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

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

foi afetado. 
 

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

G 01 MEDIÇÃO; AFERIÇÃO....................................................9 

 
G 01 B Medição de comprimento, espessura, ou outras di-

mensões lineares semelhantes; Medição de ângulos; 
Medição de áreas; Medição de irregularidades de su-
perfícies ou contornos .........................................................10 

G 01 C Medição de distâncias, níveis, ou rumos, Agrimensu-
ra; Navegação; Instrumentos giroscópicos; Fotogra-
metria ..................................................................................13 

G 01 D  Medição não especialmente adaptada para uma variá-
vel específica; Aparelhos para medir duas ou mais va-
riáveis não abrangidos por uma única outra subclasse; 
Aparelhos para medir tarifas; Medição ou Aferição 
não incluídas em outro local ...............................................16 

G 01 F  Medição de volumes, débitos volumétricos, do débito 
de massas, ou do nível do líquido; Medição por volu-
me .......................................................................................19 

G 01 G  Pesagem ..............................................................................23 
G 01 H  Medição de vibrações mecânicas ou de ondas ultra-

sônicas, sônicas ou infrasônicas .........................................26 
G 01 J  Medição da intensidade, velocidade, conteúdo do 

espectro, polarização, fase ou características de pulsa-
ção da luz infravermelha, ou fase da luz infraverme-
lha, visível ou ultravioleta; Colorimetria; Pirometria 
das radiações .......................................................................27 

G 01 K  Medição das temperaturas; Medição da quantidade de 
calor; Elementos de sensibilidade térmica não incluí-
dos em outro local ..............................................................29 

G 01 L  Medição de força, tensão, torque, trabalho, potência 
mecânica, eficiência mecânica, ou pressão dos fluídos.......31  

G 01 M Teste do equilíbrio estático ou dinâmico de máquinas 
ou estruturas; Teste de estruturas ou de aparelhos não 
incluídos em outro local .....................................................34 

G 01 N  Investigação ou análise dos materiais pela determina-
ção de suas propriedades químicas ou físicas ....................36 

G 01 P  Medição da velocidade linear ou angular, da acelera-
ção, da desaceleração, ou do choque; Indicação da 
presença, da ausência, ou  da direção, do  

 movimento ..........................................................................45 
G 01 R Medição de variáveis elétricas, Medição de variáveis 

magnéticas, após o título da classe G 01; medição da difu-
são de íons em um campo elétrico, por ex., eletroforese, 
eletro-osmose, G 01 N; investigação das propriedades não 
elétricas ou não magnéticas dos materiais por métodos e-
létricos ou magnéticos G 01 N; indicação da sintonização 
correta de circuitos ressonantes H 03 J 3/12; controle de 
contadores de pulsos eletrônicos H 03 K 21/40; controle 
da operação de sistemas de comunicação 

 H 04.....................................................................................47 

 
 
 
 
 
G 01 S Radiogonômetros; Rádio-navegação; Determina-

ção da distância ou velocidade pela utilização de 
ondas de rádio; localização ou detecção de presen-
ça pela utilização da reflexão ou reirradiação de 
ondas de rádio; Disposições análogas utilizando 
outras ondas. .................................................................54 

G 01 T  Medição de radiações nucleares ou de raios-X ............62  
G 01 V Geofísica; Medições gravitacionais; Detecção de 

massas ou objetos .........................................................63 
G 01 W Meteorologia ................................................................65 
 
 
 
G 02 ÓTICA..........................................................................66 
 
G 02 B Elementos, sistemas ou aparelhos óticos .....................66 
G 02 C Óculos; Óculos escuros ou óculos protetores desde 

que apresentem as mesmas características que os 
comuns .........................................................................71 

G 02 F  Dispositivos ou disposições nos quais o  funcio-
namento ótico é modificado pela variação das pro-
priedades óticas do meio que constitui estes disp o-
sitivos ou disposições, destinados ao controle da 
intensidade, da cor da fase, da polarização ou da 
direção da luz, por ex., comutação, abertura de 
porta modulação ou desmodulação; Técnicas ou 
procedimentos necessários para o funcionamento 
destes; Mudança de freqüência; Ótica não-linear; 
Elementos óticos lógicos; Conversores óticos ana-
lógicos/digitais .............................................................72 

 

G 03 FOTOGRAFIA; CINEMATOGRAFIA; TÉC-
NICAS SEMELHANTES UTILIZANDO ON-
DAS OUTRAS QUE NÃO ONDAS ÓTICAS;  
ELETROGRAFIA; HOLOGRAFIA .......................75 

G 03 B Aparelhos ou disposições para tirar fotografias 
para projetá-las ou visualizá-la; Aparelhos ou  que 
utilizam técnicas semelhantes por meio de outras 
ondas que não ondas óticas; Acessórios para os 
mesmos..........................................................................75 

G 03 C Materiais fotossensíveis para fins fotográficos; 
Processos fotográficos, por ex., processos  cinema-
tográficos, de raios-X, de fotografia colorida, este-
reofotográficos; Processos auxiliares para a foto-
grafia ............................................................................81 

G 03 D  Aparelhos para o processamento de materiais 
Fotográficos expostos; Acessórios para esse fim .........84 

G 03 F  Produção fotomecânica de superfícies texturadas 
ou padronizadas ou texturadas, por ex., para pro-
cessamento de dispositivos semicondutores; Mate-
riais para os mesmos; Originais para os mesmos; 
Aparelhos especialmente adaptados para esse fim ......85 
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SEÇÃO G - FÍSICA 
 

Notas 
 

(1) Nesta seção, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– "variável" (como um substantivo) significa uma característica ou propriedade (por ex., uma dimensão, uma condição física tal como 

temperatura, uma qualidade tal como densidade ou cor) que, em relação a uma determinada entidade (por ex., um objeto, a quanti-
dade de uma substância, um raio de luz) a um momento dado, seja passível de medição; a variável pode mudar de sorte que sua ex-
pressão numérica poderá assumir valores diferentes em ocasiões diferentes ou em condições diferentes ou casos individuais, porém 
se manter constante em relação a uma determinada entidade, em determinadas condições, ou para finalidades práticas (por ex., o 
comprimento de uma barra pode ser considerado como uma constante para vários fins). 

(2) Atenção para as definições dos termos ou expressões usadas que constam das notas de várias classes desta seção, particularmente "me-
dição" na classe G 01 e "controle" e "regulagem" na classe G 05. 

(3) A classificação das invenções nesta seção pode oferecer maiores dificuldades do que em outras porque a distinção entre campos diver-
sos de uso depende muito mais de diferenças de intenção do usuário do que de qualquer diferença estrutural ou de diferenças na maneira 
de usar as invenções, e também porque os assuntos abordados são, na realidade, mais freqüentemente, sistemas ou combinações que têm 
características ou partes em comum, e não "coisas" facilmente identificáveis como um todo. Por ex., a informação (por ex., um grupo de 
números) pode ser apresentada para fins educativos ou de propaganda (G 09), para revelar o resultado de uma medição (G 01), para sua 
sinalização para um ponto distante ou para revelação de uma informação sinalizada de um ponto distante (G 08); as palavras emprega-
das para descrever a finalidade dependem de características que podem ser irrelevantes quanto à forma do aparelho em questão, caracte-
rísticas tais como o efeito desejado no indivíduo que vê a exposição, ou relativas ao controle ou não da exposição feita de um ponto re-
moto. Assim, também, um dispositivo que reage a uma mudança de condições, por ex., da pressão de um fluido, pode servir, sem modi-
ficação do próprio dispositivo, para fornecer informações sobre a pressão (G 01 L) ou sobre alguma outra condição relativa a pressão 
(outra subclasse de G 01, por ex., G 01 K referente à temperatura), a fim de registrar a pressão, ou sua ocorrência (G 07 C), de dar um 
alarme (G 08 B), ou de controlar qualquer outro aparelho (G 05). 

 O esquema da classificação destina-se a permitir que coisas de natureza semelhante (como indicado acima) sejam classificadas juntas e, 
portanto, é absolutamente necessário definir a natureza exata de qualquer invenção para poder classificá-la de maneira adequada. 
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INSTRUMENTOS 
 
G 01 MEDIÇÃO (contagem G 06 M); TESTE 

 
 
Notas 
 

(1) Esta classe abrange, além de instrumentos "realmente" de medição, outros dispositivos de indicação ou registro de estrutura análoga, 
e também dispositivos de sinalização ou de controle desde que estes tenham relação com medição (como definido na Nota 2 abaixo) 
e não sejam especialmente adaptados à finalidade determinada de sinalização ou controle. 

(2) Nesta classe, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– "medição" é usado para abranger consideravelmente mais do que o seu significado primário ou básico. Neste sentido primário, ele 

significa descobrir uma expressão numérica do valor de uma variável em relação a uma unidade ou um dado ou a outra variável da 
mesma natureza, por ex., um comprimento em termos de outro comprimento, como na medição de um comprimento com uma esca-
la; o valor pode ser obtido diretamente (como acabamos de sugerir) ou medindo-se outra variável cujo valor se possa relacionar ao 
valor da variável procurada, como ao se medir uma mudança da temperatura pela medição de uma mudança resultante no compri-
mento de uma coluna de mercúrio. Entretanto, como o mesmo dispositivo ou instrumento pode, em lugar de fornecer uma indicação 
imediata, servir para produzir um registro ou para iniciar um sinal para produzir uma indicação ou um efeito de controle, ou ser uti-
lizado, em combinação com outros dispositivos ou instrumentos, para fornecer um resultado conjunto da medição de duas ou mais 
variáveis da mesma natureza ou de natureza diversa, é necessário interpretar "medição" como significando também qualquer opera-
ção que torne possível obter uma tal expressão numérica pelo emprego também de alguma maneira de converter um valor em núme-
ros. Assim, a expressão em números pode ser obtida na realidade, por uma apresentação numérica, ou pela leitura de uma escala, ou 
pode ser indicada sem o emprego de números, por ex., por alguma característica perceptível (variável) da entidade (por ex., objeto, 
substância, raio de luz) da qual a variável que está sendo medida seja uma propriedade ou condição, ou por um análogo dessa carac-
terística (por ex., a posição correspondente de um elemento sem qualquer escala, uma voltagem correspondente gerada de alguma 
forma). Em muitos casos não há esta indicação de valor, mas apenas uma indicação de diferença ou igualdade em relação a um pa-
drão ou dado (cujo valor pode ou não ser expresso em números); o padrão ou dado pode ser o valor de outra variável da mesma na-
tureza, mas de uma entidade diferente (por ex., uma medida padrão) ou da mesma entidade em uma ocasião diferente. 
Na sua forma mais simples, a medição poderá oferecer apenas uma indicação da presença ou da ausência de uma determinada con-
dição ou qualidade, por ex., movimento (em qualquer direção ou em uma direção determinada), ou poderá indicar se uma variável 
excede ou não um valor pré-determinado 

(3)  Atenção para as Notas após o título da classe B 81 e subclasse B 81 B relativas a “dispositivos micro-estruturais” e “sistemas micro-
estruturais” e as Notas após o título da subclasse B 82 B relativas a “nano estruturas”. [7] 

(4)  Atenção para as Notas após o título da seção G, especialmente no que se refere à definição do termo "variável". 
(5) Em muitas combinações de medição, uma primeira variável a ser medida é transformada numa segunda ou mais variáveis. A segunda 

ou outras variáveis podem consistir (a) de uma condição relativa à primeira variável e produzida em um elemento, ou  (b) do desloca-
mento de um elemento. Outras alterações poderão ser necessárias.  
Ao classificar esta combinação, (i) a etapa de transformação, ou cada etapa  de transformação que for  de interesse é classificada, ou 
(ii) se o interesse repousar somente no sistema como um todo, a primeira variável é classificada no lugar adequado. 

 Isto é muito importante quando ocorrerem duas ou mais conversões, por ex., quando uma primeira variável, no caso a pressão, for 
transformada numa segunda variável, por ex., uma propriedade ótica de um corpo sensor, sendo a segunda variável expressa através 
de uma terceira variável, por ex. um efeito elétrico. Neste caso, os seguintes lugares de classificação devem ser considerados: o lu-
gar da transformação da primeira variável, o do sensoriamento da condição causada por esta variável, subclasse G 01 D para a ex-
pressão da medição e finalmente o lugar para todo o sistema, se for o caso. [6] 

(6) A medição da mudança do valor de uma propriedade física é classificada na mesma subclasse que a medição dessa propriedade 
física, por ex., a medição da expansão do comprimento é classificada na subclasse G 01 B. 
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G 01 B MEDIÇÃO DE COMPRIMENTOS, ESPESSURAS, OU OUTRAS DIMENSÕES LINEARES SEMELHANTES; MEDIÇÃO 

DE ÂNGULOS; MEDIÇÃO DE ÁREAS; MEDIÇÃO DE IRREGULARIDADES DE SUPERFÍCIES OU CONTORNOS (me-
dição do corpo humano, ver nos locais apropriados onde isto ocorre, por ex., A 41 H 1/00, A 43 D 1/02,A 61 B 5/103 dispositivos de 
medição combinados com bengalas A 45 B 3/08; classificação de acordo com as dimensões B 07, métodos ou dispositivos para medição 
especialmente adaptados a instalações de laminação de metal, conjunto de ferramentas ou de instrumentos de desenho não especialmen-
te modificados para fins de medição B 23 B 49/00, B 23 Q 15/00 a 17/00, B 43 L; equipamentos para medição ou calibração especial-
mente adaptados para operações de moagem ou polimento B 24 B 49/00; combinações de dispositivos de medição com instrumentos de 
escrita B 43 K 29/08; medições geodésicas, náuticas ou aeronáuticas, topografia, telemetria G 01 C; fotogrametria G 01 C 11/00; medi-
ção de forças ou tensão, em geral G 01 L 1/00; investigação ou análise da dimensão de partículas, investigação ou análise da área de su-
perfície de materiais porosos G 01 N 15/00; medição da posição, distância, ou direção, em geral, pela recepção ou emissão de ondas de 
rádio ou de outras ondas, baseada nos efeitos da propagação, por ex. efeito Doppler, tem por de propagação, direção da propagação, G 
01 S; medições geofísicas G 01 V; medição do comprimento ou do diâmetro de filmes em câmeras ou projetores G 03 B 1/60; combina-
ções de dispositivos de medição com meios de controle ou regulagem G 05; métodos ou disposições para converter em um sinal elétrico 
a posição de um elemento de escrita ou de um traçador manual G 06 K 11/00; medição do trajeto percorrido pelo dispositivo de grava-
ção nos equipamentos de gravação ou de produção do som; avaliação do diâmetro de discos em gramofones automáticos G 11 B; deta-
lhes de aparelhos usando técnicas de exploração por sondas G 12 B 21/00; meios estruturalmente associados a coletores rotativos de 
corrente elétrica para indicação do desgaste da escova H 01 R 39/58; indicação do consumo de eletrodos em lâmpadas a seco voltaico H 
05 B 31/34 ) 
Notas 
 

(1) Esta subclasse abrange a medição da posição ou do deslocamento em termos de dimensões lineares ou angulares. [4] 
(2) Nesta subclasse, os grupos distinguem-se pelo meio de medição o qual seja o mais importante. Desta forma a simples utilização de 

outros meios para dar uma indicação final não afeta a classificação. 
(3) Atenção para as Notas após o título da classe G 01. 
(4) As máquinas que funcionam de acordo com princípios similares aos dos dispositivos manuais especificados nesta subclasse são 

classificados com esses dispositivos. 
 
Índice da Subclasse 
 
DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO 
CARACTERIZADOS PELO MATERIAL.....................................1/00 
MÉTODOS PRINCIPAIS EMPREGADOS 
EM DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO 
 M ecânicos................................................................3/00, 5/00 
 Elétricos ou magnéticos....................................................7/00 

 
 Por fluidos...................................................................... 13/00 
 Por ondas luminosas; por outras ondas 
 eletromagnéticas ou radiações ................... 9/00, 11/00; 15/00 
 Por ondas sonoras........................................................... 17/00 
OUTRAS DISPOSIÇÕES DE MEDIÇÃO................................... 21/00 

 

1/00 Instrumento de medição caracterizados pela utilização 
de um material específico 

3/00 Instrumentos tais como especificados nos subgrupos e 
caracterizados pela utilização de meios de medição me-
cânica (disposições para a medição de parâmetros especiais 
5/00; dispositivos de interesse geral, especialmente adapta-
dos ou montados para armazenar e desenrolar e reenrolar 
repetidamente pedaços de material B 65 H 75/34) [2] 

3/02 . Réguas ou fitas com escalas ou marcas para leitura 
direta 

3/04 . . rígidas 
3/06 . . . dobráveis 
3/08 . . . extensíveis 
3/10 . . flexíveis 
3/11 . Correntes para medição de comprimentos 
3/12 . Rodas para medição 
3/14 . Gabaritos para a teste de contornos 
3/16 . Compassos, isto é, com um par de braços articulados 
3/18 . Micrômetros 
3/20 . Calibres corrediços 
3/22 . Calibres de pinos apalpadores, por ex., calibres com 

mostrador (para determinação de perfis 5/20) 

3/24 . . de mandíbula aberta, isto é, compassos 
3/26 . . Calibres de encaixe 
3/28 . . Calibres de profundidade 
3/30 . Barras, blocos, ou tiras em que a distância entre duas 

faces é fixa, embora possa ser pré-ajustável, por ex., ca-
libres de comprimento, calibres de espessura 

3/32 . . Suportes para os mesmos 
3/34 . Calibres de anéis ou outros calibres com abertura, por 

ex., calibre "passa/não-passa" 
3/36 . . para roscas de parafuso externas 
3/38 . Calibres com uma mandíbula aberta e faces opostas, 

isto é, compassos, em que a distância interna, entre as 
faces é fixa, embora possa ser pré-ajustável 

3/40 . . para roscas de parafuso externas 
3/42 . . do tipo de calibre de limite, isto é, "passa-não-

passa" (3/40 tem prioridade) 
3/44 . . . pré-ajustáveis em vista de desgaste ou tolerân-

cia 
3/46 . Calibres de encaixe para dimensões internas com super-

fícies de contato cujo espaçamento é fixo, embora pos-
sam ser pré-ajustáveis 

3/48 . . para roscas de parafuso internas 
3/50 . . do tipo de calibre de limite, isto é, "passa-não-passa" 

(3/48 tem prioridade) 
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3/52 . . . pré-ajustáveis em vista de desgaste ou tolerân-
cia 

3/56 . Calibres para medição de ângulos ou conicidades, por ex., 
paquímetros cônicos 

Nota 

Nos grupos 5/00 a 21/00, é aconselhável acrescentar os códigos 
de indexação dos grupos 101:00 a 121:00. Os códigos de inde-
xação devem ser não-ligados [6] 

 
5/00 Disposições de medição caracterizadas pela utilização de 

meios mecânicos (instrumentos dos tipos abrangidos pelo gru-
po 3/00 per se 3/00) [2] 

5/004 . para medição das coordenadas de pontos [6] 
5/008  . . utilizando máquinas de medição de coordenadas  [6] 
5/012 . . . Respectivas cabeças de sensores de contato [6] 
5/016  . . . . Detalhes construtivos dos contatos [6] 
5/02 . para medição do comprimento,  largura ou  espessura 

(5/004, tem prioridade  5/08) [6] 
5/04 . . especialmente adaptados para medição do comprimento 

ou da largura de objetos em movimento 
5/06 . . para medição da espessura, por ex., de material em 

chapas 
5/08 . para medição de diâmetros 
5/10 . . de objetos em movimento, por ex., cabos 
5/12 . . diâmetros internos 
5/14 . para medição da distância ou da folga entre objetos espaça-

dos ou aberturas espaçadas (5/24 tem prioridade) 
5/16 . . entre uma sucessão de objetos regularmente espaçados 

ou de aberturas regularmente espaçadas, por ex., roscas 
de parafuso, perfurações por estampagem 

5/18 . para medição de profundidades 
5/20 . para medição de contornos ou curvaturas, por ex., para 

determinação de um perfil 
5/207 . . utilizando vários transdutores fixos operando simult a-

neamente (5/213 até 5/22, têm prioridade) [6] 
5/213 . . para medição do raio  de curvatura [6] 
5/22 . . Esferômetros  
5/24 . para medição de ângulos ou conicidades; para teste do 

alinhamento de eixos 
5/245 . . para testar a perpendicularidade [6] 
5/25 . . para teste do alinhamento de eixos 
5/252 . . para medir excentricidade, isto é, o deslocamento 

lateral entre dois eixos paralelos [6] 
5/255 . . para teste do alinhamento de rodas 
5/26 . para medição de superfícies, por ex., planímetros 

(integradores em geral G 06 G) 
5/28 . para medição de asperezas ou irregularidades de super-

fícies 
5/30 . para medição da deformação de um sólido, por ex., 

calibre de deformação mecânica 
7/00 Disposições de medição caracterizadas pela utilização de 

meios elétricos ou magnéticos 
7/004 . para medição das coordenadas de pontos [6] 
7/008 . . utilizando máquinas de medição de coordenadas. [6] 
7/012 . . . Cabeças calibradoras para contato destas [6] 
7/016 . . . . Detalhes construtivos dos contatos [6] 
7/02 . para medição de comprimento, largura ou espessura 

