIFÍCIO; MUNIÇÕES (composições explosivas C 06 B; 

espoletas F 42 C; detonação F 42 D) [2,5] 
 
 
Índice da Subclasse 
 
CARGAS CARACTERIZADAS PELA FORMA..........................1/00 
CARTUCHOS DE DETONAÇÃO .................................................3/00 
 Detonadores......................................................................3/10 
FOGOS DE ARTIFÍCIO.................................................................4/00 
MUNIÇÃO EM CARTUCHO.........................................................5/00 
PROJÉTEIS PARA ZARABATANAS, ARCOS, 
ESPINGARDAS DE MOLA OU AR COMPRIMIDO...................6/00 
MUNIÇÃO PARA ESPINGARDA DE CAÇA..............................7/00 
MUNIÇÃO PARA TREINAMENTO.............................................8/00 
DIREÇÃO, ESTABILIZAÇÃO OU  
RETARDAMENTO DA MUNIÇÃO............................................10/00 
MUNIÇÃO CARACTERIZADA PELA CARGA MILITAR,  
O EFEITO PRETENDIDO OU MATERIAL...............................12/00 
GUIA OU VEDAÇÃO DA MUNIÇÃO EM CANOS,  
LUBRIFICAÇÃO OU LIMPEZA DOS CANOS PELA  
PRÓPRIA MUNIÇÃO...................................................................14/00 

 
 
 
TIPOS DE MUNIÇÃO 
 Do tipo ogiva.................................................................. 12/00 
 Projéteis ou mísseis, torpedos-foguetes,  
 torpedos marítimos autopropulsionados............15/00 a 19/00 
 Cargas de profundidade ................................................. 21/00 
 Minas marítimas............................................................. 22/00 
 Minas terrestres.............................................................. 23/00 
 Bombas aéreas................................................................ 25/00 
 Granadas de mão ............................................................ 27/00 
 Projéteis silenciosos, sem fumaça  
 ou sem clarões ................................................................ 29/00 
 Balas, granadas de fuzil, projéteis 
 de artilharia, arpões ........................................................ 30/00 
FABRICAÇÃO OU DESMONTAGEM DE MUNIÇÃO ............ 33/00 
ENSAIOS OU VERIFICAÇÃO DE MUNIÇÃO......................... 35/00 
EMBALAGEM OU ARMAZENAMENTO DE MUNIÇÕES, 
ASPECTOS DE SEGURANÇA DAS MESMAS......................... 39/00 
 

 

1/00 Cargas explosivas caracterizadas pela forma ou 
configuração, mas independentes da forma do recipiente  

1/02 . Cargas ocas ou modeladas (cartuchos de detonação com 
cavidades na carga 3/08; utilização de perfuradores com 
cargas ocas E 21 B 43/116) 

1/024 . . que têm partes de material inerte embutidas dentro 
da carga explosiva [5] 

1/028 . . caracterizadas pela forma do revestimento [5] 
1/032 . . caracterizadas pelo material do revestimento [5] 

1/036 . . Processos de fabricação para ditas cargas [5] 
1/04 . Cargas de detonadores não fazendo parte da espoleta 
 
3/00 Cartuchos de detonação, isto é, invólucro e explosivo 

(mechas de espoleta, por ex., cordões detonadores C 06 C 
5/00; aspectos químicos dos detonadores, cápsulas de 
detonação ou escorvas C 06 C 7/00) 

3/02 . adaptados para serem reunidos em um conjunto 
3/04 . Para produção de gás sob pressão 
3/06 . . com invólucro reutilizável 
3/08 . com cavidades na carga, por ex., cartuchos de 

detonação com cargas ocas 
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3/087 . Cartuchos de detonação flexíveis ou deformáveis, por 
ex., saquinhos ou envoltórios em forma de mangueira 
flexível (sacos de cartuchos carregados 5/38) [5] 

3/093 . . em forma de tapete ou fita [5] 
3/10 . Detonadores para esse fim (espoletas de percussão F 42 

C 7/00; cápsulas de percussão F 42 C 19/10; escorvas 
elétricas F 42 C 19/12) 

 
Nota 
 
 O grupo 3/18 tem prioridade sobre os grupos 3/103 a 3/16. 
 
3/103 . . Montagem das cabeças de centelhamento nos 

detonadores; Tampas para vedação [5] 
3/107 . . . Tampas de vedação caracterizadas pelo material 

empregado [5] 
3/11 . . caracterizados pelo material utilizado, por ex., para 

o estojo do detonador ou os fios elétricos (3/107 
tem prioridade) [5] 

3/113 . . ativados por meio óticos, por ex., a laser, por clarão 
de luz [5] 

3/117 . . ativados por fricção [5] 
3/12 . . Detonadores de ponte 
3/13 . . . com ponte semicondutora [5] 
3/14 . . Detonadores de faísca 
3/16 . . Detonadores de retardo 
3/18 . . Detonadores de segurança resistente a um disparo 

prematuro pela eletricidade estática ou por correntes 
parasitas 

3/182 . . . dotados de um elemento de derivação [5] 
3/185 . . . dotados  de  tampas  de vedação semicondutoras 

[5] 
3/188 . . . dotados de filtros de rádio-freqüência [5] 
3/192 . . previstos para serem neutralizados ao contato com 

água [5] 
3/195 . . Manufatura [5] 
3/198 . . . de cabeças para detonadores elétricos [5] 
3/22 . Elementos para controlar ou guiar a onda detonante, por 

ex., tubos (utilização de partes de material inerte 
embutidas  dentro das cargas ocas ou modeladas 1/024) [5] 