(7/004, 7/12 tem prioridade) [6] 
7/04 . . especialmente adaptadas para medição do compri-

mento ou da largura de objetos em movimento 
7/06 . . para medição de espessura, por ex., de material em 

chapas, de um revestimento 
7/12 . para medição de diâmetros 

7/13 . . Diâmetros internos [6] 
7/14 . para medição da distância ou da folga entre objetos 

espaçados ou aberturas espaçadas (7/30 tem prioridade) 
7/15 . . sendo regularmente espaçado [6] 
7/16 . para medição da deformação de um sólido, por ex., 

calibre de deformação à resistência 
7/22 . . utilizando a variação de capacitância 
7/24 . . utilizando a variação das propriedades magnéticas 
7/26 . para medição de profundidades 
7/28 . para medição de contornos ou curvaturas, por ex., para 

determinação de um perfil 
7/287 . . utilizando vários transdutores fixos operando simul-

taneamente (7/293 tem prioridade) [6] 
7/293 . . para medição do raio de curvat ura. [6] 
7/30 . para medição de ângulos ou conicidades; para teste do 

alinhamento de eixos 
7/305 . . para teste da perpendicularidade [6] 
7/31 . . para teste do alinhamento de eixos 
7/312 . . . para medição da excentricidade, isto é, o desloca-

mento lateral entre dois eixos paralelos [6] 
7/315 . . para teste do alinhamento de rodas  
7/32 . para medição de superfícies (integradas em geral G 06 G) 
7/34 . para medição de aspereza ou irregularidade de superfícies 

9/00 Instrumento tais como especificados nos subgrupos e carac-
terizados pela utilização de meios de medição ótica (disposi-
ções para a medição de parâmetros especiais  
11/00) [2] 

9/02 . Interferômetros 
9/021 . . utilizando técnicas holográficas [2] 
9/023 . . . para produzir contornos (9/025 a 9/029 têm priori-

dade) [2] 
9/025 . . . Técnica de dupla exposição [2] 
9/027 . . . em tempo real [2] 
9/029 . . . pela média de tempo [2] 
9/04 . Microscópio de medição (microscópios em geral G 02 

B 21/00) 
9/06 . Telescópios de medição (telescópios per se G 02 B 23/00) 
9/08 . Comparadores de projeção ótica, por ex., para perfis  
9/10 . Goniômetros para a medição de ângulos entre superfícies, 

por ex., de cristais ou prismas 

11/00 Disposições de medição caracterizadas pela utilização de 
meios óticos (instrumentos dos tipos abrangidos pelo grupo 
9/00 per se 9/00) [2] 

11/02 . para medição de comprimentos, larguras, ou espessuras 
(11/08 tem prioridade) 

11/03 . . pela medição de coordenadas de pontos [3] 
11/04 . . especialmente adaptadas para medição do comprimento 

ou da largura de objetos em movimento 
11/06 . . para medição de espessuras, por ex., de material em 

chapas 
11/08 . para a medição de diâmetros 
11/10 . . de objetos em movimento, por ex., cabos 
11/12 . . diâmetros internos 
11/14 . para medição da distância ou da folga entre objetos espaça-

dos ou aberturas espaçadas (11/26 tem prioridade; telême-
tros G 01 C) 

11/16 . para medição da deformação de um sólido, por ex., calibre 
de deformação ótica 

11/24 . para medição de contornos ou curvaturas, por ex., para 
determinação de um perfil 

11/245 . . usando vários transdutores fixos, operando 
simultaneamente (11/255 tem prioridade) [7] 

11/25 . . pela projeção de um padrão, ex. franja ondulada, 
sobre o objeto (11/255 tem prioridade) [7] 

11/255 . . para medição de raio de curvatura [7] 
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11/26 . para medição de ângulos ou conicidades; para teste do 
alinhamento de eixos 

11/27 . . para teste do alinhamento de eixos 
11/275 . . para teste do alinhamento de rodas  
11/28 . para medição de superfícies (integradores em geral G 06 G) 
11/30 . para medição de aspereza ou irregularidade de superfícies 

13/00 Disposições de medição caracterizadas pela utilização de 
fluidos 

13/02 . para medição de comprimentos, larguras ou espessuras 
(13/08 tem prioridade) 

13/03 . . pela medição de coordenadas de pontos [3] 
13/04 . . especialmente adaptadas para medição do comprimento 

ou da largura de objetos em movimento 
13/06 . . para medição de espessuras, por ex., de material em 

chapas 
13/08 . para medição de diâmetros 
13/10 . . diâmetros internos 
13/12 . para medição da distância ou da folga entre objetos espaça-

dos ou aberturas espaçadas (13/18 tem prioridade) 
13/14 . para medição de profundidades 
13/16 . para medição de contornos ou curvaturas, por ex., para 

determinação de um perfil 
13/18 . para medição de ângulos ou conicidades; para teste do 

alinhamento de eixos 
13/19 . . para teste do alinhamento de eixos 
13/195 . . para teste do alinhamento de rodas  
13/20 . para medição de superfícies, por ex., planímetro pneumático 

(integradores em geral G 06 G) 
13/22 . para medição de aspereza ou irregularidade de superfícies 
13/24 . para medição da deformação em um sólido [3] 

15/00 Disposições de medição, caracterizadas pela utilização da 
irradiação de ondas ou de partículas (9/00, 11/00 têm priori-
dade) [4] 

15/02 . para medição de espessuras 
15/04 . para medição de contornos ou curvaturas, por ex., para 

determinação de um perfil 
15/06 . para medição de deformação de um sólido 
15/08 . para medição de aspereza ou irregularidade de superfícies [6] 
 
17/00 Disposições de medição, caracterizadas pela utilização 

de vibrações infra-sônicas, sônicas ou ultra-sônicas [4] 
17/02 . para medição de espessuras 
17/04 . para medição da deformação de um sólido, por ex., por 

cordão vibratório 
17/06 . para medição de contornos ou curvaturas [6] 
17/08 . para medição de aspereza ou irregularidade de superfí-

cies [6] 
 
21/00 Disposições de medição ou detalhes das mesmas desde 

que não sejam adaptadas a tipos especiais de meios de 
medição objeto dos grupos precedentes [3] 

Nota 
As invenções abrangidas por dois ou mais grupos de 3/00 
a 17/00 são classificadas neste grupo se nenhum outro 
grupo isolado puder ser escolhido como sendo predomi-
nantemente aplicável. 

 
21/02 . para medição de comprimento, largura ou espessura 

(21/10 tem prioridade)[3] 
21/04 . . para medição de coordenadas de pontos [3] 
21/06 . . especialmente adaptadas para medição do compri-

mento ou da largura de objetos em movimento [3] 

21/08 . . para medição de espessuras [3] 
21/10 . para medição de diâmetros [3] 
21/12 . . de objetos em movimento [3] 
21/14 . . diâmetros internos [3] 
21/16 . para medição da distância ou da folga entre objetos 

espaçados [3] 
21/18 . para medição de profundidades [3] 
21/20 . para medição de contornos ou curvaturas, por ex. 

determinação de um perfil [3] 
21/22 . para medição de ângulos ou conicidades; para teste do 

alinhamento de eixos [3] 
21/24 . . para teste do alinhamento de eixos [3] 
21/26 . . para teste do alinhamento de rodas [3] 
21/28 . para medição de superfícies (integradores em geral G 

06 G) [3] 
21/30 . para medição de aspereza ou irregularidade de superfí-

cies [3] 
21/32 . para medição da deformação em um sólido [3] 
 
Esquema de indexação associado aos grupos 5/00 a 21/00, rela-
cionado aos tipos de transdutor e às coisas sendo medidas. Os 
códigos de indexação devem ser não-ligados  [6] 
 
Nota 
 
 Atenção para o Capítulo IV do Guia que 
 estabelece as regras relativas à utilização e apresentação de 

diferentes tipos de código de indexação [6] 
101:00 Transdutores do tipo elétrico ou magnético [6] 
101:10 . Dispositivos com efeito "Hall": Dispositivos de 

resistência magnetoresistiva [6] 
101:20 . Dispositivos piezelétricos [6] 
101:33 . Potenciômetros com contato móvel [6] 
101:35 . Medidores de esforço de resistência [6] 
101:40 . Dispositivos magnetostritivos [6] 
101:50 . Dispositivos de capacitância variável [6] 
101:60 . Dispositivos eletroquímicos [6] 
101:70 . Dispositivos utilizando a descontinuidade de 

impedância, por ex. em linhas de transmissão [6] 
101:80 . Dispositivos transdutores com diodos ou transisto-

res [6] 
 
103:00 Transdutores do tipo ótico [6] 
103:10 . Dispositivos de interferência [6] 
103:20 . Dispositivos fotoelásticos [6] 
103:30 . Dispositivos utilizando vernizes instáveis [6] 
103:40 . Dispositivos utilizando a obturação de feixes óticos [6] 
105:00 Transdutores de outros tipos [6] 
105:10 . Combinações utilizando técnicas de fluido [6] 
 
105:20 . Combinações utilizando Raios X, feixes de partícu-

las ou similares [6] 
105:22 . Para varredura e afunilamento de microscópios [6] 
105:30 . Combinações utilizando acústica [6] 
 
121:00 . Coisas sendo medidas [6] 
121:02 . Revestimentos [6] 
121:04 . Materiais folheados ou tecidos [6] 
121:06 . Cabos ou fios [6] 
121:08 . Engrenagens; Dentes de Engrenagens (dentes 

helicoidais 121:10) [6] 
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121:10 . Roscas de parafusos [6] 
121:12 . Propulsores; Pás de turbina [6] 
121:14 . Rodas; Pneus [6] 
121:16 . Dispositivos para trilhos ferroviários: Dispositivos 

para superfície de estrada [6] 

121:18 . Superfícies esféricas, por ex. bolas, lentes [6] 
121:20 . Rolamentos [6] 
121:22 . Materiais translúcidos ou permeáveis à luz [6] 
121:24 . Perfis (superfícies esféricas 121:18) [6] 
121:26 . Furos [6] 
 
 

 
 
 
G 01 C MEDIÇÃO DE DISTÂNCIAS, NÍVEIS OU RUMOS PARA TOPOGRAFIA OU NAVEGAÇÃO; INSTRUMENTOS GIROS-

CÓPICOS; FOTOGRAMETRIA (medição das dimensões ou ângulos dos objetos G 01 B; medição do nível dos líquidos G 01 F; 
medição da intensidade ou da direção de campos magnéticos, outros que não o campo terrestre, em geral G 01 R; medição pela recepção 
ou emissão de ondas de rádio ou de outros tipos de onda, baseada nos efeitos da propagação, por ex. efeito Doppler, tempo de propaga-
ção, direção da propagação, G 01 S; sistemas óticos para esta finalidade G 02 B; mapas, globos G 09 B) 

Notas 
(1) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 

– "navegação" significa a determinação da posição e do curso de veículos terrestres, navios, aeronaves, e espaçonaves. 
(2) Atenção para as Notas após o título da classe G 01. 
 
 
Índice da Subclasse 
 
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO 
 Para medição de ângulos, 
 inclinações ...............................................................1/00; 9/00 
 Para medição de distância 
 Alturas, ou níveis..........................................3/00, 22/00; 5/00 
 Bússolas, giroscópios; outros 
 instrumentos de navegação.......................17/00; 19/00; 21/00 
 Outros Instrumentos de topografia .................................15/00 

 
 Instrumentos combinados .............................................. 23/00 
 Fabricação, calibração.................................................... 25/00 
 
TRAÇADOS DE PERFIS............................................................... 7/00 
FOTOGRAMETRIA..................................................................... 11/00 
TOPOGRAFIA DE ÁGUAS A CÉU ABERTO........................... 13/00 
 

 

1/00 Medição de ângulos (em bússolas 17/00) 
1/02 . Teodolitos 
1/04 . . combinados com câmeras 
1/06 . . Disposições para leitura de escalas  
1/08 . Sextantes 
1/10 . . incluindo um horizonte artificial (1/14 tem prioridade; 

horizontes artificiais per se 15/14) 
1/12 . . . com um espelho estabilizado (compensação da 

inclinação em geral G 12 B) 
1/14 . . Sextantes periscópicos (periscópios em geral G 02 B 

23/08) 
3/00 Medição de distâncias na linha de mira; Telêmetros óticos 

(trenas, correntes, ou rodas para medição do comprimento G 
01 B; acoplamento de telêmetros com as peças funcionais dos 
aparelhos fotográficos G 03 B) 

3/02 . Detalhes 
3/04 . . Adaptação de telêmetros para combinação com teles-

cópios ou binóculos (telêmetros acoplados com dispo-
sições de focalização de câmeras fotográficas G 03 B 
13/20) 

3/06 . . Utilização de meios elétricos para obtenção de uma 
indicação final 

3/08 . . . Utilização de detectores elétricos de radiações 
3/10 . utilizando um triângulo paralático com ângulos variáveis e 

uma base de comprimento fixo no posto de observação, 
por ex., no instrumento 

3/12 . . com observação monocular em um ponto único, por 
ex., do tipo de coincidência (3/20 tem prioridade) 

3/14 . . com observação binocular em um ponto único, por ex., 
do tipo estereoscópico (3/20 tem prioridade) 

3/16 . . . Marcos de medição 
3/18 . . com um único ponto de observação em cada extremi-

dade da base (3/20 tem prioridade) 
3/20 . . com adaptação para a medição da altura de um objeto 
3/22 . utilizando um triângulo paralático com ângulos variáveis e 

uma base de comprimento fixo no, perto do, ou formado 
pelo, objeto 

3/24 . utilizando um triângulo paralático com ângulos fixos e 
uma base de comprimento variável no posto de observa-
ção, por ex., no instrumento 

3/26 . utilizando um triângulo paralático com ângulos fixos e 
uma base de comprimento variável no, perto do, ou forma-
do pelo, objeto 

3/28 . . com disposição para redução da distância no plano 
horizontal 

3/30 . . . com adaptação para a medição da altura de um 
objeto, por ex., taqueômetros 

3/32 . pela focalização do objeto, por ex., em uma tela de vidro 
esmerilhado 

5/00 Medição de alturas; Medição de distância transversais à 
linha de mira; Nivelamento entre pontos distantes; Níveis 
de topografia (3/20, 3/30 têm prioridade; traçados de perfis 
7/00; níveis indicando inclinação em um ponto único 9/00) 
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5/02 . compreendendo uma estabilização automática da linha de 
mira (regulagem da direção em geral G 05 D 3/00; com-
pensação da inclinação em geral G 12 B) 

5/04 . Nivelamento hidrostático, isto é, por meio de recipientes 
de líquidos interligados de maneira flexível em pontos se-
parados 

5/06 . pela utilização de meios barométricos (barômetros per se G 
01 L) 

7/00 Traçados de perfis (por fotogrametria 11/00) 
7/02 . de superfícies do solo 
7/04 . . utilizando um veículo que se desloca ao longo do perfil 

a ser traçado 
7/06 . de cavidades, por ex., túneis (topografia de poços E 21 B 

47/00) 

9/00 Medição de inclinações, por ex., por clinômetros, por níveis 
9/02 . Detalhes 
9/04 . . Meios de transmissão entre o sensor e o indicador final 

para permitir uma leitura ampliada 
9/06 . . Indicação elétrica ou fotoelétrica ou meios de leitura 
9/08 . . Meios para compensar as forças de aceleração devidas 

ao movimento do instrumento 
9/10 . pela utilização de corpos rolantes 
9/12 . pela utilização de um único pêndulo (prumos 15/10) 
9/14 . . deslocáveis em mais de uma direção 
9/16 . pela utilização de mais de um pêndulo 
9/18 . pela utilização de líquidos 
9/20 . . baseando-se a indicação na inclinação da superfície de 

um líquido relativamente ao seu recipiente 
9/22 . . . com recipientes interligados em relação fixa um ao 

outro 
9/24 . . em recipientes fechados parcialmente cheios de líquido 

de forma a deixar uma bolha de gás 
9/26 . . . Detalhes 
9/28 . . . . Montagens 
9/30 . . . . Meios para ajustar as dimensões da bolha 
9/32 . . . . Meios para facilitar a observação da posição da 

bolha, por ex., meios de iluminação 
9/34 . . . do tipo tubular, isto é, para indicar o nível somente 

em uma direção 
9/36 . . . do tipo esférico, isto é, para indicar o nível em 

todas as direções 

11/00 Fotogrametria; Levantamento fotográfico (câmeras fotogr á-
ficas combinadas com instrumentos topográficos, por ex., com 
teodolito, 1/00, 3/00, 5/00, 9/00; aparelhos fotográficos para 
levantamento topográfico G 03 B 37/00) 

11/02 . Disposições para fotografia especialmente adaptadas à 
fotogrametria ou aos levantamentos fotográficos, por ex., 
controlando a superposição de fotografias 

11/04 . Interpretação de fotografias 
11/06 . . por comparação de duas ou mais fotografias de uma 

mesma área 
11/08 . . . não estando as fotografias colocadas na mesma 

posição relativa às que estavam no momento em 
que foram tiradas 

11/10 . . . . utilizando computadores para controlar a posi-
ção das fotografias (computadores per se G 06) 

11/12 . . . estando as fotografias colocadas na mesma posição 
relativa às que estavam no momento em que foram 
tiradas 

11/14 . . . . com projeção ótica (11/26 tem prioridade) 
11/16 . . . . . em um plano comum 
11/18 . . . . . . compreendendo meios de exploração 
11/20 . . . . . em planos separados 
11/22 . . . . com projeção mecânica (11/26 tem prioridade) 
11/24 . . . . com projeção ótica-mecânica (11/26 tem prio-

ridade) 
11/26 . . . . utilizando computadores para controlar a posi-

ção das fotografias (computadores per se G 06) 
11/28 . . . Adaptação especial para registrar os dados relati-

vos ao ponto da fotografia, por ex., para perfis 
11/30 . . por triangulação 
11/32 . . . Triangulação radial 
11/34 . . . Triangulação aérea 

13/00 Topografia especialmente adaptado a águas a céu aberto, 
por ex., mares, lagos, rios, canais (medição do nível dos lí-
quidos G 01 F; medição da velocidade dos líquidos G 01 P: de-
terminação da existência ou do escoamento de águas subterrâ-
neas G 01 V) 

15/00 Instrumentos de topografia ou acessórios não abrangidos 
pelos grupos 1/00 a 13/00 

15/02 . Meios para marcação dos pontos de medição 
15/04 . . Marcas permanentes; Balizas de fronteiras 
15/06 . . Bandeirolas de topógrafo: Balizas móveis 
15/08 . . . Miras de bandeirolas de topógrafo ou balizas para 

marcas do terreno 
15/10 . Prumos 
15/12 . Instrumentos para marcar ângulos fixos, por ex., ângulos 

retos 
15/14 . Horizontes artificiais (compensação de inclinação em geral 

G 12 B 5/00) 

17/00 Bússolas; Dispositivos para determinar o norte verdadeiro 
ou magnético para fins de navegação ou topografia (utili-
zando o efeito giroscópico 19/00; para fins geofísicos ou de 
prospecção G 01 V 3/00) 

17/02 . Bússolas magnéticas 
17/04 . . com elementos magnéticos de procura do norte, por 

ex., agulhas 
17/06 . . . Suspensão dos elementos magnéticos 
17/08 . . . . por flutuação 
17/10 . . . Comparação de uma direção observada com a 

indicação do norte 
17/12 . . . . por meios de mira, por ex., para bússolas de 

topógrafo 
17/14 . . . . por marcas de referência, por ex., para bússolas 

de navios 
17/16 . . . . por clinômetros, por ex., para determinar a 

inclinação ou a direção de camadas geológicas 
17/18 . . . Suporte ou suspensão de bússolas, por ex., por 

suspensão cardan, por flutuação 
17/20 . . . Observação da rosa-dos-ventos ou da agulha mag-

nética 
17/22 . . . . por projeção 
17/24 . . . . iluminação 
17/26 . . . . utilizando captadores elétricos para a transmis-

são ao indicador final, por ex., fotocélula 
17/28 . . Bússolas eletromagnéticas (com elementos magnéticos 

de procura do norte e possuindo captadores elétricos 
17/26) 
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17/30 . . . Bússolas de indução terrestre 
17/32 . . . Bússolas eletrônicas 
17/34 . Bússolas solares ou astrolábios 
17/36 . Bússolas repetidoras para indicação remota de leituras de 

uma bússola mestra 
17/38 . Teste, calibração, ou compensação de bússolas 
 
19/00 Giroscópios; Dispositivos sensíveis à rotação utilizando o 

efeito giroscópico, por ex., utilizando gases, utilizando feixe 
eletrônico 

19/02 . Giroscópios rotativos 
19/04 . . Detalhes 
19/06 . . . Rotores 
19/08 . . . . de acionamento elétrico (19/14 tem prioridade; 

máquinas dínamo-elétricas H 02 K) 
19/10 . . . . . Fornecimento de energia 
19/12 . . . . acionados a fluido (19/14 tem prioridade) 
19/14 . . . . Rotores a fluido 
19/16 . . . Suspensões; Mancais (mancais em geral F 16 C; 

rotores equilibradores G 01 M) 
19/18 . . . . assegurando o movimento do rotor em relação 

a seus eixos de rotação (19/20, 19/24 têm prio-
ridade) 

19/20 . . . . em um fluído 
19/22 . . . . de torção 
19/24 . . . . utilizando campos magnéticos ou eletrostáticos 
19/26 . . . Travamento, isto é imobilização das peças móveis 

por ex., para transporte (aplicável a instrumentos 
em geral G 01 D 11/20) 

19/28 . . . Captadores, isto é, dispositivos para produzir uma 
indicação do deslocamento do eixo do rotor 

19/30 . . . Dispositivos de reerguimento, isto é, dispositivos 
para recolocar o eixo do rotor em uma posição de-
sejada (para instrumentos indicadores da vertical 
19/46) 

19/32 . . . Meios de indicação ou registro especialmente 
adaptados para giroscópios rotativos (em geral G 
01 D) 

19/34 . . para indicação de uma direção em um plano horizontal, 
por ex., giroscópios direcionais 

19/36 . . . com ação de procura do norte por meios magnéti-
cos, por ex., bússolas giromagnéticas 

19/38 . . . com ação de procura do norte por outros meios que 
não magnéticos, por ex., bússolas giroscópicas uti-
lizando a rotação da terra 

19/40 . . para controle por sinais provenientes de uma bússola 
mestra, isto é, bússolas repet idoras 

19/42 . . para indicação da velocidade de rotação; para totalizar 
a velocidade de rotação 

19/44 . . para indicação da vertical 
19/46 . . . Dispositivos de reerguimento para recolocar o eixo 

do rotor em uma posição desejada 
19/48 . . . . funcionando por meios elétricos (19/54 tem 

prioridade) 
19/50 . . . . funcionando por meios mecânicos (19/54 tem 

prioridade) 
19/52 . . . . funcionando por meios de fluidos (19/54 tem 

prioridade) 
19/54 . . . . com correção das forças de aceleração produ-

zidas pelo movimento do instrumento 
19/56 . Dispositivos sensíveis à rotação com massas vibratórias, 

por ex., diapasões 
19/58 . Dispositivos sensíveis à rotação sem massas em movimen-

to [3] 

19/60 . . Girômetros de ressonância magnética nuclear ou 
eletrônica (disposições para ressonância magnética nuclear 
ou eletrônica, em geral G 01 R 33/20) [3,4] 

19/62 . . . com bombeamento ótico [3] 
19/64 . . Girômetros utilizando o efeito Sagnac, isto é, desloca-

mentos induzidos por rotação de feixes eletromagnéti-
cos em direções contrárias [3] 

19/66 . . . Girômetros a laser de anéis (lasers de anéis em 
geral H 01 S 3/083) [5] 

19/68 . . . . prevenção contra o travamento [5] 
19/70 . . . . . por meios mecânicos [5] 
19/72 . . . com feixes luminosos que giram em direções 

opostas em anel passivo; por ex., girômetros com 
laser de fibra ótica [5] 

21/00 Navegação; Instrumentos de navegação não abrangidos 
pelos grupos precedentes (medição da distância percorrida 
em terra por um veículo 22/00; medição das velocidades linea-
res ou angulares ou da aceleração G 01 P) 

21/02 . por meios astronômicos (21/24, 21/26 têm prioridade; 
medição do tempo utilizando a posição do sol, da lua, ou 
das estrelas G 04 B 49/00) [1,7] 

21/04 . por meios terrestres (21/24, 21/26 têm prioridade; marca-
ção da rota de navegação para os navios B 63 B 

  51/00) [1,7] 
21/06 . . incluindo a medição do ângulo de deriva; incluindo a 

correção da deriva 
21/08 . . incluindo a utilização do campo magnético da terra 
21/10 . pela utilização de medições da velocidade ou da acelera-

ção (21/24, 21/26 têm prioridade) [1,7] 
21/12 . . efetuados a bordo do objeto navegante; Navegação 

estima 
21/16 . . . por integração da aceleração ou, a velocidade, isto 

é, em navegação por inércia 
21/14 . . . por registro da rota percorrida pelo objeto (21/16 

tem prioridade) 
21/18 . . . . Plataformas estabilizadas, por ex., por giroscó-

pio 
21/20 . Instrumentos para efetuar os cálculos de navegação 

(21/24, 21/26 têm prioridade; adaptações de computado-
res digitais para uma aplicação ou função específica G 06 
F 17/00, 19/00) [1,7] 

21/22 . . Pranchetas para traçados (em geral B 43 L) 
21/24 . especialmente adaptados para navegação cosmonáutica 

21/26 . especialmente adaptado para navegação em uma rede de 
estradas [7] 

21/28 . . com correlação de dados de vários instrumentos de 
navegação [7] 

21/30 . . . casamento de mapa ou contorno [7] 
21/32 . . . . Estruturando ou formando dados de mapa [7] 
21/34 . . Procurando a rota; guiando a rota [7]  
21/36 . . . Meios de entrada/saída para computadores de 

bordo de embarcações[7] 
22/00 Medição da distância percorrida em terra por veículos, 

pessoas, animais, ou outros corpos sólidos em movimento, 
por ex., utilizando odômetros, utilizando pedômetros (me-
canismos de contagem per se G 06 M) 
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22/02 . pela conversão em formas de ondas elétricas e integração 
subseqüente, por ex., utilizando um gerador tacométrico 

23/00 Instrumentos combinados indicando mais de um valor de 
navegação, por ex., para aeronaves; Dispositivos combina-
dos de medição para medir duas ou mais variáveis do mo-
vimento, por ex., distância, velocidade, aceleração 

25/00 Fabricação, calibração, limpeza, ou reparo de instrume n-
tos ou dispositivos mencionados nos grupos precedentes 
(teste, calibração ou compensação de bússolas 17/38) 

 

 
 
 
G 01 D MEDIÇÃO NÃO ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA UMA VARIÁVEL ESPECÍFICA; DISPOSIÇÕES PARA MEDIR 

DUAS OU MAIS VARIÁVEIS NÃO ABRANGIDOS POR UMA ÚNICA OUTRA SUBCLASSE; APARELHOS PARA ME-
DIR TARIFAS; MEDIÇÃO OU TESTE NÃO INCLUÍDAS EM OUTRO LOCAL OU (meios estruturalmente associados a relâm-
pagos ou outros aparelhos de descarga de sobre-voltagem para registro da operação dos mesmos G 01 R; apresentação de informações 
em geral G 09 F; gravação necessitando a reprodução por um transdutor G 11 B) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
– dispositivos para indicar ou registrar resultados de medições, não pertinentes a variáveis abrangidas por uma única outra subclasse; 
– aparelhos análogos, mas nos quais a entrada não constitui uma variável a ser medida, por ex., uma operação manual; 
– detalhes de instrumentos de medição de interesse geral;  
– transdutores de medição não adaptados exclusivamente à medição de uma única variável determinada e não incluídos em outro lo-

cal, isto é, meios para conversão da saída de um elemento sensor numa outra variável quando a forma ou natureza do elemento sen-
sor não constrangir os meios de conversão; 

– medição ou teste não incluídas em outro local. 
(2) Atenção para as Notas após o título da classe G 01. 
 
Índice da Subclasse 
 
DISPOSIÇÕES DE MEDIÇÃO 
GERAL 
 Com restituição dos dados sob outra forma 
 que não o seu valor instantâneo........................................1/00 
 Com disposições especiais, para fins especiais ................3/00 
 Disposições de conversão e transferência 
 para os meios principalmente usados...............................5/00 
 Peças componentes.........................................................11/00 

INDICAÇÃO; PEÇAS COMPONENTES DOS  
INDICADORES ................................................................... 7/00, 13/00 
REGISTRO; PEÇAS COMPONENTES PARA  
REGISTRADORES.............................................................. 9/00, 15/00 
TESTE OU CALIBRAÇÃO.......................................................... 18/00 
MEDIÇÃO OU TESTE NÃO INCLUÍDOS 
EM OUTRO LOCAL.................................................................... 21/00 
APARELHOS PARA MEDIR TARIFAS....................................... 4/00 
 
 

 

1/00 Disposições para medição que apresentam resultados ou-
tros que não o valor momentâneo da variável, de aplicação 
geral (3/00 tem prioridade; em aparelhos de medição de tarifas 
4/00; computação G 06) 

1/02 . fornecendo valores médios, por ex., valor eficaz (medição 
do valor eficaz de correntes ou voltagens G 01 R 19/02) 

1/04 . fornecendo valores integrados (fornecendo valores médios 
1/02) 

1/06 . . por adição intermitente 

1/08 . . . em períodos fixos de tempo 
1/10 . fornecendo valores diferenciados 
1/12 . fornecendo o máximo ou o mínimo de um valor 
1/14 . fornecendo uma função de distribuição de um valor, isto é, 

o número de vezes em que o valor se enquadra em interva-
los específicos de amplitude 

 
1/16 . fornecendo um valor que consiste em uma função de dois 

ou mais valores, por ex., produto, razão 
1/18 . com disposições para sinalizar que um valor predetermina-

do de um parâmetro não especificado foi ultrapassado 
(1/14 tem prioridade; quanto a um parâmetro especificado, 
ver a subclasse pertinente a esse parâmetro, por ex., o nível 
de um fluido ultrapassou G 01 F, a temperatura ultrapassou 
G 01 K) [3] 

3/00 Disposições para medição com dispositivos para os fins 
especiais mencionados nos subgrupos deste grupo 

3/02 . com disposições para alterar ou corrigir a lei da variação 
3/024 . . para alteração de faixa: Combinações para substituir 

um elemento sensor por outro [6] 
3/028 . para atenuar influencias indesejáveis, por ex. temperatura, 

pressão [6] 
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3/032 . . para influenciar sinais entrantes, por ex. mediando, 
bloqueando sinais indesejáveis [6] 

3/036 . . nas próp rias disposições de medição [6] 
3/06 . com disposições para funcionamento por um método sem 

um valor 
3/08 . com disposições para proteger o aparelho, por ex., contra 

funcionamento anormal, contra panes 
3/10 . com disposições para ligação de indicadores ou registrado-

res adicionais ou auxiliares 

4/00 Aparelhos para medir tarifas (medidores de tarifas para 
medir a integral de tempo, de energia ou corrente elétrica G 01 
R 11/56; em taxímetros G 07 B 13/00; mecanismos liberados 
por moedas para os mesmos G 07 F) 

4/02 . Detalhes 
4/04 . . Mecanismos de repor em zero, por ex., para os elemen-

tos indicadores (para contadores mecânicos G 06 M 
1/28) 

4/06 . . Disposição das embreagens entre o elemento de acio-
namento e o elemento de indicação, por ex., embrea-
gem de histerese (4/04 tem prioridade) 

4/08 . . Transferência de indicação de um contador para um 
totalizador (contadores mecânicos G 06 M) 

4/10 . Aparelhos de indicação ou de registro máximo, isto é, em 
que a tarifa referente a um período se baseia numa deman-
da máxima dentro daquele período 

4/12 . . Aparelhos para indicar ou registrar um máximo pro-
gressivo 

4/14 . . Aparelhos indicadores ou registradores de demanda 
fixa, isto é, em que a indicação se faz depois que uma 
quantidade predeterminada foi consumida durante um 
intervalo de tempo maior ou menor do que um interva-
lo de tempo predeterminado 

4/16 . Aparelhos para indicar ou registrar horas de cargas máxi-
mas ou mínimas 

4/18 . Aparelhos para indicar ou registrar superconsumo com 
oposição de torque que entra em vigor quando um nível 
predeterminado é ultrapassado, por ex., medidores de sub-
tração 

5/00 Meios mecânicos para transferir a saída de um elemento 
sensor; Meios para conversão da saída de um elemento 
sensor numa outra variável quando a forma ou natureza 
do elemento sensor não constrange os meios de conversão; 
Transdutores não especialmente adaptados para uma vari-
ável específica (3/00 tem prioridade; especialmente adaptados 
para aparelhos que fornecem resultados diferentes do valor ins-
tantâneo da variável 1/10; elementos sensores, ver as subclas-
ses pertinentes, por ex. de G 01, H 01; para conversão de uma 
corrente ou voltagem simples num deslocamento mecânico G 
01 R 5/00; especialmente adaptados para combinações de me-
dição de alta tensão G 01 R 15/04, 15/14; para medição de cor-
rentes ou de voltagens utilizando  técnicas de medição digital 
G 01 R 19/25; sistemas de transmissão para valores medidos, 
controle ou sinais similares G 08 C, por ex., sinais elétricos G 
08 C 19/00) [6] 

Nota 
 Os subgrupos deste grupo principal distinguem-se pelo 

meio que seja de principal importância. Assim, a simples 
aplicação de outros meios para o proporcionamento de 
uma indicação final não afeta a classificação. 

 
5/02 . utilizando meios mecânicos 
5/04 . . utilizando alavancas; utilizando cames; utilizando 

engrenagens (engrenagens em geral F 16) 
5/06 . . atuando através de uma parede ou invólucro, por ex., 

por foles, por acoplamento magnético (em geral F 16) 
5/08 . . Redução dos efeitos do atrito, por ex., por aplicação de 

vibrações 
5/10 . . Aplicação de forças externas para aumentar a força 

disponível para o funcionamento da peça de indicação 
ou registro 

5/12 . utilizando meios elétricos ou magnéticos (5/06 tem priori-
dade) [3] 

5/14 . . influenciando a magnitude de uma corrente ou tensão 
5/16 . . . por variação de resistência 
5/165 . . . . pelo movimento relativo de um ponto de conta-

to e trilha resistiva [6] 
5/18 . . . por variação da impedância efetiva de válvulas de 

descarga ou de dispositivos semicondutores 
5/20 . . . por variação da indutância, por ex., por uma arma-

dura móvel 
5/22 . . . . influenciando diferencialmente duas bobinas 
5/24 . . . por variação da capacitância 
5/241 . . . . pelo movimento relativo de eletrodos de capa-

citor [6] 
5/242 . . . por variação da potência de saída de um dispositi-

vo eletrodinâmico, por ex., de um tacodínamo 
5/243 . . influenciando a fase ou a freqüência da corrente alter-

nada 
5/244 . . influenciando as características dos pulsos ou trens de 

pulsos; gerando pulsos ou trens de pulsos [6] 
5/245 . . . utilizando um número variável de pulsos em uma 

seqüência 
5/246 . . . por variação da duração dos pulsos individuais 
5/247 . . . utilizando deslocamentos no tempo dos pulsos 
5/248 . . . por variação da freqüência de repetição dos pulsos 
5/249 . . . utilizando pulsos codificados 
5/25 . . Selecionando um ou mais condutores ou canais prove-

nientes dentre vários condutores ou canais, por ex., fe-
chando contatos 

5/251 . . . um condutor ou canal 
5/252 . . . uma combinação de condutores ou canais 
5/26 . utilizando meios óticos, isto é utilizando luz infravermelha, 

visível ou ultravioleta 
5/28 . . com feixes de luz desviados pelo elemento sensor, por 

ex., para indicação ótica direta (5/40 tem prioridade) 
5/30 . . . e detectados por células fotoelétricas 
5/32 . . com feixes de luz total ou parcialmente obturados pelo 

elemento sensor (5/40 tem prioridade) 
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5/34 . . . e detectados por células fotoelétricas 
5/347 . . . . utilizando escalas de codificação de desloca-

mento [6] 
5/353 . . . . influenciando as propriedades de transmissão 

de uma fibra ótica [6] 
5/36 . . . . Formando a luz em pulsos 
5/38 . . . . . por redes de difração 
5/39 . . Exploração de uma indicação visível do valor medido 

e reprodução dessa indicação em um posto remoto, por 
ex., na tela de uma válvula de raios catódicos 

5/40 . . especialmente adaptados para o emprego com luz 
infravermelha 

5/42 . utilizando meios fluidos 
5/44 . . utilizando jatos de fluido 
5/46 . . . desviando ou estrangulando o fluxo 
5/48 . utilizando meios de ondas ou de radiação de partículas 

(5/26 tem prioridade) 
5/50 . . derivados de uma fonte radioativa 
5/52 . . . detectada por um tubo de contagem 
5/54 . utilizando meios especificados em dois ou mais dos sub-

grupos 5/02, 5/12, 5/26, 5/42 e 5/48 

Notas 

(1) Ao classificar uma combinação de dois ou mais dos 
meios especificados, o primeiro subgrupo aplicável dos 
subgrupos seguintes têm prioridade sobre qualquer des-
ses subgrupos. 

(2) As invenções só devem ser classificadas neste grupo se 
nenhum outro grupo puder ser escolhido como sendo 
predominantemente aplicável. 

 
5/56 . . utilizando meios elétricos ou magnéticos 
5/58 . . utilizando meios óticos, isto é, utilizando luz infraver-

melha, visível ou ultravioleta 
5/60 . . utilizando meios fluidos 
5/62 . . utilizando meios de ondas ou de radiação de partículas 

não abrangidos pelo grupo 5/58 

7/00 Indicação de valores medidos 
7/02 . Indicação do valor de duas ou mais variáveis simultanea-

mente 
7/04 . . utilizando um elemento de indicação separado para 

cada variável 
7/06 . . . Indicações luminosas projetadas em uma tela 

comum 
7/08 . . utilizando um elemento de indicação comum a duas ou 

mais variáveis 
7/10 . . . dando indicação em forma de coordenada 
7/12 . Indicação audível das leituras de um medidor, por ex., para 

cegos [2] 

9/00 Registro de valores medidos 
9/02 . Produção de um ou mais registros dos valores de uma 

única variável 
9/04 . . com dispositivo para registro múltiplo ou alternado 
9/06 . . . Registro múltiplo, por ex., reprodução 
9/08 . . . . fornecendo um registro tanto gráfico quanto 

numérico 
9/10 . . sendo o elemento registrador, por ex., um estilete, 

controlado de acordo com a variável, e o meio de re-
gistro, por ex., um rolo de papel, controlado de acordo 
com o tempo 

9/12 . . . ocorrendo o registro de maneira contínua 

9/14 . . . . com dispositivo para alterar a velocidade 
do meio de registro de acordo com a magnitude da 
variável a ser registrada 

9/16 . . . ocorrendo o registro a intervalos separados, por 
ex., por um interruptor 

9/18 . . . . sendo o elemento de registro acionado apenas 
pela mudança do valor da variável 

9/20 . . sendo o elemento registrador, por ex., um estilete, 
controlado de acordo com o tempo e o meio de regis-
tro, por ex., um rolo de papel, controlado de acordo 
com a variável 

9/22 . . . ocorrendo o registro de maneira contínua 
9/24 . . . ocorrendo o registro a intervalos separados, por 

ex., por um interruptor 
9/26 . . sendo, quer o elemento registrador, por ex., um estile-

te, quer o meio de registro, por ex., um rolo de papel, 
controlado de acordo tanto com o tempo quanto com a 
variável 

9/28 . Produzindo um ou mais registros, sendo cada registro 
relativo aos valores de duas ou mais variáveis diferentes 
(9/38, 9/40 têm prioridade) 

9/30 . . havendo um elemento de registro separado para cada 
variável, por ex., registrador de penas múltiplas  

9/32 . . havendo um elemento de registro comum a duas ou 
mais variáveis 

9/34 . . . sendo as variáveis registradas em uma seqüência 
predeterminada 

9/36 . . . . em colunas separadas 
9/38 . Produzindo um ou mais registros, sendo cada registro 

produzido pelo controle do elemento registrador, por ex., 
um estilete, de acordo com uma variável e pelo controle do 
meio de registro, por ex., um rolo de papel, de acordo com 
outra variável 

9/40 . Produzindo um ou mais registros, sendo cada registro 
produzido pelo controle quer do elemento registrador, por 
ex., um estilete, quer pelo meio de registro, por ex., um ro-
lo de papel, de acordo com duas ou mais variáveis 

9/42 . Indicações de registro dos instrumentos de medição por 
meios fotográficos, por ex., de contadores 

11/00 Peças de aparelhos de indicação ou registro, de aplicação 
geral (13/00, 15/00 têm prioridade) 

11/02 . Mancais ou suspensões para peças móveis (mancais em 
geral F 16 C) 

11/04 . . Mancais de cutelo 
11/06 . . Suspensões de fita ou rosca, por ex., em tensão 
11/08 . Elementos para equilibrar peças móveis 
11/10 . Elementos para amortecer o movimento das peças 
11/12 . . utilizando amortecimento a fluido 
11/14 . . utilizando amortecimento por indução magnética 
11/16 . Elementos para restringir ou impedir o movimento das 

peças, por ex., para repor um zero (imobilização das peças 
móveis quando não em uso 11/20) 

11/18 . . Molas (11/06 tem prioridade) 
11/20 . Dispositivos de imobilização para peças móveis quando 

não em uso 
11/22 . . de acionamento automático 
11/24 . Invólucros 
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11/26 . . Janelas; Vidros protetores; Vedações para os mesmos 
11/28 . Dispositivos de iluminação estruturalmente combinados 
11/30 . Suportes especialmente adaptados a um instrumento; 

Suportes especialmente adaptados a um conjunto de ins-
trumentos (em geral F 16 M; especialmente adaptados a 
aeronaves, ou veículos, ver as subclasses pertinentes) 

13/00 Peças de aparelhos de indicação ou registro, de aplicação 
geral para fins de indicação 

13/02 . Escalas; Mostradores 
13/04 . . Estrutura 
13/06 . . . Faixas móveis (13/10 tem prioridade) 
13/08 . . . Tambores rotativos (13/10 tem prioridade) 
13/10 . . . com escalas ajustáveis; com escalas auxiliares, por 

ex., escala a nônio 
13/12 . . Graduação 
13/14 . . . para rotações superiores a 360º 
13/16 . . . com marcações alternadas 
13/18 . . . com marcações em relevo ou embutidas 
13/20 . . . com marcações luminescentes 
13/22 . Ponteiros, por ex., ponteiro ajustável 
13/24 . . para indicação de um máximo ou um mínimo 
13/26 . . adaptados para executar uma operação ulterior, por ex., 

produzindo um contato elétrico 
13/28 . . com marcações luminescentes 

15/00 Peças de aparelhos de indicação ou registro de aplicação 
geral para fins de registro 

15/02 . Estiletes ou outros elementos de registro que funcionam 
para deformar ou perfurar a superfície de registro (elemen-
tos de registro por impressão 15/20) 

15/04 . . para abrir furos na superfície de registro 

15/06 . Elementos elétricos de registro, por ex., eletrolíticos 
15/08 . . para erosão por centelhas 
15/10 . Elementos aquecidos de registro atuando sobre camadas 

sensíveis ao calor 
15/12 . Elementos magnéticos de registro 
15/14 . Elementos óticos de registro; Elementos de registros utili-

zando radiações X ou nucleares 
15/16 . Elementos de registro que transferem o material de regis-

tro, p or ex., tinta, à superfície de registro (elementos de re-
gistro por impressão 15/20; utensílios de escrever em geral 
B 43 K) 

15/18 . . Bocais que emitem material de registro 
15/20 . Elementos de registro para impressão com tinta ou para 

impressão que funcionam por deformação ou perfuração 
da superfície de registro, por ex., por gravação em relevo 

15/22 . Interruptores para colocar o elemento de registro em conta-
to com a superfície de registro 

15/24 . Guias para registro de elementos ou superfícies, não a-
brangidas pelo grupo 5/00 

15/26 . . funcionando por movimento de relógio (mecanismos 
de relógio per se G 04 B, C) 

15/28 . Meios de suporte para superfícies de registro; Meios de 
guia para superfícies de registro; Meios de troca para su-
perfícies de registro 

15/30 . . para gráficos em forma de tira dobrável 
15/32 . . para gráficos circulares 
15/34 . Superfícies de registro 

18/00 Teste ou calibração de aparelhos ou disposições incluídas 
nos grupos 1/00 a 15/00 

21/00 Medição ou teste não incluídas em outro local 
21/02 . Medição de duas ou mais variáveis por meios não abrangi-

dos por uma única outra subclasse 
 
 
 
 
G 01 F MEDIÇÃO DE VOLUMES, DÉBITOS VOLUMÉTRICOS, DÉBITOS DE MASSA, OU NÍVEIS DE LÍQUIDOS; MEDIÇÃO 

POR VOLUME (dispositivos sensores do fluxo de leite em máquinas ou dispositivos para produção de leite A 01 J 5/01; medição ou 
registro do fluxo sangüíneo A 61 B 5/02, 8/06; introdução de material no corpo humano A 61 M 5/168; buretas ou pipetas B 01 L 3/02; 
disposições de medidores de volume ou de medidores de débitos volumétricos em aparelhos de escoamento líquido, por ex., para vendas 
a varejo B 67 D 5/16; bombas, motores a fluido, detalhes construtivos comuns aos dispositivos de contagem ou de medição e à bombas 
ou a motores a fluido F 01 a F 04; determinação da posição, direção ou velocidade utilizando a reflexão ou a reirradiação de ondas de 
rádio ou de outras ondas, em geral G 01 S; sistemas para controle de proporcionalidade G 05 D 11/00) [2,5] 

 
Nota 
Atenção para as Notas após o título da classe G 01. 
 