3/24 . Fechamentos ou selos de vedação para os cartuchos 
(fechamentos superiores para cartuchos de munição de 
espingardas de caça 7/12) [5] 

3/26 . Disposições para montagem de detonadores; Acessórios 
para as mesmas, por ex., ferramentas [5] 

3/28 . Envoltórios para cartuchos caracterizados pelo material 
empregado, por ex., revestimentos (para estojos do 
detonador 3/11) [5] 

 
4/00 Fogos de artifício, isto é, dispositivos pirotécnicos para 

divertimento, exposição, iluminação ou sinalização 
(sinalização por meio de explosivos G 08 B; propaganda 
por meio de fogos de artifício G 09 F 13/46) [2] 

4/02 . em forma de cartuchos, isto é, cápsula, carga propulsora 
e espoleta [2] 

4/04 . Bichas [2] 
4/06 . Foguetes de artifício (foguetes em geral 15/00) [2] 
4/08 . . caracterizados pelo fato de terem palhetas, asas, 

pára-quedas ou balões [2] 
4/10 . . caracterizados pelos meios de separar a peça ou 

carga do envoltório sem destruí-lo [2] 
4/12 . . . Separação do pára-quedas ou do lampejo [2] 

4/14 . . caracterizados pelo fato de terem várias cargas que 
se acendem sucessivamente [2] 

4/16 . Projéteis manuais detonados por expulsão ao impacto 
(pistolas de brinquedo F 41 C 3/06) [4] 

4/18 . Fogos de artifício figurativos, por ex., pinhas, casa 
detonante, vaso de guerra, vulcão [2] 

4/20 . caracterizados por uma alça ou um suporte outro que 
não  um  envoltório, por ex., roseta ou suporte em 
espiga [2] 

4/22 . caracterizados pelos meios para separar uma peça ou 
uma carga do envoltório sem destruí-lo (em fogueira de 
artifício 4/10) [2] 

4/24 . caracterizado pelo fato de terem várias cargas que se 
inflamam sucessivamente (em foguetes de artifício 
4/14) [2] 

4/26 . Foguetes luminosos; Tochas [2] 
4/28 . . Foguetes luminosos com pára-quedas (4/12 tem 

prioridade) [2] 
4/30 . Manufatura [2] 
 
5/00 Munições em cartuchos, por ex., cargas propulsoras que 

são carregadas separadamente (munições para espingarda 
de caça 7/00; munição para treinamento ou prática 8/00; 
projéteis ou mísseis para esse fim 12/00, 14/00, 15/00) 

 
5/02 . Cartuchos, isto é, estojos (ou bainhas) com carga 

propulsora e projétil que formam um todo 
5/03 . . contendo mais de um projétil [4] 
5/045 . . do tipo telescópicos (5/184 tem prioridade) [5] 
5/05 . . para canhões sem retrocesso ou recuo (armas de 

fogo que utilizam um projétil contrário para 
equilibrar o retrocesso ou recuo F 41 A 1/10) [4] 

5/067 . . Montagem ou bloqueio de projéteis em estojos de 
cartuchos (5/18 tem prioridade) [5] 

5/073 . . . utilizando  um  elemento  de travamento 
auxiliar [5] 

5/08 . . modificados para ignição elétrica 
5/10 . . com bala autopropulsionada 
5/14 . . para marcar o gado 
5/145 . . para liberar gases, vapores, pós, partículas ou 

substâncias quimicamente reativas (desde os 
projéteis 12/46, 12/70) [5] 

5/15 . . . para criar um efeito de névoa ou chamariz 
(isca), por ex., utilizando resíduos anti-radares 
ou material infravermelho (foguetes luminosos 
infravermelhos 4/26) [5] 

5/155 . . . . Arremessadores de potes de fumaça, por 
ex., montados em veículos [5] 

5/16 . . caracterizados pela composição ou pela dimensão 
física ou pela forma da carga propulsora ou da 
pólvora (composição química C 06 B) 

5/18 . . Munições sem estojos; Cartuchos com estojos 
combustíveis [5] 

5/184 . . . telescópicas [5] 
5/188 . . . Processos de fabricação das mesmas [5] 
5/192 . . . Estojos de cartuchos caracterizados pelo 

material empregado [5] 
5/196 . . . . Revestimentos [5] 
5/24 . . para limpeza; para resfriamento; para lubrificação [5] 
5/26 . Estojos de cartuchos (5/18 tem prioridade) 
5/28 . . de metal 
5/285 . . . constituído pela instalação de diversos 

elementos [4] 
5/29 . . . . enrolados a partir de folhas ou tiras [4] 
5/295 . . . com revestimento [4] 
5/297 . . . com matérias plásticas [5] 
 

5/307 . . . constituído pela instalação de diversos 
elementos [4] 

5/313 . . . . todos  os elementos feitos de matéria 
plástica [4] 
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5/30 . . de matérias plásticas 
5/32 . . para percussão anelar 
5/34 . . com meios para variar o comprimento 
5/36 . . modificados para alojar uma cápsula explosiva 

fazendo parte integrante dos mesmos 
5/38 . Cargas propulsoras que são carregadas separadamente, 

por ex., sacos de cartuchos [4] 
 
6/00 Projeteis ou mísseis especialmente adaptados para 

arremesso sem a utilização de carga propulsora 
explosiva ou combustível, por ex., para armas de sopro 
(zarabatanas), arcos ou bestas, espingardas portáteis de 
mola ou ar-comprimido (para liberar cargas hipodérmicas 
12/54; dardos de arremesso A 63 B 65/02; projéteis ou 
mísseis nos quais a mola de arremesso faz parte dos 
mesmos F 41 B 7/02) [5] 