 
Índice da Subclasse 
 
MEDIÇÃO DE VOLUME.......................................17/00, 19/00, 22/00 
MEDIÇÃO DE DÉBITOS VOLUMÉTRICOS 
 De fluxo contínuo; de fluxo 
 descontínuo; por fração do débito..................1/00; 3/00; 5/00 
 Com escalas de medidas múltiplas ...................................7/00 

 
 Por comparação com um outro valor ............................... 9/00 
INDICADORES DE NÍVEL ......................................................... 23/00 
MEDIÇÃO VOLUMÉTRICA............................................ 11/00, 13/00 
DETALHES, ACESSÓRIOS ........................................................ 15/00 
TESTE, CALIBRAÇÃO............................................................... 25/00 
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Medição de débitos volumétricos 

1/00 Medição do débito volumétrico ou do débito da massa de 
um fluido ou de um material sólido fluente em que o fluido 
passa através do medidor em escoamento contínuo (medi-
ção de uma fração do débito 5/00; medição da velocidade do 
escoamento G 01 P 5/00; indicação da existência ou ausência 
de escoamento G 01 P 13/00; regulagem da quantidade ou da 
relação G 05 D)[2] 

Nota 
 Os grupos 1/704 a 1/76 têm prioridade sobre os grupos 1/05 a 

1/68. [2] 
 
1/05 . pela utilização de efeitos mecânicos [2] 
1/06 . . utilizando palhetas rotativas com admissão tangencial 

[2] 
1/07 . . . com acoplamento mecânico ao dispositivo de 

indicação [2] 
1/075 . . . com acoplamento magnético ou eletromagnético 

ao dispositivo de indicação [2] 
1/08 . . . Meios de ajustagem, correção ou compensação 

para os mesmos [2] 
1/10 . . utilizando palhetas rotativas com admissão axial [2] 
1/11 . . . com acoplamento mecânico ao dispositivo de 

indicação [2] 
1/115 . . . com acoplamento magnético ou eletromagnético 

ao dispositivo de indicação [2] 
1/12 . . . Meios de ajustagem, correção, ou compensação 

para os mesmos 
1/20 . . pela detecção dos efeitos dinâmicos do fluxo de  

fluido [2] 
1/22 . . . por medidores de área variável [2] 
1/24 . . . . com acoplamento magnético ou elétrico ao 

dispositivo de indicação [2] 
1/26 . . . . do tipo de válvula [2] 
1/28 . . . por força de arrasto, por ex., do tipo de palheta ou 

de fluxômetro de impacto [2] 
1/30 . . . . para material sólido fluente [2] 
1/32 . . . por fluxômetro de turbilhão, por ex., utilizando 

turbilhões de Karmann [2] 
1/34 . . pela medição da pressão ou da pressão diferencial [2] 
1/36 . . . sendo a pressão ou a pressão diferencial produzida 

por uma contração do fluxo de fluido [2] 
1/37 . . . . sendo a pressão ou a pressão diferencial medi-

da por meio de tubos ou vasos comunicantes 
com níveis variáveis de fluido, por ex., por tu-
bos em U [2] 

1/38 . . . . sendo a pressão ou a pressão diferencial medi-
da por meio de um elemento móvel, por ex., 
um diafragma, um pistão, um tubo de Bourdon 
ou uma cápsula deformável [2] 

1/40 . . . . Detalhes de estrutura dos dispositivos de con-
tração do fluxo de fluido [2] 

1/42 . . . . . Orifícios ou bocais [2] 
1/44 . . . . . Tubos Venturi [2] 
1/46 . . . . . Tubos Pitot (especialmente adaptados para 

a medição da velocidade dos fluidos G 01 
P 5/165) [2] 

1/48 . . . sendo a pressão ou pressão diferencial produzida 
por um elemento capilar [2] 

1/50 . . . Meios de correção ou compensação [2] 

1/52 . . pela medição da altura do nível de fluido existente em 
um reservatório pelo efeito da força ascendente do 
fluxo de fluido [2] 

1/54 . . por meio de correntes, tiras ou fios flexíveis introduzi-
dos no fluxo e por ela deslocados [2] 

1/56 . pela utilização de efeitos elétricos ou magnéticos (1/66 tem 
prioridade) [2] 

1/58 . . por fluxômetros eletromagnéticos [2] 
1/60 . . . Circuitos para esse fim [2] 
1/64 . . pela medição das correntes elétricas que passam atra-

vés do fluxo de fluido, pela medição do potencial elé-
trico produzido pelo fluxo de fluido, por ex., por efeito 
eletroquímico, efeito de contato ou efeito de atrito 
(1/58 tem prioridade) [2] 

1/66 . pela medição da freqüência, da diferença de fase, do tempo 
de propagação de ondas eletromagnéticas ou outras, por 
ex., fluxômetros ultra-sônicos [2] 

1/68 . pela utilização de efeitos térmicos [2] 
1/684 . . Combinações estruturais; Montagem de elementos, por 

ex. em relação ao fluxo de fluído [6] 
1/688 . . . utilizando um tipo especifico de elemento de aque-

cimento, refrigeração ou sensoriamento [6] 
1/69 . . . . do tipo resistivo [6] 
1/692 . . . . . Combinações de camadas finas [6] 
1/696 . . Respectivos circuitos, por ex. medidores de fluxo de 

corrente constante-normal  [6] 
1/698 . . . Circuitos de realimentação ou reajuste por ex. 

fluxômetros auto-aquecidos a temperatura constan-
te [6] 

1/699 . . . . pelo controle de um elemento de aquecimento 
ou de refrigeração separado [6] 

1/704 . utilizando regiões marcadas ou não homogêneas no fluxo 
de fluido, por ex., na ocorrência de uma variação estatística 
de um parâmetro do fluido (1/76, 25/00 têm prioridade) [4] 

1/708 . . Medição do tempo utilizado para percorrer uma distân-
cia determinada [4] 

1/712 . . . utilizando meios de detecção auto-correlacionados 
ou inter-correlacionados (medição de velocidade 
pela utilização de meios correlacionados em geral 
G 01 P 3/80, 5/22) [4] 

1/716 . . . utilizando ressonância paramagnética eletrônica 
(RPE) ou ressonância magnética nuclear  
(RMN) [4] 

1/72 . Dispositivos para medir fluxos de fluido pulsáteis [2] 
1/74 . Dispositivos para medir o fluxo de um fluido ou fluxo de 

um material sólido fluente em suspensão em outro  
fluido [2] 

1/76 . Dispositivos para medir o débito de massa de um fluido ou 
de um material fluente (para a  pesagem de uma corrente 
contínua  de material  durante o  escoamento G 01 G 
11/00) [2] 

1/78 . . Fluxômetros de massa diretos [2] 
1/80 . . . funcionando pela medição da pressão, da força, da 

quantidade de movimento ou da freqüência de um 
fluxo de fluido ao qual foi transmitido um movi-
mento de rotação [2] 

1/82 . . . . utilizando como impulsor uma roda acionada e, 
como dispositivo de medição, várias outras ro-
das ou elementos móveis retraídos 
angularmente por um elemento elástico, por 
ex., um elemento de mola [2] 

1/84 . . . . Fluxômetros de massa giroscópicos [2]  
1/86 . . Fluxômetros de massa indiretos, por ex., medindo o 

débito volumétrico e a densidade, a temperatura ou a 
pressão [2] 
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1/88 . . . com medição da pressão diferencial para determi-
nação do débito volumétrico [2] 

1/90 . . . com medidor de deslocamento positivo ou medidor 
de turbina para determinação do débito volumétri-
co [2] 

3/00 Medição do débito volumétrico de fluidos ou de um mate-
rial sólido fluente em que o fluido passa atravé s do medi-
dor em quantidades sucessivas e mais ou menos isoladas, 
sendo o medidor acionado pelo escoamento (medição de 
uma fração do débito 5/00) 

3/02 . com câmaras de medição que se dilatam ou se contraem 
durante a medição 

3/04 . . possuindo paredes rígidas móveis 
3/06 . . . compreendendo elementos que giram em um invó-

lucro de maneira estanque ou substancialmente es-
tanque aos fluidos 

3/08 . . . . Medidores de pistão rotativo ou de pistão 
anelar 

3/10 . . . . Medidores de rotor acionado por engrenagem 
ou lobulado 

3/12 . . . . Medidores com elementos de nutação, por ex., 
discos 

3/14 . . . compreendendo pistões com movimento alternado, 
por ex., deslocando-se de forma alternada em um 
corpo rotativo 

3/16 . . . . em cilindros fixos 
3/18 . . . . . compreendendo dois ou mais cilindros 
3/20 . . possuindo paredes flexíveis móveis, por ex., diafrag-

mas, foles (diafragmas ou foles para esse fim 15/16) 
3/22 . . . para gases 
3/24 . com câmaras de medição deslocadas durante o funciona-

mento (medidores de gás úmidos 3/30) 
3/26 . . Medidores com separador basculante 
3/28 . . em suportes com movimento de rotação produzido 

pelo peso do líquido nas câmaras de medição 
3/30 . Medidores de gás úmidos 
3/32 . . compreendendo tambores em compartimentos isolados 

com movimento de rotação ou de nutação em um lí-
quido 

3/34 . . compreendendo sinos com movimento alternado em 
um líquido 

3/36 . com câmaras de medição fixas que mantêm um volume 
constante durante a medição (com câmaras de medição que 
se dilatam ou se contraem durante a medição 3/02; priori-
dade; girômetros utilizando efeito Sagnac, por ex., deslo-
camentos induzidos por rotação de feixes eletromagnéticos 
em direções contrárias, G 01 C 19/64)) 

3/38 . . possuindo apenas uma câmara de medição 

5/00 Medição de uma fração do débito 

7/00 Dispositivos de medição do débito volumétrico com duas ou 
mais escalas de medição; Medidores compostos 

9/00 Medição do débito volumétrico em relação a outra variá-
vel, por ex., de combustível líquido para um motor 

9/02 . em que a outra variável é a velocidade de um veículo 

 

Medição por volume 

11/00 Aparelhos que precisam ser acionados externamente, a-
daptados à cada operação repetida e idêntica, para medir e 
separar o volume predeterminado de um fluido ou de um 
material sólido fluente de uma fonte de suprimento ou de 
um recipiente sem levar em conta o peso e para fornecer 
esse volume  

11/02 . com câmaras de medição que se dilatam ou se contraem 
durante a medição 

11/04 . . do tipo de pistão livre 
11/06 . . . com dispositivo para variar o curso do pistão 
11/08 . . do tipo de diafragma ou fole (diafragmas ou foles para 

esse fim 15/16) 
11/10 . com câmaras de medição deslocadas durante o funciona-

mento 
11/12 . . do tipo de válvula, isto é, sendo a separação efetuada 

por movimentos à prova de fluidos ou pós (compreen-
dendo inclinação ou inversão do reservatório 11/26) 

11/14 . . . em que a câmara de medição possui movimento 
alternado 

11/16 . . . . para líquidos ou semilíquidos 
11/18 . . . . para material sólido fluente 
11/20 . . . em que a câmara de medição gira ou oscila 
11/22 . . . . para líquidos ou semilíquidos 
11/24 . . . . para material sólido fluente 
11/26 . . em que a câmara de medição se enche ou se esvazia 

pela inclinação ou inversão do reservatório, por ex., 
aparelhos para esvaziar garrafas 

11/28 . com câmaras de medição fixas que mantêm um volume 
constante durante a medição (com câmaras de medição que 
se dilatam ou se contraem durante a medição 11/02) 

11/30 . . com válvulas de alimentação e descarga do tipo de 
elevação ou de encaixe 

11/32 . . . para líquidos ou semilíquidos 
11/34 . . . para material sólido fluente 
11/36 . . com válvulas de alimentação ou descarga do tipo de 

gaveta de movimento retilíneo 
11/38 . . . para líquido ou semilíquidos 
11/40 . . . para material sólido fluente 
11/42 . . com válvulas de alimentação ou descarga do tipo 

rotativo ou oscilatório 
11/44 . . . para líquidos ou semilíquidos 
11/46 . . . para material sólido fluente 

13/00 Aparelhos para medição por volume e para distribuição de 
fluidos ou materiais sólidos fluentes, não incluídos nos gru-
pos precedentes 

 

 
15/00 Detalhes ou acessórios de aparelhos dos grupos preceden-

tes desde que esses detalhes ou acessórios não sejam adap-
tados a tipos especiais desses aparelhos 

15/02 . Compensação ou correção de variações de pressão, densi-
dade, ou temperatura 

15/04 . . de gases a serem medidos 
15/06 . Dispositivos de indicação ou registro, por ex., para indica-

ção remota  
15/07 . Integração para obtenção do débito total, por ex., utilizan-

do um mecanismo de integração de acionamento mecânico 
[2] 

15/075 . . utilizando meios de integração de acionamento elétrico 
[2] 

15/08 . Separadores de ar ou de gás combinados com medidores 
de líquidos; Separadores de líquidos combinados com 
medidores de gás 

15/10 . Prevenção de danos por congelamento ou por pressão 
excessiva ou insuficiente 
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15/12 . Disposições para a limpeza: filtros (filtros em geral B 01 
D) 

15/14 . Invólucros, por ex., com um material especial 
15/16 . Diafragmas; Foles; Montagens para os mesmos 
15/18 . Suportes ou meios de ligação para medidores 

Medidores de volume 

17/00 Métodos ou aparelhos para determinação de recipientes ou 
cavidades, ou o volume de corpos sólidos (medição de di-
mensões lineares para determinação do volume G 01 B) 

19/00 Medidores de capacidade calibrados para fluidos ou mate-
riais sólidos fluentes, por ex., vasilhas graduadas (em ale-
mão "Messbecher") 

22/00 Métodos ou aparelhos para medição de volume de fluídos 
ou materiais sólidos fluentes, não incluídos em outro local 
[5] 

22/02 . incluindo medição da pressão [5] 
 
Indicadores de nível 
 
23/00 Indicação ou medição do nível de líquidos, ou do nível de 

materiais sólidos fluentes, por ex., indicação em função do 
volume, indicação por meio de um alarme (em poços E 21 B 
47/04; adaptação a, ou montagem em, caldeiras a vapor F 22 B 
37/78; regulagem de nível G 05 D; dispositivos de alarme G 
08 B) 

23/02 . por tubos de nível ou outros aparelhos com janela ou tubo 
transparente para observação direta do nível a ser medido 
ou do nível de uma coluna de líquido em comunicação li-
vre com a massa principal do líquido 

23/04 . por elementos de imersão, por ex., hastes graduadas 
23/14 . por medição da pressão (medição da pressão em geral  

G 01 L) 
23/16 . . Dispositivos de indicação, registro, ou alarme aciona-

dos por meios mecânicos ou fluidos, por ex., utilizando 
gás, mercúrio ou um diafragma com elemento de 
transmissão ou por uma coluna de líquido 

23/18 . . Dispositivos de indicação, registro ou alarme aciona-
dos por meios elétricos 

23/20 . pela medição do peso, por ex., para determinar o nível de 
gás liqüefeito armazenado (pesagem em geral G 01 G) 

23/22 . pela medição de variáveis físicas, outras que não dimen-
sões lineares, pressão ou peso, de acordo com o nível a ser 
medido, por ex., pela diferença de transferência de calor de 
vapor ou água (compreendendo a utilização de bóias 
23/30) 

23/24 . . pela medição das variações da resistência de resistores 
elétricos produzidas pelo contato com o fluido condu-
tor 

23/26 . . pela medição das variações de capacitância ou de 
indutância de condensadores ou indutores elétricos 
produzidas pela presença de um líquido ou de um ma-
terial sólido fluente em campos elétricos ou eletromag-
néticos 

23/28 . . pela medição das variações dos parâmetros de ondas 
eletromagnéticas ou acústicas aplicadas diretamente ao 
material líquido ou material sólido fluído [6] 

23/284 . . . Ondas eletromagnéticas [6] 
23/288 . . . . Raios X: Raios Gama [6] 
23/292 . . . . Luz [6] 
23/296 . . . Ondas acústicas  [6] 
23/30 . por flutuadores (chaves acionadas por flutuação H 01 H 

35/18) [4] 
23/32 . . utilizando braços rotativos ou outros elementos de 

transmissão giratórios [4] 
23/34 . . . utilizando meios indicadores acionados mecanica-

mente [4] 
23/36 . . . utilizando meios indicadores acionados eletrica-

mente [4] 
23/38 . . . utilizando meios indicadores acionados  

magneticamente [4] 
23/40 . . utilizando tiras ou fios como elementos de  

transmissão [4] 
23/42 . . . utilizando meios indicadores acionados mecanica-

mente [4] 
23/44 . . . utilizando meios indicadores acionados eletrica-

mente [4] 
23/46 . . . utilizando meios indicadores acionados magneti-

camente [4] 
23/48 . . utilizando hastes torcidas como meios de transmissão 

[4] 
23/50 . . . utilizando meios indicadores acionados mecanica-

mente [4] 
23/52 . . . utilizando meios indicadores acionados eletrica-

mente [4] 
23/54 . . . utilizando meios indicadores acionados magneti-

camente [4] 
23/56 . . utilizando elementos fixados rigidamente aos flutuado-

res, e se deslocando de forma retilínea com relação a 
estes últimos [4] 

23/58 . . . utilizando meios indicadores acionados mecanica-
mente [4] 

23/60 . . . utilizando meios indicadores acionados eletrica-
mente [4] 

23/62 . . . utilizando meios indicadores acionados magneti-
camente [4] 

23/64 . . do tipo de flutuador livre [4] 
23/66 . . . utilizando meios indicadores acionados mecanica-

mente [4] 
23/68 . . . utilizando meios indicadores acionados eletrica-

mente [4] 
23/70 . . . . para detectar variações somente em pontos 

fixos e determinados [4] 
23/72 . . . utilizando meios indicadores acionados magneti-

camente [4] 
23/74 . . . . para detectar variações somente em pontos 

fixos e determinados [4] 
23/76 . . caracterizado pela construção do flutuador [4] 
 

 
25/00 Teste ou calibração de aparelhos para medição de volume, 

do débito volumétrico, do nível de líquido ou para medição 
por volume 
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G 01 G PESAGEM (seleção por pesagem B 07 C 5/16) 

 
Nota 
 
Atenção para as Notas após o título da classe G 01. 

 
Índice da Subclasse 
 
APARELHOS DE PESAGEM CARACTERIZADOS PELO TIPO 
DE FUNCIONAMENTO 
 Mecânico .................................................................1/00, 3/00 
 A fluido.............................................................................5/00 
 Elétrico, magnético...........................................................7/00 
 Outros...............................................................................9/00 

 
APARELHOS DE PESAGEM CARACTERIZADOS POR OU 
ADAPTADOS À PESAGEM DE CARGAS COM  
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS..................................11/00 a 19/00 
DETALHES................................................................................... 21/00 
DISPOSITIVOS AUXILIARES ................................................... 23/00 
 

 

1/00 Aparelhos de pesagem em que se utiliza um contrapeso 
ou qualquer outra massa de equilíbrio 

1/02 . Aparelhos de pesagem a pêndulo 
1/04 . . tendo o pêndulo um eixo de rotação fixo 
1/06 . . . com diversos pêndulos 
1/08 . . tendo o pêndulo um eixo de rotação móvel, por ex., 

um pêndulo flutuante 
1/10 . . . com diversos pêndulos 
1/12 . . Disposições estruturais para a obtenção de divisões 

indicativas iguais 
1/14 . . Disposições para a compensação da temperatura 
1/16 . . Meios para corrigir a obliqüidade da montagem 
1/18 . Balanças utilizando um travessão articulado, isto é, 

balanças de travessão 
1/20 . . Balanças de travessão com os pratos colocados 

abaixo do travessão, e para utilização com contrape-
sos sep arados 

1/22 . . . para pesagem de precisão 
1/24 . . Balanças do tipo de plataforma, isto é, com os 

pratos colocados acima do travessão 
1/26 . . com contrapeso ou jogo de contrapesos associados 
1/28 . . . compreendendo meios para levantamento 

automático dos contrapesos correspondendo à 
carga 1/29 . . . . com meios de controle elétricos ou eletro-

mecânicos [3] 
1/30 . . . em que o contrapeso tem a forma de uma cor-

rente 
1/32 . . . em que os contrapesos têm a forma de cavalei-

ros 
1/34 . . . compreendendo um contrapeso fixo, sendo o 

equilíbrio realizado pelo acréscimo dos pesos 
desejados no lado da carga 

1/36 . . . em que os contrapesos podem deslizar ao longo 
do travessão, por ex., balanças romanas 

1/38 . . . . com contrapeso de acionamento automático 
1/40 . . especialmente adaptadas à pesagem por substituição 
1/42 . . Disposições para compensação da temperatura 

3/00 Aparelhos de pesagem caracterizados pela utilização de 
elementos de deformação elástica, por ex., balanças 
de mola 

3/02 . em que o elemento de pesagem tem a forma de uma 
mola helicoidal 

3/04 . . utilizando diversas molas 
3/06 . em que o elemento de pesagem tem a forma de uma 

mola em espiral 
3/08 . em que o elemento de pesagem tem a forma de uma 

mola lamelar 
3/10 . em que se mede a deformação de torção de um elemen-

to de pesagem 
3/12 . em que o elemento de pesagem tem a forma de um 

corpo sólido submetido à pressão ou tração durante a 
pesagem 

3/13 . . tendo propriedades piezelétricas ou piezoresistivas 
[3] 

3/14 . . medindo as variações da resistência elétrica (3/13 
tem prioridade) [3] 

3/142 . . . Circuitos especialmente adaptados para a  
    mesma [3] 
3/145 . . . . compreendendo comparação com um valor 

de referência (3/147 tem prioridade) [3] 
3/147 . . . . compreendendo contagem digital [3] 
3/15 . . medindo as variações das propriedades magnéticas 
3/16 . . medindo as variações da freqüência das oscilações 

do corpo 
3/18 . Disposições para compensação da temperatura 

5/00 Aparelhos de pesagem em que o equilíbrio é efetuado 
pela ação de um fluido 

5/02 . com uma bóia ou outro elemento cuja imersão no líqui-
do varia 

5/04 . com meios para medir a pressão imposta pela carga 
sobre um líquido (manômetros de pressão per se G 01 
L) 

5/06 . . utilizando meios de indicação elétricos [3] 

7/00 Aparelhos de pesagem em que o equilíbrio é efetuado 
por ação magnética, eletromagnética, ou eletrostática, 
ou por meios não incluídos nos grupos precedentes 

7/02 . por ação eletromagnética 
7/04 . . com meios para regular a corrente dirigida aos 

solenóides 
7/06 . por ação eletrostática 
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9/00 Métodos ou aparelhos para a determinação de peso não 
incluídos em outro local  

11/00 Aparelhos para pesar uma corrente contínua de material 
durante o escoame nto; Balanças de esteira transportadora 

11/02 . com dispositivos mecânicos sensíveis ao peso 
11/04 . com dispositivos elétricos sensíveis ao peso 
11/06 . com dispositivos a fluido sensíveis ao peso 
11/08 . com meios para controlar a velocidade de alimentação ou 

descarga (regulagem do débito de um material fluente G 
05 D) 

11/10 . . controlando a altura do material na esteira 
11/12 . . controlando a velocidade da esteira 
11/14 . utilizando dispositivos de totalização ou integração (dispo-

sitivos de totalização ou integração per se G 06) 
11/16 . . sendo dispositivos elétricos ou eletrônicos [3] 
11/18 . . . utilizando contagem digital [3] 
11/20 . . sendo dispositivos mecânicos [3] 
 
13/00 Aparelhos de pesagem com alimentação ou descarga auto-

mática para a pesagem de lotes de material (para pesar uma 
corrente contínua 11/00; teste de pesagem 15/00; para fluidos 
17/04; para a dosagem por peso de materiais a serem mistura-
dos 19/22; pesagem combinatória 19/387) [5] 

13/02 . Meios para carregar automaticamente pratos ou outros 
receptáculos de pesagem, por ex., recipientes para serem 
usados uma vez só, sob controle dos mecanismos de pesa-
gem 

13/04 . . compreendendo meios de alimentação gota a gota 
controlados pelo mecanismo de pesagem para encher o 
recipiente até o peso desejado 

13/06 . . . em que a alimentação principal é efetuada por 
gravidade por meio de uma tremonha ou calha 

13/08 . . . em que a alimentação principal é efetuada por 
meios mecânicos de transporte, por ex., por estei-
ras transportadoras, por transportadores vibratórios 

13/10 . . . em que a alimentação principal é efetuada por 
meios pneumáticos de transporte, por ex., pela ali-
mentação fluidificada de material granular 

13/12 . . Disposições para corrigir o excedente do produto no 
momento da suspensão de carregamento, isto é, a 
quantidade do produto ainda por cair do alimentador 
no momento em que o aparelho de pesagem detém o 
alimentador 

13/14 . . Disposições para determinar ou compensar a tara de 
um recipiente vazio, por ex., de um recipiente para ser 
usado uma vez só 

13/16 . Meios para descarregar automaticamente receptáculos de 
pesagem sob controle do mecanismo de pesagem 

13/18 . . por válvulas ou abas no fundo do recipiente 
13/20 . . por transportadores helicoidais no receptáculo 
13/22 . . por inclinação ou rotação do receptáculo 
13/24 . Disposições de controle do mecanismo de pesagem para 

alimentação ou descarga automática 

13/26 . . compreendendo sistemas de pressão a fluido 
13/28 . . compreendendo a variação de uma variável elétrica 

que é utilizada para controlar a carga ou a descarga do 
receptáculo 

13/285 . . . compreendendo comparação com um valor de 
referência (13/29 tem prioridade) [3] 

13/29 . . . compreendendo contagem digital [3] 
13/295 . . . para controlar o carregamento automático do re-

ceptáculo [3] 
13/30 . . compreendendo interruptores de fim de curso ou inter-

ruptores que funcionam ao ser atingida uma posição 
determinada 

13/32 . . . compreendendo dispositivos fotoelétricos 
13/34 . . compreendendo uma ligação mecânica acionada pelo 

mecanismo de pesagem 

15/00 Disposições para controlar a pesagem de materiais distri-
buídos em recipientes removíveis (aspectos de embalagem B 
65 B) 

15/02 . com possibilidade para acrescentar ou remover uma quan-
tidade determinada do material para obter o peso líquido 
desejado (meios de alimentação gota a gota para aparelhos 
automáticos de pesagem de lotes 13/04) 

15/04 . com possibilidade para adicionar ou remover uma quanti-
dade determinada do material para obter o peso bruto dese-
jado (meios de alimentação gota a gota para aparelhos au-
tomáticos de pesagem de lotes 13/04) 

17/00 Aparelhos ou métodos de pesagem de material de formas 
ou propriedades especiais (determinação do peso pela medi-
ção do volume G 01 F) 

17/02 . para pesagem de material em forma filamentar ou em 
chapas 

17/04 . para pesagem de fluidos, por ex., gases, pastas 
17/06 . . com meios para controlar a carga ou a descarga 
17/08 . para pesar gado 

19/00 Aparelhos ou métodos de pesagem adaptados a fins especi-
ais não incluídos nos grupos precedentes 

19/02 . para pesar objetos sobre rodas ou rolantes, por ex., veícu-
los 

19/03 . . para pesar durante movimento (19/04, 19/07 têm prio-
ridade) [3] 

19/04 . . para pesar veículos ferroviários 
19/06 . . . em trilhos aéreos 
19/07 . . para pesar aeronaves 
19/08 . para serem incorporados a veículos (disposições em veícu-

los B 60 P 5/00) 
19/10 . . com dispositivos a fluido sensíveis ao peso 
19/12 . . com dispositivos elétricos sensíveis ao peso 
19/14 . para pesar cargas suspensas (3/00 tem prioridade; incorpo-

ração de dispositivos de pesagem em guindastes B 66 C 
1/40, 13/16) 

19/16 . . com dispositivos a fluido sensíveis ao peso 
19/18 . . com dispositivos elétricos sensíveis ao peso 
19/20 . . para pesar cargas desequilibradas 
19/22 . para dosagem de materiais pela pesagem anterior a sua 

mistura (regulagem da relação G 05 D 11/00) 
19/24 . . utilizando um único aparelho de pesagem 
19/26 . . . associados a dois ou mais travessões munidos de 

contrapeso 
19/28 . . . com dispositivos a fluido sensíveis ao peso 
19/30 . . . com dispositivos elétricos sensíveis ao peso 
19/32 . . utilizando dois ou mais aparelhos de pesagem 
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19/34 . . com meios elétricos de controle 
19/36 . . com meios mecânicos de controle 
19/38 . . de controle por programa, por ex., por fita perfurada 

(controle por programa em geral G 05 B 19/00) 
19/387 . para pesagem combinada, isto é, pela seleção de uma 

combinação de objetos cujo peso total ou quantidade está 
mais próxima de um valor desejado [5] 

19/393 . . compreendendo dois ou vários conjuntos de pesagem 
[5] 

19/40 . com dispositivos para indicar, registrar, ou computar preço 
ou outras quantidades dependendo do peso (meios de indi-
cação para aparelhos de pesagem 23/18; meios de registro 
para aparelhos de pesagem 23/18; computadores em geral 
G 06) 

19/41 . . utilizando meios mecânicos de computação 
19/413 . . utilizando meios eletromecânicos ou eletrônicos de 

computação 
19/414 . . . utilizando unicamente meios de computação ele-

trônica [5] 
19/415 . . . . combinados com meios de registro [5] 
19/417 . . com dispositivo para verificar a parte de computação 

da balança 
19/42 . . para contagem por pesagem (19/368 tem prioridade) 

[5] 
19/44 . para pesar pessoas 
19/46 . . Balanças de mola especialmente adaptadas para esse 

fim 
19/48 . . Balança de pêndulo especialmente adaptada para esse 

fim 
19/50 . . com dispositivos adicionais de medição, por ex., para 

altura 
19/52 . Aparelhos de pesagem combinados com outros objetos, 

por ex., com móveis (com bengalas A 45 B 3/08) 
19/54 . . combinados com utensílios de escrita ou facas de papel 
19/56 . . combinados com cabos de ferramentas ou com imple-

mentos domésticos 
19/58 . . combinados com alças de maletas ou malas 
19/60 . . combinados com equipamento de pesca, por ex., varas 

de pescar 
19/62 . Acima ou abaixo do aparelho de pesagem [3] 
19/64 . Aparelho de pesagem indicador de percentagem, isto é, 

para expressar o peso como uma percentagem de um peso 
predeterminado ou inicial [3] 

21/00 Detalhes de aparelhos de pesagem 
21/02 . Disposições dos mancais (mancais per se F 16 C) 
21/04 . . de mancais de cutelo 
21/06 . . de mancais de esferas ou roletes 
21/07 . . de mancais de chapas de flexão [3] 
21/08 . . Montagens de mancais ou meios de ajustagem para os 

mesmos 
21/10 . . Suspensões flutuantes; Disposições para amortecedo-

res de choque (amortecedores de choque per se F 16 F) 
21/12 . . Dispositivos para impedir enguiços 
21/14 . Travessões 
21/16 . . de estrutura composta; Ligações entre diversos traves-

sões 
21/18 . Ligações articuladas entre o travessão e o prato de pesa-

gem 

21/20 . . para aparelhos de pesagem de precisão 
21/22 . Pratos ou outros receptáculos de pesagem; Plataformas de 

pesar 
21/23 . Apoio ou suspensão de plataformas de pesagem (21/24 tem 

prioridade) [3] 
21/24 . Guias ou sistemas articulados para assegurar o movimento 

paralelo dos pratos de pesagem 
21/26 . Contrapesos; Pesos de equilíbrio; Jogos de pesos; Suportes 

para pesos 
21/28 . Armações; Invólucros 
21/30 . Meios para impedir contaminação pela poeira 

23/00 Dispositivos auxiliares para aparelhos de pesagem 
23/01 . Aferição ou calibração de aparelhos de pesagem [3] 
23/02 . Mecanismos de liberação; Mecanismos de bloqueio 
23/04 . . para aparelhos de pesagem de precisão 
23/06 . Meios para amortecer oscilações, por ex., de travessões de 

pesagem 
23/08 . . por meio de um fluido 
23/10 . . por meios elétricos ou magnéticos 
23/12 . . especialmente adaptados para impedir oscilações 

devidas a movimento da carga 
23/14 . Dispositivos para determinar a tara ou para cancelar a tara 

pela reposição em zero, por ex., acionados mecanicamente 
(relativos a carregamento automático 13/14) 

23/16 . . acionados por meios elétricos ou magnéticos 
23/18 . Dispositivos de indicação, por ex., para indicação remota; 

Dispositivos de registro; Escalas, por ex., graduadas  
23/20 . . Indicação do peso por meios mecânicos 
23/22 . . . combinados com indicadores de preço 
23/24 . . . compreendendo escalas logarítmicas 
23/26 . . . Acionamento para o elemento de indicação, por 

ex., amplificadores mecânicos 
23/28 . . . compreendendo marcas auxiliares ou de memória 
23/30 . . . com meios para iluminar a escala 
23/32 . . Indicação do peso por meios de projeção ótica 
23/34 . . . combinados com indicadores de preço 
23/35 . . Indicação do peso por registro fotográfico 
23/36 . . Indicação do peso por meios elétricos, por ex., utili-

zando células fotoelétricas 
23/365 . . . compreendendo comparação com um valor de 

referência (23/37 tem prioridade) [3] 
23/37 . . . compreendendo contagem digital 
23/375 . . . . durante o movimento de um elemento codifi-

cado [3] 
23/38 . . Dispositivo de registro ou codificação especialmente 

adaptados a aparelhos de pesagem (computadores per 
se G 06; conversores de discos em geral G 08 C) 

23/40 . . . de acionamento mecânico 
23/42 . . . de acionamento elétrico 
23/44 . . . . Dispositivos de codificação para o mesmo [3] 
23/46 . . . Dispositivos que impedem o registro até que o 

mecanismo  de pesagem tenha entrado em repouso 
[3] 

23/48 . Disposições de compensação de temperatura (1/14, 1/42, 
3/18 têm prioridade) [3] 
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G 01 H MEDIÇÃO DE VIBRAÇÕES MECÂNICAS OU DE ONDAS ULTRA-SÔNICAS, SÔNICAS OU INFRASÔNICAS (produção 
de vibrações mecânicas sem medição destas B 06 B, G 10 K, medição da posição, direção ou velocidade de um objeto G 01 C, S; medi-
ção de pressão quase permanente de um fluído G 01 L 7/00; determinação do desequilíbrio G 01 M 1/14; determinação das proprieda-
des dos materiais por meio de ondas sônicas ou ultra-sônicas transmitidas através dos mesmos G 01 N; sistemas utilizando a reflexão ou 
rerradiação de ondas acústicas, por ex. formação da imagem acústica G 01 S 15/00; sismologia, prospecção sísmica; prospecção acústi-
ca G 01 V 1/00; dispositivos acústico-óticos per se G 02 F; obtenção de registros por técnicas semelhantes à fotografia utilizando ondas 
ultra-sônicas, sônicas ou infrasônicas G 03 B 42/06; análise ou síntese da fala, reconhecimento da fala G 10 L; armazenamento da in-
formação baseado no movimento relativo entre o dispositivo de gravação e o transdutor G 11 B; elementos piezelétricos, eletrostritivos 
ou magnetostritivos em geral H 01 L; fabricação de ressonadores eletromecânicos por processos que incluem a medição da freqüência 
com a conseqüente modificação do ressonador H 03 H 3/00) [4] 
 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange a combinação de geração e medição de vibrações mecânicas. 
(2) Atenção para as notas após o título da classe G 01. 
 
 
Índice da Subclasse 
 
PRINCÍPIO DA MEDIÇÃO 

Por condução direta; por detecção em  um fluido; por sen-
sibilidade à radiação; por detecção de variações nas propri-
edades elétricas ou magnéticas .........................1/00; 3/00; 9/00; 

 11/00 

 
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS MEDIDAS 
 Velocidade de propagação; tempo de 

reverberação; freqüência de resso-
nância;impedância mecânica  

 ou acústica...................................................5/00; 7/00; 13/00;  
  15/00 
 

 

1/00 Medição de vibrações em sólidos utilizando condução dire-
ta ao detector (9/00, 11/00 têm prioridade) 

1/04 . de vibrações transversais à direção da propagação 
1/06 . . Freqüência 
1/08 . . Amplitude 
1/10 . de vibrações torsionais 
1/12 . de vibrações longitudinais ou não especificadas [4] 
1/14 . . Freqüência [4] 
1/16 . . Amplitude [4] 

3/00 Medição de vibrações utilizando um detector em um fluido 
(7/00, 9/00, 11/00 têm prioridade) 

3/04 . Freqüência 
3/06 . . por meios elétricos 
3/08 . . Análise das freqüências presentes em vibrações com-

plexas, por ex., comparando as harmônicas presentes 
3/10 . Amplitude; Potência 
3/12 . . por meios elétricos (3/14 tem prioridade) [2] 
3/14 . . Medição da amplitude média; Medição da potência 

média; Medição da integral no tempo da potência [2] 
 
5/00 Medição da velocidade de propagação de ondas ultra-

sônicas ou infrasônicas 

7/00 Medição do tempo de reverberação (medição da absorção 
das vibrações em um material G 01 N;  disposições para pro-
duzir uma reverberação G 10 K 15/08) 

9/00 Medição de vibrações mecânicas ou de ondas ultra-sônicas, 
sônicas ou infrasônicas utilizando meios sensíveis à irradi-
ação, por ex., meios óticos 

11/00 Medição de vibrações mecânicas, ou de ondas ultra-
sônicas, sônicas ou infrasônicas pela detecção das variações 
das propriedades elétricas ou magnéticas 

11/02 . por meios magnéticos, por ex., relutância [4] 
11/04 . . utilizando dispositivos magnetostritivos [4] 
11/06 . por meios elétricos [4] 
11/08 . . utilizando dispositivos piezelétricos [4] 
13/00 Medição da freqüência de ressonância 
 
15/00 Medição de impedância mecânica ou acústica [3] 
 
17/00 Medição de vibrações mecânicas ou de ondas ultra-sônicas, 

sônicas ou infrasônicas, não incluídas nos grupos preceden-
tes [4] 
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G 01 J MEDIÇÃO DA INTENSIDADE, VELOCIDADE, CONTEÚDO DO ESPECTRO, POLARIZAÇÃO, FASE OU  PULSOS CA-

RACTERÍSTICOS DA LUZ INFRAVERMELHA,VISÍVEL OU ULTRAVIOLETA; COLORIMETRIA; PIROMETRIA DAS 
RADIAÇÕES (fontes de luz F 21, H 01 J, K, H 05 B; investigação das propriedades dos materiais por meios óticos G 01 N) [2] 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange a detecção da presença ou ausência de luz infravermelha, visível ou ultravioleta, não incluída em outro local. 
(2) Atenção para as Notas após o título da classe G 01. 
 