6/02 . Flechas; Setas para as bestas; Arpões para espingardas 
portáteis de mola ou ar-comprimido [5] 

6/04 . . Flechas para arremessos com arco (6/08, F 41 B 
5/06 têm prioridade) [5] 

6/06 . . . Extremidades das caudas das flechas, por ex., 
encaixes das flechas, aletas [5] 

6/08 . . Cabeças de flechas; Pontas de arpões [5] 
6/10 . Chumbinhos pelotizados para espingarda de ar-

comprimido [5] 
 
7/00 Munições para espingardas de caça 
7/02 . Cartuchos, isto é, estojos com carga e míssil 
7/04 . . do tipo grãos de chumbo 
7/06 . . com estojo do cartucho de matéria plástica 
7/08 . . Buchas para cartuchos de chumbo de caça 
7/10 . . Cartuchos com balas para espingarda de caça 
7/12 . . Fechamentos superiores para cartuchos, isto é, 

situados ao lado do projétil (fechamento superiores 
para cartuchos de detonação 3/24) [5] 

 
8/00 Munições para prática ou treinamento [4] 
8/02 . Cartuchos [5] 
8/04 . . Cartuchos de festim, isto é, cartuchos excitados sem 

projétil, porém contendo uma carga de pólvora 
explosiva ou combustível [5] 

8/06 . . . para pistolas de detonação de espoletas [5] 
8/08 . . Cartuchos falsos, isto é, cartuchos inertes sem 

escorvas nem carga de pólvora explosiva ou 
combustível [5] 

8/10 . . dotados de um dispositivo redutor de calibre [5] 
8/12 . Projéteis ou mísseis (10/48, 12/36, 19/36 têm 

prioridade) [5] 
8/14 . . destruídos  no  curso da trajetória ou com o impacto 

[5] 
 
Nota 

O  grupo  8/14  tem  prioridade sobre os grupos 8/18 a  
8/26. [5] 
 

8/16 . . . que contém um material de enchimento inerte 
em forma de pó ou grãos [5] 

8/18 . . Granadas de fuzil [5] 
8/20 . . Granadas para morteiros [5] 
8/22 . . Bombas aéreas [5] 
8/24 . . Foguetes [5] 

8/26 . . Granadas de mão [5] 
8/28 . Minas  terrestres ou marítimas; Cargas de 

profundidade [5] 
 
10/00 Meios para influenciar, por ex., para melhorar, as 

propriedades aerodinâmicas dos projéteis ou mísseis; 
Disposições instaladas nos projéteis ou mísseis para 
estabilização, comando de direção, redução ou aumento 
do alcance, ou frenagem da queda (6/00 tem prioridade) 
[5] 

10/02 . Disposições para a estabilização [5] 
10/04 . . utilizando aletas fixas (10/22 tem prioridade) [5] 
10/06 . . . Aletas situadas na parte traseira (cauda) dos 

projéteis [5] 
10/08 . . . . Projéteis do tipo flecha [5] 
10/10 . . . . estando as aletas constituídas pela 

deformação do corpo do projétil no interior 
do cano da arma[5] 

10/12 . . utilizando aletas deslizantes em direção longitudinal 
em relação ao projétil ou míssil [5] 

10/14 . . utilizando aletas que são abertas ou se desenvolvem 
após o lançamento, por ex., depois da saída do cano 
da arma[5] 

10/16 . . . Aletas enroladas [5] 
10/18 . . . estando montadas em um elemento de suporte 

deslizante em direção longitudinal [5] 
10/20 . . . despregadas pela pressão dos gases de 

combustão, ou por forças hidráulicas ou 
pneumáticas [5] 

10/22 . . Projéteis do tipo com estrias ou sulcos [5] 
10/24 . . . com ranhuras inclinadas [5] 
10/26 . . por rotação (10/04, 10/12, 10/14, 10/24, 14/02 têm 

prioridade) [5] 
10/28 . . . ativando-se a rotação pela ação dos gases [5] 
10/30 . . . . que saem dos bocais do motor do foguete 

[5] 
10/32 . Disposições para reduzir ou aumentar o alcance; Meios 

para retardar (frear) a queda de projéteis [5] 
10/34 . . Projéteis tubulares [5] 
10/36 . . . Projéteis  em  forma  de  lâmina  anelar  

fechada [5] 
10/38 . . Disposições para aumentar o alcance (10/34, 14/06 

têm prioridade) [5] 
10/40 . . . mediante a combustão de uma carga com 

velocidade de combustão lenta, por ex., projéteis 
do tipo descarga pela base ou calota [5] 

10/42 . . . Projéteis aerodinâmicos [5] 
10/44 . . . . Calotas especialmente adaptadas para 

reduzir a resistência ao avanço [5] 
10/46 . . . . Cones protetores aerodinâmicos; Pára-

brisas; Carcaças de proteção [5] 
10/48 . . Disposições para redução do alcance, 

desestabilização ou frenagem; Meios para retardar a 
queda (10/34 tem prioridade) [5] 

10/50 . . . Flaps (abas) de frenagem [5] 
10/52 . . . Cones protetores dos projéteis ou mísseis [5] 
10/54 . . . Meios para reduzir a rotação [5] 
10/56 . . . do tipo pára-quedas [5] 
10/58 . . . do tipo pára-quedas giratório [5] 
10/60 . Disposições para comandar a direção (19/01 tem 

prioridade) [5] 
10/62 . . Comando mediante o movimento de superfícies de 

sustentação de vôo [5] 
10/64 . . . de aletas de direção [5] 
10/66 . . Comando da direção mediante a variação da 

intensidade ou da direção do empuxo (controle do 
vetor do empuxo nas instalações dos motores de 
foguete F 02 K 9/80) [5] 
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12/00 Projéteis, mísseis ou minas caracterizados pela ogiva 
militar, pelo efeito pretendido, ou o material (6/00, 
10/00, 14/00 têm prioridade, para prática ou treinamento 
8/12, 8/28; aspectos de auto-propulsão ou de guia 15/00) [5] 

12/02 . caracterizados pela natureza da ogiva ou do efeito 
pretendido [5] 

12/04 . . do tipo perfurante [5] 
12/06 . . . com núcleo pesado ou duro; Penetradores de 

energia  cinética  (12/16,  12/74  têm prioridade) 
[5] 

12/08 . . . com  cabeças  perfurantes;  com calota blindada 
[5] 

12/10 . . . com carga modelada ou oca (cargas modeladas 
ou ocas per se 1/02) [5] 

12/12 . . . . montada de forma pivotante no alojamento 
do míssil [5] 

12/14 . . . . formando o eixo de simetria da carga oca 
um ângulo com o eixo longitudinal do 
projétil [5] 

12/16 . . . . em combinação com um projétil ou carga 
adicional, atuando sucessivamente sobre o 
alvo [5] 

12/18 . . . . Cargas ocas dispostas em série [5] 
12/20 . . do tipo alto explosivo (12/44 tem prioridade) [5] 
12/22 . . . com estrutura que prevê sua fragmentação [5] 
12/24 . . . . apresentando ranhuras, sulcos ou caneluras, 

ou outras paredes de pequena resistência [5] 
12/26 . . . . sendo a parede envoltória do projétil 

formada por um elemento enrolado em 
espiral [5] 

12/28 . . . . sendo a parede do projétil formada por 
superposição de elementos anulares [5] 

12/30 . . . . Ogivas militares que despregam um anel de 
arame de aço que se desloca na raiz da 
explosão [5] 

12/32 . . . . tendo a fuselagem ou parede do projétil um 
conjunto de vários corpos individuais 
embutidos na mesma, por ex., esferas  
de aço [5] 

12/34 . . que se expandem antes ou com o impacto, isto é, 
projéteis do tipo dundum ou que adotam a forma de 
um cogumelo [5] 

12/36 . . para liberar materiais, corpos ou partículas,  
para produzir  reação  física  ou  química;  para 
sinalizar [5] 

12/38 . . . do tipo traçador [5] 
12/40 . . . para marcação de alvos, isto é, do tipo com 

indicação   de  impacto  (12/48  tem  prioridade) 
[5] 

12/42 . . . do tip o iluminação, por ex., porta-foguete 
luminosos [5] 

12/44 . . . do tipo incendiário (12/46 tem prioridade) [5] 
12/46 . . . para liberar gases, vapores, pós ou  

substâncias quimicamente  reativas  (12/70  tem  
prioridade) [5] 

12/48 . . . . produtores de fumaça (fumigadores) [5] 
12/50 . . . . por dispersão [5] 
12/52 . . . . . Dispositivo explosivo ar-combustível [5] 
12/54 . . . . por implantação, por ex., projéteis de ação 

hipodérmica [5] 
12/56 . . . para liberar corpos sólidos individuais (12/70 

tem prioridade) [5] 
12/58 . . . . Munições reunidas em feixes ou em 

carregamento, isto é, projéteis com um ou 
mais sub-projéteis (12/32 tem prioridade) 
[5] 

12/60 . . . . . sendo os sub-projéteis ejetados 
radialmente [5] 

12/62 . . . . . sendo os sub-projéteis ejetados em uma 
direção paralela ao eixo longitudinal do 
projétil portador [5] 

12/64 . . . . . . os sub-projéteis sendo do tipo 
munição miúda ou de dardos [5] 

12/66 . . . . . Balas encadeadas, isto é, estando os 
sub-projéteis interligados entre si por 
meio de correntes ou dispositivos 
análogos [5] 

12/68 . . . . Projétil porta-cabo, por ex., para salvamento 
(arpões 30/14) [5] 

12/70 . . . . para liberar resíduos metálicos anti-radares 
ou material infravermelho (alvos com 
refletor-radar, alvos ativos que emitem 
radiação infravermelho F 41 J 2/00; 
superfícies refletoras de radar H 01 Q 
15/14) [5] 

12/72 . caracterizados pelo material (tratamento térmico das 
camisas explosivas C 21 D 9/16) [5] 

12/74 . . do núcleo ou do corpo sólido [5] 
12/76 . . da carcaça ou envoltório [5] 
12/78 . . . das jaquetas (camisas) para balas de armas de 

fogo portáteis [5] 
12/80 . . . Revestimentos [5] 
12/82 . . . . para reduzir o atrito [5] 
 
14/00 Projéteis ou mísseis caracterizados pelas disposições 

para guiá-los ou vedá-los no interior dos tubos, ou para 
lubrificar ou limpar os tubos da arma [5] 

14/02 . Correias de acionamento; correias rotativas (14/04 tem 
prioridade) [5] 

14/04 . Meios de lubrificação nos projéteis ou mísseis 
(revestimentos para redução do atrito 12/82) [5] 

14/06 . Projéteis de calibre reduzido dotados de calços; Calços 
para os mesmos [5] 