Índice da Subclasse 
 
FOTOMETRIA; PIROMETRIA............................................1/00; 5/00 

 
 
ESPECTROMETRIA; MEDIÇÃO DA: 
POLARIZAÇÃO; VELOCIDADE; 
FASE;  PULSOS.................................................................... 3/00; 4/00; 
  7/00; 9/00; 11/00 

 

1/00 Fotometria, por ex., medidor de exposição fotográfica 
(espectrofotometria 3/00; especialmente adaptada à pirometria 
das radiação 5/00) 

1/02 . Detalhes 
1/04 . . Parte ótica ou mecânica 
1/06 . . . Redução do ângulo de luz incidente 
1/08 . . Disposições de fontes de luz especialmente adaptadas à 

fotometria 
1/10 . por comparação com uma luz de referência ou valor  

elétrico 
1/12 . . utilizando meios inteiramente visuais (1/20 tem priori-

dade) 
1/14 . . . utilizando comparação com uma superfície de 

brilho graduado 
1/16 . . utilizando detectores elétricos de radiação (1/20 tem 

prioridade) 
1/18 . . . utilizando comparação com um valor elétrico de 

referência 
1/20 . . sendo a intensidade do valor medido ou de referência 

variada para igualar seus efeitos no detector, por ex., 
por variação do ângulo de incidência 

1/22 . . . utilizando um elemento variável no trajeto da luz, 
por ex., filtro, meios de polarização (1/34 tem 
prioridade) 

1/24 . . . . utilizando detectores elétricos de radiação 

1/26 . . . . . adaptados para variação automática do 
valor medido ou de referência (regulagem 
da intensidade da luz G 05 D 25/00) 

1/28 . . . utilizando variação da intensidade ou da distância 
da fonte (1/34 tem prioridade) 

1/30 . . . . utilizando detectores elétricos de radiação 
1/32 . . . . . adaptados para variação automática do 

valor medido ou de referência (regulagem 
da intensidade da luz G 05 D 25/00) 

1/34 . . . utilizando trajetos de luz separados empregados 
alternadamente ou em seqüência, por ex., cintila-
ção 

1/36 . . . . utilizando detectores elétricos de radiação 
1/38 . utilizando meios inteiramente visuais (1/10 tem prioridade) 

1/40 . . utilizando limite de visibilidade ou efeito de extinção 
1/42 . utilizando detectores elétricos de radiação (parte ótica ou 

mecânica 1/04; por comparação com uma luz de referência 
ou um valor elétrico 1/10) 

1/44 . . Circuitos elétricos 
1/46 . . . utilizando um  capacitor 
1/48 . utilizando efeitos químicos 
1/50 . . utilizando mudança de cor de um indicador, por ex., 

actinômetro 
1/52 . . utilizando efeitos fotográficos 
1/54 . . pela observação de foto-reação entre gases 
1/56 . utilizando pressão de  radiação ou efeito radiométrico 
1/58 . utilizando luminescência gerada pela luz 
1/60 . pela medição da pupila do olho 

3/00 Espectrometria; Espectrofotometria; Monocromadores; 
Medição da cor [4] 

3/02 . Detalhes 
3/04 . . Sistemas de ranhuras 
3/06 . . Sistemas de varredura 
3/08 . . Sistemas para comutação do feixe 
3/10 . . Disposições das fontes de luz especialmente adaptadas 

à espectrometria ou colorimetria 
3/12 . Geração do espectro; Monocromadores 
3/14 . . utilizando elementos de refração, por ex., prisma (3/18, 

3/26 têm prioridade) 
3/16 . . . com autocolimação 
3/18 . . utilizando elementos de difração, por ex., grades (gra-

des per se G 02 B) 
3/20 . . . Espectrômetros de círculo de Rowland 
3/22 . . . Espectrômetros de espelho de Littrow 
3/24 . . . utilizando grades perfiladas de modo a produzir 

uma ordem específica 
3/26 . . utilizando reflexão múltipla, por ex., interferômetro 

Fabry-Perot, filtro de interferência variável 
3/28 . Investigação do espectro (utilizando filtros de cor 3/51) [4] 
3/30 . . Medição da intensidade de linhas espectrais diretamen-

te sobre o próprio espectro (3/42, 3/44 têm prioridade) 
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3/32 . . . Estudo das faixas de um espectro sucessivamente 
por meio de um único detector 

3/36 . . . Investigação de duas ou mais faixas de um espec-
tro por meio de detectores separados 

3/40 . . Medição da intensidade de raios espectrais pela deter-
minação da densidade de uma fotografia do espectro; 
espectrografia (3/42, 3/44 têm prioridade) [4] 

3/42 . . Espectrometria de absorção; Espectrometria por raios 
duplos; Espectrometria por cintilação; Espectrometria 
por reflexão (disposições para a interrupção de raios 
3/08) [4] 

3/427 . . . Espectrometria de  duplo comprimento de onda [4] 
3/433 . . . Espectrometria por modulação; Espectrometria por 

derivação [4] 
3/44 . . Espectrometria Raman; Espectrometria por espalha-

mento [4] 
3/443 . . Espectrometria por emissão [4] 
3/447 . . Espectrometria por polarização [4] 
3/45 . . Espectrometria interferométrica [4] 
3/453 . . . por correlação das amplitudes [4] 
3/457 . . Espectrometria por correlação, por ex., da intensidade 

(3/453 tem prioridade) [4] 
3/46 . Medição da cor; Dispositivos para medição da cor, por ex., 

colorímetros (medição da temperatura da cor 5/60) [4] 
3/50 . . utilizando detectores elétricos de radiações [4] 
3/51 . . . utilizando filtros de cor [4] 
3/52 . . utilizando escalas cromáticas 

4/00 Medição da polarização da luz (investigação ou análise dos 
materiais pela medição da rotação do plano da luz polarizada 
G 01 N 21/21) [2] 

4/02 . Polarímetros do tipo de campos separados; Polarímetros do 
tipo de penumbra [2] 

4/04 . Polarímetros utilizando meios elétricos de detecção (4/02 
tem prioridade) [2] 

5/00 Pirometria das radiações (fotometria em geral 1/00; espec-
trometria em geral 3/00) 

5/02 . Detalhes 
5/04 . . Invólucros 
5/06 . . Disposições para eliminar os efeitos das radiações 

perturbadoras 
5/08 . . Características óticas 
5/10 . utilizando detectores elétricos de radiação 
5/12 . . utilizando elementos termoelétricos, por ex., termopa-

res (elementos termoelétricos per se H 01 L 35/00, 
37/00) 

5/14 . . . Características elétricas 
5/16 . . . . Disposições referentes à junção fria; Compen-

sação da influência da temperatura ambiente ou 
de outras variáveis 

5/18 . . . . Adaptação especial para indicação ou registro 
(indicação ou registro de valores medidos em 
geral G 01 D) 

5/20 . . utilizando resistores, termistores, ou semicondutores 
sensíveis à radiação 

5/22 . . . Características elétricas 
5/24 . . . . Utilização de um circuito especialmente adap-

tado, por ex., circuito em ponte 
5/26 . . . . Adaptação especial para indicação ou registro  
5/28 . . utilizando células fotoemissoras, fotocondutoras, ou 

fotovoltaicas 
5/30 . . . Características elétricas 
5/32 . . . . Adaptação especial para indicação ou registro  
5/34 . . utilizando  capacitores 
5/36 . . utilizando a ionização de gases 
5/38 . utilizando o alongamento ou a expansão de sólidos ou 

fluidos 
5/40 . . utilizando elementos bimetálicos 
5/42 . . utilizando células Golay 
5/44 . . utilizando a variação da freqüência ressonante, por ex., 

de um cristal piezoelétrico 
5/46 . utilizando a pressão de  radiação ou o efeito radiométrico 
5/48 . utilizando meios inteiramente visuais 
5/50 . utilizando as técnicas especificadas nos subgrupos seguin-

tes 
5/52 . . utilizando a comparação com fontes de referência, por 

ex., pirômetros de desaparecimento de filamentos 
5/54 . . . Características óticas 
5/56 . . . Características elétricas 
5/58 . . utilizando a absorção; utilizando a polarização; utili-

zando o efeito de extinção 
5/60 . . utilizando a determinação da temperatura da cor 
5/62 . . utilizando meios para cortar periodicamente a luz 
 
7/00 Medição da velocidade da luz 

9/00 Medição da diferença de fases dos raios luminosos (disposi-
tivos ou disposições para controle da fase dos raios luminosos 
G 02 F 1/01) Determinação do grau de coerência; Medição 
do comprimento de onda dos raios luminosos (espectrome-
tria G 02 F 3/00) [3] 

9/02 . por métodos interferométricos (utilizando interferômetros 
para a medição ótica das dimensões lineares dos objetos G 
01 B 9/02) [3] 

9/04 . pelo choque de duas ondas de mesma origem porém de 
freqüências diferentes e medindo-se o deslocamento de fase da 
menor freqüência obtida [3]  

 
11/00 Medição das características dos pulsos óticos individuais 

ou do trem de pulso ótico [5] 
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G 01 K MEDIÇÃO DAS TEMPERATURAS; MEDIÇÃO DA QUANTIDADE DE CALOR;  TERMOSENSÍVEIS NÃO INCLUÍDOS 

EM OUTRO LOCAL (indicação de mudanças de temperatura para compensar as medições de outras variáveis ou para compensar as 
leituras de instrumentos para variações na temperatura, ver G 01 D ou a subclasse pertinente à variável medida; pirometria das  radia-
ções G 01 J; investigação ou análise de materiais pelo uso de meios térmicos G 01 N 25/00; elementos sensíveis compostos, por ex., 
bimetálicos, G 12 B 1/02). 

 
Notas 

(1) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– "termômetro" inclui os elementos  termosensíveis não incluídos em outras subclasses. 

(2) Atenção para as Notas após o título da classe G 01. 
 
 
Índice da Subclasse 
 
MEDIÇÃO DAS TEMPERATURAS 
 caracterizadas pelo princípio 
 do funcionamento..........................................5/00, 7/00, 9/00, 
 ........................................................................................11/00 
 Termômetros fornecendo uma indicação ...............................  
 outra que não o valor instantâneo.....................................3/00 
 Detalhes de termômetros não especialmente 
 adaptados para tipos especiais de termômetros................1/00 

 
 
 Adaptações de termômetros 
 para fins especiais .......................................................... 13/00 
  Teste e calibração 
 de termômetros............................................................... 15/00 
MEDIÇÃO DA QUANTIDADE DE CALOR; 
TESTE E CALIBRAÇÃO DE  
CALORÍMETROS............................................................. 17/00; 19/00 

 

1/00 Detalhes dos termômetros não especialmente adaptados 
para tipos particulares de termômetros (circuitos para redu-
ção da inércia térmica 7/42) [6] 

1/02 . Aplicações especiais dos meios de indicação ou registro, 
por ex., para indicações remotas  

1/04 . . Escalas 
1/06 . . . Disposições para facilitar a leitura, por ex., ilumi-

nação, lente de aumento 
1/08 . Dispositivos de proteção, por ex., invólucros 
1/10 . . para impedir danos de natureza química 
1/12 . . para impedir danos decorrentes da sobrecarga de calor 
1/14 . Suportes; Dispositivos de fixação; Montagem de termôme-

tros em locais especiais 
1/16 . Disposições especiais para conduzir calor do objeto ao 

elemento sensível 
1/18 . . para reduzir a inércia térmica 
1/20 . Compensação dos efeitos de variações de temperatura 

outras que não aquelas a serem medidas, por ex., variações 
da temperatura ambiente 

1/22 . . por meio de um fluido contido em um corpo oco com 
partes deformáveis ou deslocáveis sob a pressão de-
senvolvida pelo fluido 

1/24 . . por meio de tiras ou chapas compostas, por ex., tiras 
bimetálicas 

1/26 . Compensação dos efeitos de variações de pressão 

3/00 Termômetros que fornecem resultados que não os valores 
momentâneos de temperatura (7/42 tem prioridade) [6] 

3/02 . fornecendo valores médios; fornecendo valores integrados 
3/04 . . relativos ao tempo 
3/06 . . relativos ao espaço 
3/08 . fornecendo diferenças de valores (utilizando elementos  

termoelétricos 7/02); fornecendo valores diferenciados 
3/10 . . relativos ao tempo, por ex., reagindo apenas a uma 

variação rápida de temperatura 

3/12 . . . baseados na dilatação ou contração de materiais 
3/14 . . relativos ao espaço 

5/00 Termômetros baseados na dilatação ou contração de um 
material (9/00 tem prioridade; fornecendo outros valores que 
não o valor momentâneo da temperatura 3/00; de vapor prove-
niente de um líquido 11/02; interruptores de acionamento tér-
mico H 01 H) 

5/02 . sendo o material um líquido (encerrado em um corpo oco 
com partes deformáveis ou deslocáveis pela pressão exer-
cida pelo material 5/32) 

5/04 . . Detalhes 
5/06 . . . Disposições para empurrar para trás a coluna líqui-

da 
5/08 . . . Tubos capilares 
5/10 . . . Recipientes para o líquido 
5/12 . . .  Seleção de composições líquidas 
5/14 . . com o líquido deslocando uma outra coluna líquida ou 

um corpo sólido (para indicação de um máximo ou de 
um mínimo 5/20) 

5/16 . . com contatos elétricos 
5/18 . . com meios elétricos de conversão para indicação final 
5/20 . . com meios para indicar um máximo ou um mínimo, ou 

ambos (5/22 tem prioridade) 
5/22 . . com disposições para que a indicação da expansão não 

se estenda senão por alguns graus apenas, por ex., ter-
mômetro médico 

5/24 . . com disposições para medir a diferença entre duas 
temperaturas 

5/26 . . com disposição para ajustar o ponto zero da escala, por 
ex., termômetro de Beckmann 

5/28 . sendo o material um gás (encerrado em um corpo oco com 
partes deformáveis ou deslocáveis pela pressão exercida 
pelo material 5/32) 

5/30 . . com o gás deslocando uma coluna de líquido 
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5/32 . sendo o material um fluido encerrado em um corpo oco 
com partes deformáveis ou deslocáveis pela pressão exer-
cida pelo material (pela pressão desenvolvida por evapora-
ção 11/04; dispositivos para medição de pressão em geral 
G 01 L) 

5/34 . . sendo o corpo uma cápsula (5/36, 5/42 têm prioridade) 
5/36 . . sendo o corpo uma mola tubular, por ex., tubo de 

Bourdon 
5/38 . . . de formação em espiral 
5/40 . . . de formação helicoidal 
5/42 . . sendo o corpo um fole 
5/44 . . sendo o corpo constituído por cilindro e pistão 
5/46 . . com meios elétricos de conversão para indicação final 
5/48 . sendo o material um sólido 
5/50 . . disposto de maneira a permitir dilatação ou contração 

livre 
5/52 . . . com meios elétricos de conversão para indicação 

final 
5/54 . . consistindo em elementos de ligação articulada 
5/56 . . comprimidos de modo que a dilatação ou a contração 

provoque uma deformação do sólido 
5/58 . . . sendo o corpo sólido comprimido em mais de um 

ponto, por ex., haste, chapa, diafragma (5/62 tem 
prioridade) 

5/60 . . . . sendo o corpo um fio ou fita flexível 
5/62 . . . sendo o corpo sólido formado de tiras ou chapas, 

por ex., tiras bimetálicas 
5/64 . . . . Detalhes do sistema composto 
5/66 . . . . . Utilização da composição dos componen-

tes do sistema 
5/68 . . . . . Forma do sistema 
5/70 . . . . especialmente adaptado para indicação ou 

registro 
5/72 . . . . . com meios elétricos de transmissão para 

indicação final 
 
7/00 Termômetros baseados na utilização de elementos elétricos 

ou magnéticos diretamente sensíveis ao calor (fornecendo 
resultados outros que não o valor momentâneo da temperatura 
3/00; medição de variáveis elétricas ou magnéticas G 01 R) 

7/01 . utilizando elementos semicondutores  tendo junções PN 
(7/02, 7/16, 7/30 têm prioridade) [6] 

7/02 . utilizando elementos  termoelétricos, por ex.,  termopares 
(dispositivos  termoelétricos ou termomagnéticos per se H 
01 L 35/00, 37/00) 

7/04 . . em que o objeto a ser medido não constitui um dos 
materiais  termoelétricos 

7/06 . . . sendo os materiais  termoelétricos dispostos um 
dentro do outro com a junção em uma extremidade 
exposta ao objeto, por ex., do tipo blindado 

7/08 . . em que o objeto a ser medido constitui um dos materi-
ais  termoelétricos, por ex., do tipo de ponta 

7/10 . . Disposições para compensar variáveis auxiliares, por 
ex.,  comprimento do condutor 

7/12 . . . Disposições relativas à junção fria, por ex., impe-
dindo a influência da temperatura do ar circundan-
te 

7/13 . . . . Circuitos para compensação de junção a frio 
[6] 

7/14 . . Disposições para modificar a característica da saída, 
por ex., linearização 

7/16 . utilizando elementos resistivos (elementos resistivos per se 
H 01 C, L) 

7/18 . . sendo o elemento uma resistência linear, por ex., ter-
mômetro com resistência de platina (7/26 tem priori-
dade) 

7/20 . . . em um circuito especialmente adaptado, por ex., 
circuito de ponte 

7/21 . . . . para modificação da característica de saída, por 
ex. a linearização  [6] 

7/22 . . sendo o elemento uma resistência não linear, por ex., 
"termistor" (7/26 tem prioridade) 

7/24 . . . em um circuito especialmente adaptado, por ex., 
circuito de ponte 

7/25 . . . . para modificação da característica de saída, por 
ex. a linearização  [6] 

7/26 . . sendo o elemento um  eletrodo 
7/28 . . . em um circuito especialmente adaptado, por ex., 

circuito de ponte 
7/30 . utilizando o ruído térmico de resistências ou condutores 
7/32 . utilizando a mudança da freqüência ressonante de um 

cristal 
7/34 . utilizando elementos de capacitância ( capacitores per se H 

01 G) 
7/36 . utilizando elementos magnéticos, por ex., ímãs, bobinas 

(elementos magnéticos per se H 01 F) 
7/38 . . em que as variações de temperatura influenciam a 

permeabilidade magnética 
7/40 . utilizando a ionização de gases 

7/42 . Circuitos para reduzir a inércia térmica; Circuitos para 
prever o valor estacionário da temperatura [6] 

9/00  Medição da temperatura baseada em movimentos causa-
dos pela redistribuição do peso, por ex., termômetro bascu-
lante (não fornecendo o valor momentâneo da temperatura 
3/00) 

11/00  Medição da temperatura baseado em modificações físicas 
ou químicas não abrangidas pelos grupos 3/00, 5/00, 7/00, 
ou 9/00 

11/02 . utilizando evaporação ou sublimação, por ex., pela pressão 
exercida pelo vapor 

11/04 . . do material encerrado em um corpo oco com partes 
deformáveis ou deslocáveis pela pressão exercida pelo 
vapor 

11/06 . utilizando fusão, congelamento, ou amolecimento 
11/08 . . de corpos de ensaio disponíveis, por ex., cones 
11/10 . utilizando a sinterização 
11/12 . utilizando a alteração da cor ou transparência (11/32 tem 

prioridade; folhas sensíveis ao calor para uso em termogra-
fia B 41 M 5/00) [6] 

11/14 . . de materiais inorgânicos 
11/16 . . de materiais orgânicos 
11/18 . . de materiais que modificam  a transparência 
11/20 . utilizando materiais termoluminescentes (11/32 tem priori-

dade) [6] 
11/22 . utilizando medição de efeitos acústicos 
11/24 . . da velocidade da propagação do som 
11/26 . . de freqüências ressonantes 
11/28 . utilizando medições de densidade (medição da densidade 

em geral G 01 N) 
11/30 . utilizando medição do efeito de um material sobre a radia-

ção-X, radiação gama ou radiação  corpuscular [5] 

11/32 . Utilizando alterações na transmissão,  espalhamento ou 
fluorescência em fibras óticas [6] 
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13/00 Adaptações de termômetros para fins  específicos 
13/02 . para medir a temperatura de fluidos em movimento e de 

materiais granulares com capacidade de escoamento 
13/04 . para medir a temperatura de corpos sólidos em movimento 
13/06 . . em movimento linear 
13/08 . . em movimento rotativo 
13/10 . para medir a temperatura no interior de materiais empilha-

dos ou amontoados (por disposições especiais para condu-
ção do calor do objeto ao elemento sensível 1/16) 

13/12 . combinadas com dispositivos de amostragem para medir 
temperaturas de amostras do material 

15/00  Teste ou calibração de termômetros 

17/00 Medição da quantidade de calor (medição da temperatura 
por calorimetria 3/00 a 11/00; especialmente adaptada à medi-
ção de propriedades térmicas dos materiais, por ex., calo espe-
cífico, calor de combustão G 01 N) 

17/02 . Calorímetros utilizando o transporte de uma substância 
indicadora, por ex., calorímetros de evaporação 

17/04 . Calorímetros utilizando métodos de compensação 

17/06 . Medição da quantidade de calor transportado por meio de 
escoamento, por ex., em sistemas de aquecimento (17/02, 
17/04 têm prioridade) 

17/08 . . baseada na medição da diferença de temperatura 
17/10 . . . entre um ponto de entrada e um ponto de saída, 

combinada com a medição da  taxa de escoamento 
do meio 

17/12 . . . . Indicando diretamente o produto da vazão e a 
diferença de temperatura  

17/14 . . . . . utilizando meios mecânicos para   ambas as  
medições 

17/16 . . . . . utilizando meios elétricos para ambas as   
medições 

17/18 . . . . . utilizando meios elétricos para uma medi-
ção e meios mecânicos para a outra 

17/20 . . . através de uma superfície radiante , combinada a 
uma determinação do coeficiente de transmissão 
do calor 

19/00  Teste ou calibração de calorímetros 

 

G 01 L MEDIÇÃO DA FORÇA, TENSÃO, TORQUE, TRABALHO, POTÊNCIA MECÂNICA, EFICIÊNCIA MECÂNICA, OU 
PRESSÃO DOS FLUIDOS (métodos ou dispositivos para medição especialmente adaptados a instalações de laminação de metal B 21 
B 38/00; indicação de mudanças de pressão para compensar as medições de outras variáveis ou para compensar as leituras de instru-
mentos para variações na pressão, ver G 01 D ou outras subclasses apropriadas à variável medida; pesagem G 01 G; técnicas de sonda-
gem de exploração usando microscopia de força atômica G 01 N 13/16;  conversão de um  padrão de forças em sinais elétricos G 06 K 
11/00) [4] 

 
Nota 
Atenção para as Notas após o título da classe G 01. 
 