14/08 . . Calços que contém cargas propulsoras; Retirada dos 
calços pela combustão de elementos pirotécnicos ou 
pela pressão dos gases propulsores (disposições nos 
canos de armas de fogo para remover os calços dos 
projéteis F 41 A 21/46) [5] 

 
15/00 Projéteis ou mísseis autopropulsionados, por ex., 

foguetes; Mísseis teleguiados (10/00, 12/00, 14/00 têm 
prioridade; para prática ou treinamento 8/12; torpedos-
foguetes 17/00; torpedos marítimos 19/00; veículos 
cosmonáuticos B 64 G, instalações de propulsão a jato F 02 
K) [4] 

 
15/01 . Disposições sobre os mesmos para guiá-los ou controlá-

los (controle de vôo para aeronaves B 64 C; sistemas de 
guia outros que não aqueles unicamente montados a 
bordo F 41 G 7/00, 9/00; localização de alvos por 
mísseis, por ex., foguetes G 01 S; controle de vôo em 
geral G 05 D 1/00; aspectos de computação  G 06) [5] 

15/04 . . utilizando um fio, por ex., para guiar foguetes terra-
a-terra 

15/08 . para transporte de instrumentos de medição (adaptações 
para a meteorologia G 01 W 1/08) 

15/10 . Mísseis tendo uma única trajetória aérea 
15/12 . . Mísseis balísticos intercontinentais (15/01 tem 

prioridade) [4] 
15/20 . Mísseis com uma trajetória começando abaixo da 

superfície da água (com meios de propulsão adicionais 
para trajetória submarina 17/00) 

15/22 . Mísseis com uma trajetória acabando abaixo da 
superfície da água (com meios de propulsão adicionais 
para trajetória submarina 17/00) 
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15/34 . Proteção contra o superaquecimento ou a irradiação, por 
ex., escudos térmicos; Disposições adicionais para o 
resfriamento [5] 

15/36 . Meios de interligação entre o motor e o corpo de um 
foguete; Juntas para unir as diferentes etapas; Meios de 
desconexão [5] 

15/38 . . Elementos explosivos em forma de anéis para 
separar as partes de um foguete [5] 

 
17/00 Torpedos-foguetes, isto é, mísseis com meios de 

propulsão independentes para sua trajetória aérea e 
submarina (12/00 tem prioridade) 

 
19/00 Torpedos marítimos, por ex., lançados por embarcações 

de superfície ou submarinos; Minas marítimas com 
meios de autopropulsão (12/00 tem prioridade; 
dispositivos de lançamento F 41 F; localização de alvos G 
01 S; controle automático da trajetória G 05 D 1/00; meios 
de direção ou cálculo de tiro G 06 G) 

19/01 . Controle dos comandos 
19/04 . . Controle de profundidade 
19/06 . . Controle de direção 
19/08 . . com meios para impedir balanço ou arfagem 
19/10 . . de controle remoto, por ex., controle sônico ou pelo 

rádio (sistemas de controle por meio de fios F 41 G 
7/32) 

19/12 . Propulsão, especialmente adaptada a torpedos (com 
meios de propulsão adicionais para trajetória aérea 
17/00; propulsão marítima em geral B 63 H) 

19/14 . . por motores a gás comprimido 
19/16 . . . do tipo cilindros 
19/18 . . . do tipo turbina 
19/20 . . . caracterizados pela composição do gás de 

propulsão; Manufatura ou aquecimento desse 
gás nos torpedos 

19/22 . . por motores de combustão interna 
19/24 . . por motores elétricos 
19/26 . . por propulsão a jato 
19/28 . . com meios para suprimir a visibilidade da esteira 
19/30 . . com controle do tempo da propulsão 
19/36 . adaptados para fins de exercício, por ex., indicando a 

posição ou a trajetória 
19/38 . . com meios para fazer com que os torpedos voltem à 

superfície no final do trajeto. 
19/40 . . . pela expulsão do lastro líquido 
19/42 . . . pela expulsão do lastro sólido 
19/44 . . . por aumento do deslocamento do torpedo 
19/46 . adaptados para lançamento por aeronaves 
 
21/00 Cargas de profundidade (12/00 tem prioridade; para 

práticas ou treinamento 8/28; aspectos de colocação B 63 
G) 

 
22/00 Minas marítimas, por ex., lançadas por embarcações de 

superfície ou por submarinos (12/00 tem prioridade; para 
prática ou treinamento 8/28; colocação ou varredura de 
minas B 63 G) 

22/02 . Minas de contato (espoletas de contato F 42 C 7/02) 
22/04 . Minas acionadas, por ex., pelo efeito magnético ou 

acústico 
22/06 . Minas de fundo 
22/08 . Minas derivantes (com meios de propulsão 19/00) 
22/10 . Minas amarradas 
22/12 . . de imersão fixa 
22/14 . . de imersão variada 

22/16 . . . utilizando meios mecânicos, por ex., prumo e 
bóia 

22/18 . . . utilizando meios hidrostáticos 
22/20 . . . utilizando meios magnéticos ou acústicos de 

controle da imersão 
22/22 . compreendendo meios de afundamento 
22/24 . Disposição das minas em campos ou barragens 

(barragens por redes para defesa de portos F 41 H 
11/05) 

22/42 . com meios de anti-varredura, por ex., elétricos 
22/44 . adaptadas para lançamento por aeronaves 
 
23/00 Minas terrestres (12/00 tem prioridade; para prática ou 

treinamento 8/28) 
23/04 . antiveículos [5] 
23/08 . . não metálicas [5] 
23/10 . antipessoal [5] 
23/14 . . não metálicas [5] 
23/16 . . do tipo míssil, isto é, para detonação depois de 

ejeção do solo (espoletas para detonar a ejeção da 
mina F 42 C 1/09) [5] 

23/24 . Detalhes 
 
25/00 Bombas aéreas (10/00, 12/00 têm prioridade; para prática 

ou treinamento 8/12) [5] 
 
27/00 Granadas de mão (12/00 tem prioridade; para prática ou 

treinamento 8/12) 
27/08 . com punho 
 
29/00 Mísseis silenciosos, sem fumaça ou sem clarões lançados 

por seu próprio agente propulsor explosivo 
 
30/00 Projéteis ou mísseis não incluídos em outro local, 

caracterizados pela categoria ou tipo de munição, por 
ex., pelo aparelho de lançamento ou arma empregados 
(10/00, 12/00, 14/00 têm prioridade) [5] 

30/02 . Balas para armas de fogo portáteis [5] 
30/04 . Granadas de fuzil [5] 
30/06 . . Dispositivos de retenção ou desaceleradores de 

balas para as mesmas [5] 
30/08 . Projéteis ou mísseis de artilharia, por ex., camisas [5] 
30/10 . . Projéteis para morteiros [5] 
30/12 . . . com possibilidade de adicionar cargas 

propulsoras, ou de variar o comprimento [5] 
30/14 . Arpões (para espingardas portáteis de mola ou ar-

comprimido 6/02) [5] 
 
33/00 Fabricação de munições; Desmontagem de munições; 

Aparelhos para esse fim (5/188 tem prioridade; processos 
de fabricação para cargas ocas 1/036; fabricação de 
detonadores para cartuchos de detonação 3/195) 

33/02 . Aparelhos de enchimento de cartuchos, mísseis ou 
espoletas; Aparelhos de introdução das cargas 
propulsoras ou explosivas. 

33/04 . Aparelhos de ajustagem ou extração das escorvas das 
espoletas ou cargas 

33/06 . Aparelhos de desmontagem de espoletas, cartuchos, 
projéteis, mísseis, foguetes ou bombas (33/04 tem 
prioridade) 

33/10 . Aparelhos para recondicionamento de estojos de 
cartuchos usados 

33/12 . Amassamento das bordas dos cartuchos de espingardas 
de caça 

33/14 . Aparelhos para tratamento de superfícies de cartuchos 
ou estojos dos cartuchos 

 
35/00 Aspectos de segurança nos ensaios e nas verificações das 

munições 
35/02 . Calibragem, seleção, aparo ou encurtamento de 

cartuchos ou projéteis 
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39/00 Embalagem ou armazenamento de munições; Aspectos 
de segurança dos mesmos; Cintas ou bolsas de cartuchos 

39/02 . Bolsas para cartuchos; Cartucheiras 
39/08 . Cintas de cartuchos 
39/10 . . Máquina para o carregamento ou extração de 

cartuchos das cintas de alimentação 
39/14 . Disposições nas embalagens ou munições para sua 

proteção contra incêndios ou explosões (39/20 tem 
prioridade) [5] 

39/16 . . Extintores de incêndio [5] 
39/18 . . Escudos térmicos; Isolamento térmico 

39/20 . Embalagens ou munições com válvulas para equilibrar 
a pressão; Embalagens ou munição com plugs 
obturadores  para  aliviar  a  pressão, por ex., tampões 
fundíveis [5] 

39/22 . Travamento  das  munições em recipientes de 
transporte [5] 

39/24 . Disposições  para  amortecer  o  choque em embalagens [5] 
39/26 . Embalagens ou recipientes para guardar várias 

munições, por ex., em cartuchos (39/14 a 39/24, 39/28 
têm prioridade) [5] 

39/28 . Estantes para munições, por ex., em veículos [5] 
39/30 . Recipientes para detonadores ou espoletas (39/14, 39/20 

têm prioridade) [5] 
 

 

F 42 C ESPOLETAS PARA MUNIÇÕES  (detonadores para cartuchos de detonação F 42 B 3/10; aspectos químicos C 06 C); SEUS 
DISPOSITIVOS DE ARMAÇÃO OU DE SEGURANÇA (aparelhos de enchimento de espoletas F 42 B 33/02; aparelhos de 
ajustagem ou extração de escorvas das espoletas F 42 B 33/04; recipientes para espoletas F 42 B 39/30) [5] 

 
Índice da Subclasse 
 
PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESPOLETAS 
 Impacto.............................................................................1/00 
 Contato de um líquido ......................................................3/00 
 Pressão de líquido.............................................................5/00 
 Força mecânica.................................................................7/00 
 Espoletas de tempo não-elétricas .....................................9/00 
 Espoletas elétricas ..........................................................11/00 

 
 
 
 Espoletas de proximidade .............................................. 13/00 
 Combinação de espoletas ................................................. 9/00 
ESPOLETAS CARACTERIZADAS PELO TIPO  
DE MUNIÇÃO.............................................................................. 14/00 
DISPOSITIVOS DE ARMAÇÃO OU DE SEGURANÇA.......... 15/00 
AJUSTAGEM DE ESPOLETAS.................................................. 17/00 
OUTROS DETALHES.................................................................. 19/00 
VERIFICAÇÃO, ENSAIOS.......................................................... 21/00 
 

 

1/00 Espoletas de impacto, isto é, espoletas acionadas 
unicamente por impacto das munições 