Índice da Subclasse 
 
MEDIÇÃO DE FORÇA, TORQUE, TENSÃO, TRABALHO, 
FORÇA MECÂNICA, EFICIÊNCIA MECÂNICA 
 Métodos gerais, aparelhos adaptados 
 a fins especiais ................................................1/00, 3/00; 5/00 
MEDIÇÃO DA PRESSÃO DE FLUIDOS 
 Métodos de medição.....................................7/00, 9/00, 11/00 
 Medição de valores de pressão 
 diferenciais ou múltiplos.....................................13/00, 15/00 
 Detalhes de aparelhos ou acessórios ..............................19/00 

 
ADAPTAÇÕES ESPECIAIS DOS APARELHOS 
DE MEDIÇÃO 
 Medição da pressão dos corpos 
 Inflados........................................................................... 17/00 
 Medidores de vácuo ....................................................... 21/00 
INDICADORES DE MUDANÇAS RÁPIDAS, 
PARTICULARMENTE DO FUNCIONAMENTO 
DOS MOTORES A FLUIDO........................................................ 23/00 
TESTE OU CALIBRAÇÃO............................................... 25/00. 27/00 
 

 

1/00 Medição de força ou tensão, em geral (medição da força 
produzida por um impacto 5/00;  medição da pressão dos fluí-
dos 7/00 a 27/00; medição da deformação de corpos sujeitos a 
um esforço pela utilização de calibres G 01 B) [4] 

1/02 . por meios hidráulicos ou pneumáticos 
1/04 . da medição da  deformação elástica de calibres, por ex., de 

molas 
1/06 . da medição da deformação permanente de calibres, por ex., 

de corpos comprimidos 
1/08 . pela utilização de forças de equilíbrio 

1/10 . das medições das variações de freqüência de elementos 
vibratórios sujeitos à tensão, por ex., molas tensionadas (u-
tilizando calibres de esforço de resistência 1/22) 

1/12 .  através de medições das variações das propriedades mag-
néticas de materiais resultantes da aplicação do esforço 

1/14 . através de medições das variações da capacitância ou 
indutância de elementos elétricos, por ex., pela medição 
das variações de freqüência de osciladores elétricos 

1/16 . utilizando propriedades de dispositivos piezolétricos 
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1/18 . utilizando propriedades de materiais piezoresistivos, isto é 
materiais cuja resistência ôhmica varia de acordo com as 
mudanças da magnitude ou direção da força aplicada ao 
material (calibres de esforço de resistência para medição 
da dilatação ou contração linear G 01 B) 

1/20 . das variações da resistência ôhmica de materiais sólidos ou 
de fluidos condutores de eletricidade (de materiais piezo-
resistivos 1/18); pela utilização de células eletrocinéticas, 
isto é, células contendo líquido em que um potencial elétri-
co é produzido ou variado pela aplicação de tensão 

1/22 . . utilizando calibres de esforço de resistência (calibres 
de esforço de resistência para medir dilatação ou con-
tração linear G 01 B) 

1/24 . das variações das propriedades óticas do material quando 
submetido à tensão, por ex., pela análise da tensão fotoelástica 

1/25 . utilizando a radiação de ondas ou de partículas, por ex. 
raios-X, neutrons (1/24 tem prioridade) [4] 

1/26 . Medidas auxiliares adotadas, ou dispositivos utilizados, em 
relação à medição de força, por ex., para impedir a influ-
ência de componentes transversais da força, para impedir 
sobrecarga 

3/00 Medição de torque, trabalho, força mecânica, ou eficiência 
mecânica, em geral  

3/02 . Dinamômetro  de transmissão rotativa 
3/04 . . em que o elemento de transmissão do torque compre-

ende um eixo flexível torcionado 
3/06 . . . compreendendo meios mecânicos para indicação 
3/08 . . . compreendendo meios óticos para indicação 
3/10 . . . compreendendo meios elétricos ou magnéticos 

para indicação 
3/12 . . . . compreendendo meios fotoelétricos 
3/14 . . em que o elemento de transmissão do torque é outro 

que não um eixo flexível torcionado 
3/16 . Dinamômetros de absorção rotativa, por ex., do tipo freio 
3/18 . . acionado mecanicamente 
3/20 . . acionado por meio de um fluido 
3/22 . . acionado eletricamente ou magneticamente 
3/24 . Dispositivos para determinação do valor da potência, por 

ex., medindo e multiplicando simultaneamente os valores 
do torque pelo número de revoluções por unidade de tem-
po, multiplicando os valores da força de tração ou propul-
são pela velocidade (medição da velocidade per se G 01 P) 

3/26 . Dispositivos para medição da eficiência, isto é, a da rela-
ção entre a potência de entrada e a de saída 

5/00 Aparelhos ou métodos para medição de força, por ex., da 
força produzida por impacto, trabalho, força mecânica, ou 
torque, adaptados a fins especiais (medição da pressão de 
um meio fluente 7/00 a 21/00; medição de mudanças rápi-
das de pressão em vapores, gases ou líquidos 23/00) 

5/03 . para medição da força de liberação de fechos de segurança 
de esquis 

5/04 . para medição da tensão em cordas, cabos, fios , correias, 
fitas ou membros flexíveis semelhantes 

5/06 . . utilizando meios mecânicos 
5/08 . . utilizando meios fluidos 

5/10 . . utilizando meios elétricos 
5/12 . para a medição do empuxo axial  em um eixo rotativo, por 

ex., de mecanismos de propulsão 
5/13 . para a medição da força de tração ou de propulsão de 

veículos 
5/14 . para a medição da força de explosões; para medir a energia 

de projéteis 
5/16 . para a medição de vários componentes da força 
5/18 . para a medição das  taxas de força 
5/20 . para a medição do empuxo lateral de rodas (no balancea-

mento G 01 M) 
5/22 . para a medição da força aplicada a elementos de controle, 

por ex., elementos de controle de veículos, gatilhos 
5/24 . para determinação do valor do torque ou do momento de 

torção para o aperto de uma porca ou outro elemento sub-
metido de forma de tensão semelhante (disposições para 
limitar ou indicar torque em chaves inglesas ou de fendas 
B 25 B 23/14) 

5/26 . para determinação da característica de torque em relação às 
revoluções por unidade de tempo 

5/28 . para testar freios 

Medição da pressão dos fluidos 

7/00 Medição da pressão estática ou quase estática de um fluido 
ou de um material sólido fluente por meio de elementos 
mecânicos ou hidráulicos sensíveis à pressão (transmissão 
ou indicação por meios elétricos ou magnéticos do desloca-
mento de elementos mecânicos sensíveis à pressão 9/00; medi-
ção das diferenças entre dois ou mais valores de pressão  
13/00; medição simultânea de dois ou mais valores de pressão 
15/00; medição da pressão de pneus ou de outros corpos infla-
dos 17/00; calibres de vácuo 21/00; corpos ocos deformáveis 
ou deslocáveis sob pressão interna per se G 12 B 1/04) 

7/02 . na forma de calibres de deformáveis elasticamente 
7/04 . . na forma de tubos deformáveis, flexíveis, por ex., 

calibres Bourdon 
7/06 . . do tipo de fole 
7/08 . . do tipo de diafragma flexível 
7/10 . . do tipo de cápsula 
7/12 . . . com câmara rarefeita; Barômetros aneróides 
7/14 . . . . com meios de ajustagem 
7/16 . na forma de pistões 
7/18 . utilizando um líquido como meio sensível à pressão, por 

ex., calibres de coluna de líquido 
7/20 . . compreendendo uma câmara fechada acima do nível 

do líquido, sendo a câmara rarefeita ou contendo gás a 
baixa pressão; Barômetros a líquido 

7/22 . . compreendendo bóias, por ex., sinos flutuantes 
7/24 . . compreendendo balanças na forma de anéis parcial-

mente preenchidas de líquidos 
9/00 Medição da pressão estática ou quase estática de um fluido 

ou de um material sólido fluente por meio de elementos elé-
tricos ou magnéticos sensíveis à pressão; Transmissão ou 
indicação do deslocamento de elementos mecânicos sensí-
veis à pressão, utilizados para medir a pressão permanente 
ou quase permanente de um fluido ou de um material sóli-
do fluente, por meios elétricos ou magnéticos (medição das 
diferenças entre dois ou mais valores de pressão 13/00; medi-
ção simultânea de dois ou mais valores de pressão 15/00; cali-
bres de vácuo 21/00) 
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9/02 . pela utilização de variações da resistência ôhmica, por ex., 
de potenciômetro 

9/04 . . de calibres de esforço de resistência 
9/06 . . de dispositivos piezoresistivos 
9/08 . pela utilização de dispositivos piezelétricos 
9/10 . pela utilização de variações em indutância 
9/12 . pela utilização de variações em capacitância 
9/14 . compreendendo o deslocamento de ímãs, por ex., eletroí-

mãs 
9/16 . pela utilização de variações das propriedades magnéticas 

de materiais resultantes da aplicação de tensão 
9/18 . pela utilização de células eletrocinéticas, isto é, células 

contendo um líquido nas quais um potencial elétrico é pro-
duzido ou variado pela aplicação de tensão 

11/00 Medição da pressão estática ou quase estática de um fluido 
ou de um material sólido fluente por meios não incluídos 
nos grupos 7/00 ou 9/00, por ex., por meios acústicos 

11/02 . por meios óticos [6] 
11/04 . por meios acústicos [6] 
11/06 . meios ultra-sônicos [6] 
13/00 Dispositivos ou aparelhos para medição das diferenças 

entre dois ou mais valores de pressão 
13/02 . utilizando elementos de deformação elástica ou de pistões 

como elementos sensíveis 
13/04 . utilizando bóias ou líquidos como elementos sensíveis 
13/06 . utilizando elementos elétricos ou magnéticos sensíveis à 

pressão 

15/00 Dispositivos ou aparelhos para medição simultânea de dois 
ou mais valores de pressão 

17/00 Dispositivos ou aparelhos para medição da pressão de 
pneus ou de outros corpos inflados (especialmente adaptados 
para montagem em veículos ou pneus B 60 C 23/00; ligação de 
válvulas a corpos elásticos infláveis B 60 C 29/00) 

19/00 Detalhes ou acessórios de aparelhos destinados à medição 
da pressão estática ou quase estática de um meio fluente 
desde que esses detalhes ou acessórios não sejam próprios 
para tipos especiais de calibres de pressão 

19/02 . Disposições para impedir ou para compensar, os efeitos da 
inclinação ou da aceleração do dispositivo de medição; 
Meios de ajustagem (para barômetros aneróides 7/14) 

19/04 . Meios para compensar os efeitos das variações da tempera-
tura 

19/06 . Meios para impedir sobrecarga ou a influência danosa do 
meio medido sobre o dispositivo de medição ou vice-versa 

19/08 . Meios para indicar ou registrar, por ex., para indicação 
remota (indicação ou registro em geral G 01 D) 

19/10 . . mecânicos 
19/12 . . Alarmes ou sinais 
19/14 . Invólucros 
19/16 . Mostradores; Montagem de mostradores 

21/00 Calibres de vácuo 
21/02 . possuindo uma câmara de compressão em que o gás, cuja 

pressão deve ser medida, é comprimido 

21/04 . . em que a câmara é fechada por meio de um líqui-
do; calibres de vácuo do tipo McLeod 

21/06 . . . acionados pela rotação ou inversão do dispositivo 
de medição 

21/08 . pela medição de variações na transmissão de ondas acústi-
cas através do meio, cuja pressão deve ser medida  

21/10 . pela medição de variações da condutividade de calor do 
meio, cuja pressão deve ser medida 

21/12 . . medindo mudanças na resistência elétrica de elementos 
de medição, por ex., de filamentos; Calibres de vácuo 
do tipo Pirani 

21/14 . . utilizando termopares 
21/16 . pela medição da variação da resistência de atrito dos gases 
21/18 . . utilizando um pêndulo 
21/20 . . utilizando elementos que oscilam em torno de um eixo 

vertical 
21/22 . . utilizando os efeitos de ressonância de um corpo vibra-

tório; Calibres de vácuo do tipo Klumb 

21/24 . . utilizando elementos rotativos; Calibres de vácuo do 
tipo Langmuir 

21/26 . utilizando a ação de radiômetro, isto é, da pressão produzi-
da pelo impulso das moléculas que passam de um elemen-
to mais quente para um mais frio; Calibres de vácuo do ti-
po Knudsen 

21/28 . . utilizando elementos de medição rotativos torcionais  
21/30 . . utilizando efeitos de ionização ( tubos para esse fim H 

01 J 41/02) 
21/32 . . utilizando válvulas de descarga elétrica com  catodos 

termiônicos 
21/34 . . utilizando válvulas de descarga elétrica com  catodos 

frios  
21/36 . . utilizando substâncias radioativas 

23/00 Dispositivos ou aparelhos para medição, indicação, ou 
registro de mudanças rápidas, tais como oscilações, da 
pressão de vapor, gás, ou líquido; Indicadores para deter-
minação do trabalho ou da energia dos motores a vapor, de 
combustão interna, ou outros motores de pressão a fluido, 
por meio da condição do fluido circulante 

23/02 . indicando ou registrando mecanicamente e compreendendo 
molas carregadas ou de retorno 

23/04 . compreendendo meios submetidos a uma pressão conheci-
da atuando em sentido contrário  

23/06 . Indicação ou registro por meios óticos 
23/08 . de acionamento elétrico 
23/10 . . por elementos sensíveis à pressão do tipo piezoelétrico 
23/12 . . pela mudança da capacitância ou indutância 
23/14 . . por elementos eletromagnéticos 
23/16 . . por meios fotoelétricos 
23/18 . . por calibres de esforço de resistência 
23/20 . combinados com planímetros ou integradores 
23/22 . para a detecção ou indicação de choques em motores de 

combustão interna; Unidades compreendendo elementos 
sensíveis à pressão combinados com dispositivos de igni-
ção para dar partida a motores de combustão interna 

23/24 . para medição da pressão em condutos de entrada ou saída 
de motores de combustão interna 
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23/26 . Detalhes ou acessórios 
23/28 . . Meios de resfriamento 
23/30 . . Meios para indicar consecutivamente as posições de 

pistões ou manivelas de motores de combustão interna 
em combinação com indicadores de pressão 

23/32 . . Aparelhos especialmente adaptados para o registro de 
mudanças de pressão medida por indicadores (apare-
lhos para registrar pressão estática ou quase estática 
19/08) 

 

25/00 Teste ou calibração de aparelhos para a medição de 
força, torque, trabalho, potência mecânica ou eficiência 
mecânica [2] 

27/00 Teste ou calibração de aparelhos para medição da pres-
são dos fluidos [2] 

27/02 . de indicadores 
 

 

G 01 M  TESTE DO EQUILÍBRIO ESTÁTICO OU DINÂMICO DE MÁQUINAS OU ESTRUTURAS;  TESTE DE ESTRUTURAS 
OU DE APARELHOS NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL 
 
Nota 
 
Atenção para as Notas após o título da classe G 01. 
 
 
 

Índice da Subclasse 
 
TESTE DO EQUILÍBRIO ESTÁTICO OU 
DINÂMICO DE MÁQUINAS OU ESTRU-
TURAS.............................................................................................1/00 
INVESTIGAÇÃO DA IMPERMEABILIDA-
DE; DA ELASTICIDADE......................................................3/00; 5/00 
TESTE DE VIBRAÇÃO OU CHOQUE.........................................7/00 

 
 
 
APLICAÇÕES ESPECIAIS 
  Teste de aerodinâmica; hidrodinâmica ................ 9/00; 10/00 
  Teste ótico..................................................................... 11/00 
 Teste mecânico ou de motores ................. 13/00, 15/00, 17/00 
OUTRAS FORMAS DE  TESTE DE ES-
TRUTURAS OU DE APARELHOS NÃO 
INCLUÍDAS EM OUTRO LOCAL.............................................. 19/00

 

1/00 Teste do equilíbrio estático ou dinâmico de máquinas ou 
estruturas (balanceamento dos tambores rotativos de cen-
trífugas B 04 B 9/14; aparelhos caracterizados pelos meios 
de fixação das rodas ou suas partes B 60 B 30/00; determi-
nação dos fatores de estabilidade de navios B 63 B; estabi-
lização de aeronaves B 64 C 17/00; sistemas de controle do 
balanceamento automático em operação G 05; balancea-
mento dos rotores de máquinas dinamoelétricas H 02 K 
15/16) 

1/02 . Detalhes de máquinas ou dispositivos de balanceamento 
1/04 . . Adaptação de conjuntos de suporte de mancal para 

receber o objeto a ser testado 
1/06 . . Adaptação de conjuntos de acionamento para rece-

ber o objeto a ser testado 
1/08 . . Instrumentos para indicar diretamente a magnitude 

e a fase do desequilíbrio (medição de variáveis elé-
tricas em geral G 01 R) 

1/10 . Determinação do momento de inércia 
1/12 . Balanceamento estático; Determinação da posição do 

centro de gravidade (pela determinação do desequilíbrio 
1/14) 

1/14 . Determinação do desequilíbrio (1/30, 1/38 têm priori-
dade) 

1/16 . . pela oscilação ou rotação do objeto a ser verificado 
1/18 . . . e reduzindo-lhe a velocidade depois de havê-lo 

submetido a uma velocidade acima do normal 
1/20 . . . e aplicando forças externas que compensam 

forças devidas ao desequilíbrio 
1/22 . . . e convertendo vibrações devidas ao desequilí-

brio em variáveis elétricas (medição de vibra-
ções em geral G 01 H; microfones ou transduto-
res eletromecânicos do tipo acústicos  H 04 R) 

1/24 . . . Realização de balanceamento sobre eixos elásti-
cos por ex., para eixos de manivela 

1/26 . . . com adaptações especiais para marcação por 
ex., por perfuração 

1/28 . . . com adaptações especiais para determinação do 
desequilíbrio do corpo in situ, por ex., de rodas 
de veículos 

1/30 . Compensação do desequilíbrio (1/38 tem prioridade; 
contrapesos F 16 F 15/28) 

1/32 . . pelo acréscimo de material ao objeto a ser testado, 
por ex., por pesos de correção (pesos de correção 
per se F 16 F 15/32) 

1/34 . . pela remoção de material do objeto a ser testado por 
ex., da banda de rodagem de pneus 

1/36 . . pela ajustagem da posição de massas embutidas no 
objeto a ser verificado 

1/38 . Máquinas ou dispositivos combinados tanto para a 
determinação como para a correção do desequilíbrio 

3/00 Investigação da impermeabilidade a fluidos em estrutu-
ras (investigação da permeabilidade de materiais porosos, 
investigação da presença de falhas em geral G 01 N) 

3/02 . pela utilização de fluido ou vácuo 
3/04 . . pela detecção da presença de fluido no ponto de 

vazamento 
3/06 . . . pela observação de bolhas em uma poça de 

líquido 
3/08 . . . . para canos, cabos, ou tubos; para juntas ou 

vedações de canos para válvulas 
3/10 . . . . para recipientes, por ex., radiadores 
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3/12 . . . pela observação de invólucros ou revestimentos, 
por ex., água saponácea 

3/14 . . . . para canos, cabos ou tubos; para juntas ou 
vedações de canos; para válvulas 

3/16 . . . utilizando meios elétricos de detecção (3/06, 
3/12, 3/20, 3/24, 3/26 têm prioridade) 

3/18 . . . . para canos, cabos, ou tubos; para juntas ou 
vedações de canos; para válvulas 

3/20 . . . utilizando reveladores especiais, por ex., coran-
te, material fluorescente, material radioativo 

3/22 . . . . para canos, cabos, ou tubos; para juntas ou 
vedações de canos; para válvulas 

3/24 . . . utilizando vibrações infra-sônicas, sônicas, ou 
ultra-sônicas 

3/26 . . pela medição da taxa de perda ou de ganho de 
fluido, por ex., por dispositivos sensíveis à pressão, 
por detectores de  fluxo [2] 

3/28 . . . para canos, cabos, ou tubos; para juntas ou 
vedações de canos; para válvulas [2] 

3/30 . . . . utilizando o deslocamento progressivo de 
um fluido por outro [2] 

3/32 . . . para recipientes, por ex., radiadores [2] 
3/34 . . . . por meio de testes sobre a possibilidade da 

manutenção do vácuo em recipientes, por 
ex., em máquinas de teste de latas [2] 

3/36 . . pela detecção das variações das dimensões da estru-
tura em teste 

3/38 . pela utilização de luz (3/02 tem prioridade) 
3/40 . pela utilização de meios elétricos, por ex., pela observa-

ção de descargas elétricas 

5/00 Investigação da elasticidade de estruturas, por ex., de-
flexão de pontes, de asas de aeronaves (9/00 tem priori-
dade; medidores de esforço G 01 B) 

7/00 Teste de vibrações de estruturas; Teste da resistência ao 
choque de estruturas (9/00 tem prioridade) 

7/02 . Teste de vibrações [5] 
7/04 . . Estandes para teste monodirecional [5] 
7/06 . . Estandes para testes multidirecionais [5] 
7/08 . Teste de resistência ao choque [5] 
9/00 Teste de aerodinâmica; Dispositivos em túneis de vento 

(aspectos construtivos seção E; investigação das proprieda-
des de materiais em geral G 01 N) 

9/02 . Túneis de vento [5] 
9/04 . . Detalhes [5] 
9/06 . Dispositivos de medição especialmente adaptados para 

testes aerodinâmicos [5] 
9/08 . Modelos aerodinâmicos [5] 

10/00 Teste de hidrodinâmica; Disposições em tanques de 
prova de navios ou túneis hidrodinâmicos (aspectos cons-
trutivos seção E; investigação das propriedades de materiais 
em geral G 01 N) 

11/00 Teste de aparelhos óticos; Teste de estruturas por méto-
dos óticos não incluídos em outro local 

11/02 . Teste de propriedades óticas 
11/04 . . Bancos óticos 
11/06 . . Teste de alinhamento de dispositivos de iluminação 

dianteira de veículos 
11/08 . Teste de propriedades mecânicas 

13/00 Teste de peças de máquinas (investigação do poder de 
corte de ferramentas G 01 N, por ex., G 01 N 3/58) 

13/02 . Teste de engrenagens ou de mecanismos de transmissão 
(medição de eficiência G 01 L) 

13/04 . Teste de mancais 

15/00 Teste de motores ( teste dos sistemas de injeção de com-
bustível F 02 M 65/00;  teste dos sistemas de ignição dos 
motores de combustão interna, por ex., do sincronismo F 02 
P 17/00; detecção ou indicação de batidas em motores de 
combustão interna G 01 L 23/22) [4] 

17/00 Teste de veículos (15/00 tem prioridade;  teste de vedação 
3/00; teste das propriedades elásticas de carroçarias ou 
chassis, por ex., teste de torção, 5/00; teste do alinhamento 
de dispositivos de iluminação dianteira de veículos 11/06) 

17/007 . de veículos com rodas ou lagartas sem fim (17/08 tem 
prioridade) [6] 

17/013 . . de rodas [6] 
17/02 . . de pneus [6] 
17/03 . . de lagartas sem fim [6] 
17/04 . . de suspensão ou de amortecimento [6] 
17/06 . . de atuação na direção; de atuação nos rolamentos 

(medindo ângulos de direção G 01 B; medindo for-
ças de direção G 01 L)  [6] 