1/02 . com o percussor estruturalmente combinado com a 
espoleta 

1/04 . . funcionando pela inércia dos elementos na ocasião 
do impacto 

1/06 . . . para qualquer direção do impacto 
1/08 . . com ação retardada depois da ignição da espoleta 

(espoletas de tempo 9/00) 
1/09 . . a espoleta acionando uma carga propulsora para 

projetar no ar as munições ou a ogiva militar, por 
ex., em projéteis ricocheteáveis [5] 

1/10 . sem percussor 
1/12 . . com ação retardada depois da ignição da espoleta 

(espoletas de tempo 9/00) 
1/14 . funcionando a uma distância predeterminada do solo ou 

do alvo por meio de um elemento saliente 
 
3/00 Espoletas acionadas pelo contato de um líquido, por ex., 

água do mar (5/00 tem prioridade; espoletas de tempo 
9/00) 

 
5/00 Espoletas acionadas pela exposição a uma pressão 

predeterminada de um fluido ambiente 
5/02 . pressão barométrica 
 

7/00 Espoletas acionadas pela aplicação de uma força 
mecânica predeterminada, por ex., tensão, torção, 
pressão (pelo impacto das munições 1/00; pela exposição a 
uma pressão predeterminada de um fluido ambiente 5/00) 

7/02 . Espoletas de contato, isto é, espoletas acionadas pelo 
contato mecânico entre munições fixas, por ex., uma 
mina terrestre, e um alvo móvel, por ex., uma pessoa 
(7/12 tem prioridade) 

7/04 . . acionadas pela aplicação de pressão na cabeça da 
munição [5] 

7/06 . . . incluindo meios de retardamento pneumáticos 
ou hidráulicos [5] 

7/08 . . do tipo liberáveis, isto é, acionadas pela liberação 
de uma pressão desde a cabeça da munição [5] 

7/10 . . do tipo antena [5] 
7/12 . Espoletas de percussão do tip o duplo efeito, isto é, 

espoletas engatilhadas e disparadas em um único 
movimento, por ex., ao puxar-se um pino percussor ou a 
cabeça do martelo percussor (cápsulas de percussão 
19/10) [5] 

 
9/00 Espoletas de tempo; Espoletas de tempo e percussão 

combinadas ou acionadas por pressão; Espoletas para a 
autodestruição de munições em tempo marcado 

9/02 . sendo o momento determinado por meios mecânicos 
9/04 . . por motor de mola 
9/06 . . pelo escoamento de um material fluente, por ex., 

chumbo, fluido 
9/08 . sendo o momento determinado pela ação química, por 

ex., de um ácido 
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9/10 . sendo o momento determinado por combustão 
9/12 . . com elementos anelares de combustão 
9/14 . Espoletas duplas; Espoletas múltiplas 
9/16 . . para a autodestruição de mísseis 
9/18 . . . quando a velocidade de rotação cai para abaixo 

de um limite predeterminado, por ex., se a força 
de uma mola é maior do que a força de bloqueio 
de uma trava acionada por força centrífuga [5] 

 
11/00 Espoletas elétricas (espoletas de proximidade 13/00; 

acendedores elétricos 19/12) 
11/02 . com cristal piezoelétrico 
11/04 . com indução de corrente 
11/06 . com retardamento causado por circuitos elétricos 
 
13/00 Espoletas de proximidade; Espoletas para detonação à 

distância  
13/02 . acionadas pela intensidade da luz ou irradiações 

similares 
13/04 . acionadas por ondas de rádio 
13/06 . acionadas por ondas sonoras 
13/08 . acionadas por variações de um campo magnético 
 
14/00 Espoletas caracterizadas pela categoria ou tipo de 

munição (1/00, 13/00, 15/00 têm prioridade) [5] 
14/02 . para granadas de mão [5] 
14/04 . para torpedos, minas marítimas ou cargas de 

profundidade (minas marítimas acionadas F 42 B 
22/04) [5] 

14/06 . para bombas aéreas [5] 
14/08 . para minas terrestres [5] 
 
15/00 Dispositivos de armação das espoletas; Dispositivos de 

segurança para impedir a detonação prematura de 
espoletas ou cargas 

15/16 . em que o percussor ou dispositivo similar é deslocado 
para fora da linha de ação por medida de segurança 
(15/40 tem prioridade) 

15/18 . em que o suporte de um elemento da cadeia pirotécnica 
ou explosiva é movido (15/40 tem prioridade) [5] 

15/184 . . utilizando um suporte deslizante [5] 
15/188  . . utilizando um suporte rotativo [5] 
15/192 . . . rotativo em um plano paralelo ao eixo 

longitudinal do projétil [5] 
15/196 . . . . pela ação de forças centrífugas ou de inércia 

sobre o corpo do suporte em si, por ex., 
tendo o suporte massas (pesos), 
excentricamente montados, ou tendo um 
centro de gravidade excêntrico [5] 

15/20 . em que um pino de segurança ou um ferrolho são 
removidos para armar a espoleta, por ex., retirado do 
percussor (15/40 tem prioridade) 

15/21 . . utilizando a força de uma mola (15/23 tem 
prioridade) [5] 

15/22 . . utilizando força centrífuga (15/23 tem prioridade) 
15/23 . . desenrolando um cordão ou fita flexíveis [5] 
15/24 . em que a ação de segurança ou armação é efetuada por 

meio de inércia (15/196, 15/20 têm prioridade) 
15/26 . . utilizando força centrífuga 

15/28 . acionados pelo escoamento de um material fluente, por 
ex., chumbo, fluido (15/26 tem prioridade) 

15/285 . . alojados dentro da carcaça da espoleta [5] 
15/29 . . acionados por osciladores fluídicos; acionados pela 

pressão dinâmica de um fluido, por ex., elevador 
acionado por ar-comprimido [5] 

15/295 . . acionados por uma turbina ou uma hélice; Meios 
para montagem das mesmas [5] 

15/30 . . de gases propulsores, isto é, derivados da cargas 
propulsora ou de um motor de foguete 

15/31 . . criados pela combustão de uma carga pirotécnica ou 
explosiva no interior da espoleta [5] 

15/32 . acionados pela mudança da pressão do fluido (5/00, 
15/29 têm prioridade)  

15/33 . . pela ruptura de uma ampola com sobrepressão ou 
vácuo [5] 

15/34 . em que a ação de segurança ou armação é efetuada por 
um elemento de bloqueio na cadeia pirotécnica ou 
explosiva entre a escorva e a carga principal (15/18, 
15/40 têm prioridade) 

15/36 . em que a armação é efetuada pela combustão ou fusão 
de um elemento (15/31 tem prioridade) 

15/38 . em que a armação é efetuada por ação química (3/00 
tem prioridade) 

15/40 . em que a ação de segurança ou armação é efetuada 
eletricamente 

15/42 . . por uma ação à distância, por ex., para minas ou 
campos de minas controlados [5] 

15/44 . Disposições para desarmar ou para tornar inofensivas as 
espoletas após armadas, por ex., depois do lançamento [5] 

 
17/00 Aparelhos de ajustagem de espoletas 
17/02 . Chaves de ajustagem de espoletas 
17/04 . para espoletas elétricas [5] 
 
19/00 Detalhes das espoletas (outras partes 15/00) 
19/02 . Corpos de espoletas; Encaixes de espoletas 
19/04 . Tampas protetoras 
19/06 . Peças de contato elétrico especialmente adaptadas à 

utilização com espoletas elétricas 
19/07 . . Contatores de nariz (ogiva) para projéteis ou 

mísseis [5] 
19/08 . Escorvas (detonadores para detonação de cartuchos  
  F 42 B 3/10); Detonadores  
19/085 . Escorvas para munições sem estojos [5] 
19/09 . . Escorvas  ou  detonadores  contendo uma carga oca [5] 
19/095 . . Disposição de várias escorvas ou detonadores, 

dispersados ao redor de uma ogiva militar, um dos 
quais selecionado para criar uma onda de efeito de 
detonação dirigida [5] 

19/10 . . Cápsulas de percussão 
19/12 . . elétricos 
19/14 . . . também operáveis por percussão [5] 
 
21/00 Verificação de espoletas; Ensaios de espoletas 
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F 42 D DETONAÇÃO (espoletas, por ex., cordões de espoletas C 06 C 5/00; cartuchos de detonação F 42 B 3/00) 

 

1/00 Métodos ou aparelhos de detonação, por ex., para 
carregamento ou calcamento (enchimento) de explosivos 

1/02 . Instalação de cartuchos de detonação para formar um 
conjunto (adaptação de cartuchos de detonação para 
esse fim F 42 B 3/02) 

1/04 . Disposições para a ignição 
1/045 . . Disposições para ignição elétrica (geradores 

dinamoelétricos H 02 K) [5] 
1/05 . . . Circuitos elétricos para detonação [5] 
1/055 . . . . especialmente adaptados para disparar 

várias cargas com um tempo de 
retardamento [5] 

1/06 . . Sincronização relativa de cargas múltiplas (1/055 
tem prioridade) 

1/08 . Métodos de enchimento; Métodos para carregar buracos 
de minas com explosivos; Aparelhos para esse fim [5] 

1/10 . . Carregamento de explosivos em forma de grãos ou 
de polpa; Carga de explosivos mediante pressão 
pneumática ou hidráulica [5] 

1/12 . . Carga com carregamento de materiais de 
enchimento mediante pressão pneumática ou 
hidráulica [5] 

1/14 . . Enchimento ou carregamento manuais [5] 
1/16 . . . Ferramentas de enchimento [5] 
1/18 . . Tampões obturadores para os buracos de minas [5] 
1/20 . . Cartuchos de enchimento, isto é, cartuchos 

contendo material de enchimento (cartuchos de 
detonação flexíveis ou deformáveis F 42 B  
3/087) [5] 

1/22 . . Dispositivos para manter ou posicionar os cartuchos 
de detonação ou de enchimento nos buracos de 
minas [5] 

1/24 . . Caracterizados pelo material de calcamento [5] 
1/26 . . . Enchimento com agentes espumantes [5] 
1/28 . . . Enchimento com agentes gelificantes [5] 
 
3/00 Utilizações especiais de técnicas de detonação 
3/02 . para demolição de estruturas elevadas, por ex., 

chaminés 
3/04 . para dinamitação de rochas 
3/06 . para fins sísmicos 
 
5/00 Disposições de segurança 
5/02 . Localização de cargas não detonadas 
5/04 . Meios para tornar inofensivas as cargas explosivas, por 

ex., para destruir munições (extração de escorvas, 
desmontagem de munições F 42 B 33/04, 33/06); Meios 
para tornar inofensiva a detonação de cargas explosivas 
[5] 

5/045 . . Meios para absorver ou amortecer as ondas de 
detonação [5] 

5/05 . . . Esteiras de detonação [5] 
5/055 . . Meios para amenizar o ruído durante as operações 

de detonação (5/045 tem prioridade) 
5/06 . Descarregamento dos furos de minas 
 
7/00 Outras detonações 
 