17/08 . de veículos ferroviários [6] 
17/10 . . de suspensões, eixos ou rodas [6] 
19/00 Teste de estruturas ou de aparelhos não incluídos nos 

grupos precedentes 
19/02 . Teste de velas de ignição (teste das características da 

centelha na ignição de motos de combustão interna F 02 
P 17/12; teste de propriedades elétricas G 01 R 31/00) 
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G 01 N INVESTIGAÇÃO OU ANÁLISE DOS MATERIAIS PELA DETERMINAÇÃO DE SUAS PROPRIEDADES QUÍMICAS OU 
FÍSICAS (separação de componentes de materiais em geral B 01 D, J, B 03, B 07; aparelhos totalmente abrangidos por uma outra única 
subclasse, ver a subclasse apropriada, por ex., B 01 L; processos de medição ou teste, outros que não ensaios imunológicos, envolvendo 
enzimas ou microorganismos C 12 M, Q; investigação do solo para fundações in situ E 02 D 1/00; dispositivos para monitoramento ou 
diagnóstico para aparelhagem de tratamento de exaustão de gás F 01 N 11/00; indicação das variações de umidade para compensação de 
medições de outras variáveis ou para compensação de leituras de instrumentos devido a variações da umidade, ver G 01 D ou a subclas-
se apropriada para a variável medida; teste ou determinação das propriedades das estruturas G 01 M; medição ou teste das propriedades 
elétricas ou magnéticas dos materiais G 01 R; sistemas ou métodos em geral para determinar distância, velocidade ou pressão, utilizan-
do a recepção ou emissão de ondas de rádio ou outras ondas baseada nos efeitos da propagação, por ex. efeito Doppler, tempo de 
prop agação, direção da propagação, G 01 S; determinação da sensibilidade, granulosidade, ou densidade de materiais fotográficos G 03 
C 5/02; teste das peças componentes de um reator nuclear G 21 C 17/00) 

 
Notas 

(1) Nesta subclasse, os seguintes termos são empregados com os significados indicados: 
 – "investigação" significa teste ou determinação; 
 – "materiais” inclui meios sólidos, líquidos, e gasosos, por ex., a atmosfera. 
(2) Atenção para todas as Notas após o título da classe G 01. 
(3) As invenções relativas à investigação das propriedades dos materiais, especialmente adaptadas para utilização em processos abrangidos 

pela subclasse B 23 K, são classificadas no subgrupo 31/12. [5] 
 
 
Índice da Subclasse 
 
AMOSTRAGEM, PREPARAÇÃO.................................................1/00 
INVESTIGAÇÃO OU ANÁLISE 
CARACTERIZADA PELA 
PROPRIEDADE INVESTIGADA 
 Resistência mecânica; densidade; 
 fluidez ...........................................................3/00; 9/00; 11/00 
 Efeitos de superfície ou de contorno 
 limite; características de partículas; 
 permeabilidade; fricção; força 
 adesiva ......................................................13/00; 15/00; 19/00 
 Resistência a agentes atmosféricos.................................17/00 
INVESTIGAÇÃO OU ANÁLISE 
CARACTERIZADA PELO MÉTODO EMPREGADO 
 Pesagem; medição da pressão ou 
 do volume de gases; mecânica .....................5/00; 7/00; 19/00 

 
 Ótica; por microondas; por  
 radiação ....................................................21/00;22/00; 23/00 
 Ressonância  magnética ou 
 outros efeitos de Spin..................................................... 24/00 
 Térmica; elétrica; eletroquímica; 
 magnética; sônica .....................................25/00; 27/00; 29/00 
 Pela separação em componentes; pelo 
 uso de métodos químicos .................................... 30/00; 31/00 
OUTRA INVESTIGAÇÃO OU ANÁLISE 
CARACTERIZADA PELO MATERIAL 
INVESTIGADO............................................................................ 33/00 
 Imunoensaio ................................................................... 33/53 
ANÁLISE AUTOMÁTICA.......................................................... 35/00 
DETALHES ABRANGIDOS PELOS 
GRUPOS ANTERIORES.............................................................. 37/00 
 

 

1/00 Amostragem; Preparação de espécimes para investiga-
ção (manuseio de materiais para análise automática 35/00) 

1/02 . Dispositivos para a retirada de amostras (para finalida-
des médicas ou veterinárias A 61; obtenção de amostras 
de solo ou de fluidos de poços E 21 B 49/00) 

1/04 . . em estado sólido, por ex., por corte 
1/06 . . . proporcionando uma fatia delgada, por ex., 

micrótomo 
1/08 . . . compreendendo uma ferramenta de extração, 

por ex., broca de coroa 
1/10 . . em estado líquido ou fluente 
1/12 . . . Imersores; Dragas (dragas de sucção E 02 F 

3/88) [5] 
1/14 . . . Dispositivos de sucção, por ex., bombas; 

Dispositivos ejetores 
1/16 . . . com dispositivos para admissão em vários 

níveis (1/12, 1/14 têm prioridade) 
1/18 . . . com dispositivo para dividir amostras em por-

ções (1/12, 1/14 têm prioridade; aparelhos para 
a coleta de frações para cromatografia B 01 D 
15/08) 

1/20 . . . para materiais fluentes ou cadentes (1/12, 1/14 
têm prioridade) 

1/22 . . em estado gasoso 
1/24 . . . Dispositivo de sucção 
1/26 . . . com dispositivo para admissão em vários pontos 
1/28 . Preparação de espécimes para investigação (montagem 

de espécimes em lâminas microscópicas G 02 B 21/34; 
meios para suportar objetos ou materiais a serem anali-
sados em microscópio eletrônico H 01 J 37/20) 

1/30 . . Tintura; Impregnação 
1/31 . . . Respectivos aparelhos [6] 
1/32 . . Polimento; Gravação 
1/34 . . Purificação; Limpeza 
1/36 . . Por embutimento ou montagem análoga de amos-

tras [6] 
1/38 . . Por diluição, dispersão ou mistura de amostras [6] 
1/40 . . Por concentração de amostras [6] 
1/42 . . Tratamento de amostra a baixa temperatura, por ex. 

fixação a baixa temperatura [6] 
1/44 . . Tratamento de amostra envolvendo radiação, por 

ex., calor [6] 
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3/00 Investigação das propriedades de resistência de materi-
ais sólidos mediante a aplicação de esforço mecânico (ca-
libres para a medição de esforço G 01 B; medição de esfor-
ço em geral G 01 L 1/00) 

Nota 
Este grupo abrange a aplicação de esforço a materiais não 
apenas abaixo mas também acima do limite de elasticida-
de, por ex., até a ruptura. 

 
3/02 . Detalhes 
3/04 . . Mandris 
3/06 . . Adaptações especiais de meios de indicação ou 

registro  
3/08 . pela aplicação de forças permanentes de tração ou de 

compressão (3/28 tem prioridade) 
3/10 . . produzidas por pressão pneumática ou hidráulica 

(3/18 tem prioridade) 
3/12 . . . Teste de pressão (teste de impermeabilidade G 

01 M 3/00) 
3/14 . . produzidas por peso morto, por ex., pêndulo; pro-

duzidas por tensão de mola (3/18 tem prioridade) 
3/16 . . aplicadas por meio de engrenagens (3/18 tem 

prioridade) 
3/18 . . Realização de ensaios à alta ou baixa temperatura 
3/20 . pela aplicação de forças permanentes de flexão (3/26, 

3/28 têm prioridade) 
3/22 . pela aplicação de forças permanentes de torção (3/26, 

3/28 têm prioridade) 
3/24 . pela aplicação de forças permanentes de cisalhamento 

(3/26, 3/28 têm prioridade) 
3/26 . Investigação das propriedades de torção ou enrolamento 
3/28 . Investigação da ductilidade, por ex., aptidão do metal 

em chapa à estampagem profunda ou ao repuxamento 
3/30 . pela aplicação de uma única força de impulsão (investi-

gando a dureza efetuando impressões sob carga impul-
sora 3/48) 

3/303 . . gerada somente  pela queda de um peso [7]  
3/307 . . gerada por uma mola comprimida  ou submetida à 

tração; gerado por meios pneumáticos ou hidráuli-
cos [7] 

3/31 . . gerada pela rotação de um volante [7] 
3/313 . . gerada por explosivos [7] 
3/317 . . gerada por meios eletromagnéticos [7] 
 
3/32 . pela aplicação de forças repetidas ou pulsáteis (produ-

ção dessas forças em geral; ver classes ou subclasses 
aprop riadas  por ex. B 06, G 10) 

3/34 . . produzidas por meios mecânicos, por ex., martela-
das 

3/36 . . produzidas por meios pneumáticos ou hidráulicos 
3/38 . . produzidas por meios eletromagnéticos 
3/40 . Investigação da dureza ou da dureza de rechaço 
3/42 . . efetuando impressões sob carga permanente por 

dispositivos de penetração, por ex., esfera, pirâmide 
(3/54 tem prioridade) 

3/44 . . . sendo os dispositivos de penetração colocados 
sob uma carga inicial mais fraca e sob uma car-
ga subseqüente mais forte, isto é, sistema 
Rockwell 

3/46 . . . efetuando esses dispositivos um movimento de 
riscamento 

3/48 . . efetuando impressões sob carga impulsora por 
dispositivos de penetração, por ex., queda de uma 
esfera (3/54 tem prioridade) 

3/50 . . pela medição do atrito de rolamento, por ex., por 
pêndulo oscilante(3/54 tem prioridade) 

3/52 . . pela medição da extensão de rechaço de um objeto 
que bate (3/54 tem prioridade) 

3/54 . . Realização de testes à alta ou baixa temperatura 
3/56 . Investigação de resistência ao desgaste ou à abrasão 
3/58 . Investigação do poder de usinagem de ferramentas de 

corte; Investigação da capacidade de corte de ferramen-
tas 

3/60 . Investigação da resistência de materiais, por ex., mate-
riais refratários, a variações rápidas de calor 

3/62 . Dispositivos de fabricação, calibração, ou reparos utili-
zados em investigações abrangidas pelos subgrupos 
precedentes 

5/00 Análise de materiais por pesagem, por ex., pesagem de 
pequenas partículas separadas de um gás ou líquido 
(9/00 tem prioridade) 

5/02 . pela absorção ou adsorção de componentes de um 
material e determinação da variação de peso do adsor-
vente, por ex., determinação do teor de umidade 

5/04 . pela remoção de um componente, por ex., por evapora-
ção, e pela pesagem do restante 

7/00 Análise de materiais pela medição da pressão ou do 
volume de um gás ou vapor 

7/02 . pela absorção, adsorção, ou combustão de componentes 
e medição da variação da pressão ou do volume do res-
tante  

7/04 . . por absorção ou adsorção exclusivamente  
7/06 . . por combustão exclusivamente  
7/08 . . por combustão seguida por absorção ou adsorção 

dos produtos de combustão 
7/10 . permitindo a difusão de componentes através de uma 

parede porosa medindo a diferença de pressão ou de vo-
lume 

7/12 . . sendo a difusão seguida por combustão ou oxidação 
catalítica 

7/14 . permitindo que o material emita um gás ou vapor, por 
ex., vapor de água, e medindo a diferença de pressão ou 
de volume 

7/16 . . pelo aquecimento do material 
7/18 . . permitindo a reação do material 
7/20 . . . sendo a reação uma fermentação 
7/22 . . . . de massas 
9/00 Investigação de densidade ou de peso específico de ma-

teriais; Análise de materiais pela determinação da den-
sidade ou do peso específico (aparelhos de pesagem per se 
G 01 G) 

9/02 . pela medição do peso de um volume conhecido 
9/04 . . de fluidos 
9/06 . . . com circulação contínua através de um elemen-

to suportado por um eixo 
9/08 . pela medição da força de flutuação de materiais sólidos 

pela pesagem tanto no ar como em um líquido 
9/10 . pela observação de objetos total ou parcialmente imer-

sos em fluidos  
9/12 . . pela observação da profundidade de imersão dos 

objetos, por ex., hidrômetro 
9/14 . . . estando o objeto embutido em um recipiente 
9/16 . . . sendo o objeto articulado 



G 01 N 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 7, Seção G 38 

9/18 . . . Adaptações especiais para indicação, registro, 
ou controle 

9/20 . . pelo balanceamento do peso dos objetos 
9/22 . . . com circulação contínua do fluido 
9/24 . pela observação da transmissão da radiação da onda ou 

partícula através do material 
9/26 . pela medição das diferenças de pressão 
9/28 . . pela medição da pressão de sopro das bolhas de gás 

que escapam de bocais em diferentes profundidades 
de um líquido 

9/30 . pela utilização de efeitos centrífugos 
9/32 . pela utilização das propriedades de escoamento dos 

fluidos, por ex., escoamento através de tubos ou abertu-
ras 

9/34 . . pela utilização de elementos deslocáveis através de 
fluidos, por ex., palhetas 

9/36 . Análise de materiais pela medição da densidade ou do 
peso específico, por ex., determinando a quantidade de 
umidade(métodos de medição em geral 9/02 a 9/32) 

11/00 Investigação das propriedades de escoamento dos mate-
riais, por ex., viscosidade, plasticidade; Análise de mate-
riais pela determinação das propriedades de escoamento 

11/02 . pela medição do escoamento do material 
11/04 . . através de uma passagem estreita, por ex., um tubo, 

uma abertura 
11/06 . . . pela medição de tempo do escoamento para o 

exterior de uma quantidade conhecida 
11/08 . . . pela medição da pressão necessária para a pro-

dução de um escoamento conhecido 
11/10 . pelo deslocamento de um abjeto dentro do material 
11/12 . . pela medição da velocidade de subida ou queda do 

objeto; medindo a penetração de calibres biselados 
(11/16 tem prioridade) 

11/14 . . pela utilização de objetos rotativos, por ex., palhetas 
(11/16 tem prioridade) 

11/16 . . pela medição do efeito de amortecimento sobre um 
objeto oscilatório 

13/00 Investigação dos efeitos de superfície ou de camada limite, 
por ex., poder umectante; Investigação dos efeitos de difu-
são; Análise de materiais pela determinação dos efeitos de 
superfície, camada limite, ou difusão; Investigação ou a-
nálise de estruturas de superfície nas faixas atômicas [1,7] 

13/02 . Investigação da tensão superficial dos líquidos 
13/04 . Investigação dos defeitos osmóticos 
13/10 . Investigação ou análise de estruturas de superfícies nas 

faixas atômicas usando técnicas de sondagem de explo-
ração (medindo emissão secundária 23/22; medição 
dimensional usando técnicas de sondagem de explora-
ção G 01 B; detalhes da aparelhagem de sondagem de 
exploração em geral G 12 B 21/00) [7] 

13/12 . . usando microscopia de exploração em túneis (SMT) 
[7] 

13/14 . . usando microscopia ótica de exploração de campo 
próximo (SNOM) [7]  

13/16 . . usando microscopia de força atômica (AFM) [7] 
13/18 . . usando microscopia de exploração de condutância 

iônica (SICM) [7] 
13/20 . . usando microscopia de exploração de capacitância 

(SCM) [7] 
13/22 . . usando microscopia de força magnética (MFM) [7] 
 

13/24 . . usando microscopia de exploração eletrotérmica [7] 
 
15/00 Investigação das características das partículas; Investi-

gação da permeabilidade, do volume dos poros, ou 
da área superficial de materiais porosos (identifica-
ção de microorganismos C 12 Q) [4] 

15/02 . Investigação das dimensões ou da distribuição das 
dimensões de partículas (15/04, 15/10 tem prioridade; 
pela medição da pressão osmótica 7/10; por filtragem B 
01 D; por peneiramento B 07 B) [4] 

15/04 . Investigação da sedimentação de suspensões de partícu-
las [4] 

15/05 . . no sangue [4] 
15/06 . Investigação da concentração de suspensões de partícu-

las (15/04, 15/10 tem prioridade; pela pesagem 5/00) [3] 
15/08 . Investigação da permeabilidade, do volume dos poros, 

ou da área superficial dos materiais porosos 
15/10 . Investigação de partículas individuais [4] 
15/12 . . Contadores do tipo coulter [4] 
15/14 . . Investigação eletro-ótica [4] 
 
17/00 Investigação da resistência dos materiais às intempéries, 

à corrosão, ou à luz 
17/02 . Sistemas de medição eletroquímicas para a medição de 

intempéries, corrosão ou da proteção contra corrosão 
(17/04 tem prioridade) [5] 

17/04 . Sondas para corrosão [5] 
 
19/00 Investigação de materiais por métodos mecânicos (3/00 a 

17/00 tem prioridade) 
19/02 . Medição do coeficiente de atrito entre materiais 
19/04 . Medição da força adesiva entre materiais, por ex., de 

fita adesiva, de revestimentos 
19/06 . Investigação pela remoção de materiais, por ex., teste 

de centelha 
19/08 . Detecção da presença de falha ou irregularidade (medi-

ção de aspereza ou irregularidade de superfícies G 01 B 
5/28) 

19/10 . medição do teor de umidade, por ex., pela medição da 
mudança do comprimento de um filamento higroscópi-
co; Higrômetros 

 
21/00 Investigação ou análise de materiais pela utilização de 

meios óticos, isto é, utilizando raios infravermelhos, vi-
síveis ou ultravioletas (3/00 a 19/00 têm prioridade; medi-
ção de força em geral G 01 L 1/00; elementos óticos dos 
instrumentos de medição G 02 B; análise da imagem por 
processamento de dados G 06 T) 

 
Nota 

 
Este grupo não abrange a investigação das propriedades 
do espectro da luz per se, ou medições das propriedades de 
materiais onde as propriedades do espectro da luz são sen-
tidas e a ênfase básica está na criação, detecção ou análise 
do espectro, desde que as propriedades dos materiais a se-
rem investigados sejam de menor importância (ver também 
a Nota (4) após o título da classe G 01).  Estas matérias 
são abrangidas pelo grupo G 01 J 3/00. [7] 

 
21/01 . Disposições ou aparelhos para facilitar a investigação 

ótica [3] 
21/03 . . Construções em ""cuvettes" [3] 
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21/05 . . . "cuvettes" de fluxo direto (21/09 tem priorida-
de; manipulação de amostras de líquidos 1/10) 
[3] 

21/07 . . . "cuvettes" do tipo centrífugo (21/09 tem priori-
dade; centrífugas B 04 B) [3] 

21/09 . . . adaptadas para resistir a ambientes hostis ou 
materiais corrosivos ou abrasivos [3] 

21/11 . . Enchimento ou esvaziamento de "cuvettes" [3] 
21/13 . . Movimentação de "cuvettes" ou de amostras sólidas 

para ou a partir da estação de investigação [3] 
21/15 . . Para impedir a contaminação dos componentes do 

sistema ótico ou obstrução  do caminho que a luz 
percorre [3] 

21/17 . Sistemas nos quais a luz incidente é modificada  em 
concordância com as propriedades do material investi-
gado (nas quais o material investigado é oticamente ex-
citado, provocando uma modificação no comprimento 
de onda da luz incidente 21/63) [3] 

21/19 . . Dicroísmo [3] 
21/21 . . Propriedades que afetam a polarização (21/19 tem 

prioridade) [3] 
21/23 . . . Birrefringência [3] 
21/25 . . Cor; Propriedades espectrais, isto é, comparação do 

material sobre a luz em dois ou mais comprimentos 
de ondas diferentes ou faixas de comprimento de 
ondas [3] 

21/27 . . . utilizando detecção fotoelétrica (21/31 tem 
prioridade) [3] 

21/29 . . . utilizando detecção visual (21/31 tem priorida-
de) [3] 

21/31 . . . Investigação do efeito relativo do material em 
comprimentos de ondas características de ele-
mentos ou moléculas específicas, por ex., espec-
trometria de absorção atômica [3] 

21/33 . . . . utilizando luz ultravioleta (21/39 tem prio-
ridade) [3] 

21/35 . . . . utilizando luz infravermelha (21/39 tem 
prioridade) [3] 

21/37 . . . . . utilizando detecção pneumática [3] 
21/39 . . . . utilizando lasers sintonizáveis [3] 
21/41 . . Refratividade; Propriedades que afetam as fases, 

por ex., comprimento do caminho ótico (21/21 tem 
prioridade) [3] 

21/43 . . . pela medição do ângulo crítico [3] 
21/45 . . . utilizando métodos interferométricos; utilizando 

métodos de Schlieren [3] 
21/47 . . Espalhamento, isto é, reflexão da difusão (21/25, 

21/41 têm prioridade) [3] 
21/49 . . . dentro de um corpo ou fluido [3] 
21/51 . . . . no interior de um recipiente, por ex., numa 

ampola (21/53 tem prioridade; teste de reci-
pientes quanto à limpeza B 08 B 9/46) [3] 

21/53 . . . . dentro de um fluido corrente, por ex., fuma-
ça (dispositivos de alarme operados por fu-
maça G 08 B 17/10) [3] 

21/55 . . Refletividade especular [3] 
21/57 . . . Medição de brilho [3] 
21/59 . . Transmissividade (21/25 tem prioridade) [3] 
21/61 . . . Analisadores de gás não-dispersivo [3] 
21/62 . Sistemas nos quais o material investigado é excitado, de 

modo que ele emita luz ou faça com que ocorra uma 
modificação no comprimento de onda da luz 

   incidente [3] 
21/63 . . oticamente excitados [3] 
21/64 . . . Fluorescência; Fosforescência [3] 

21/65 . . . Dispersão Raman [3] 
21/66 . . eletricamente excitados, por ex., eletroluminescên-

cia [3] 
21/67 . . . utilizando arcos ou descargas elétricas (abertu-

ras de centelhas H 01 T) [3] 
21/68 . . . utilizando campos elétricos de alta freqüência 

[3] 
21/69 . . . especialmente adaptados para fluidos [3] 
21/70 . . mecanicamente excitados, por ex., triboluminescên-

cia [3] 
21/71 . . termicamente excitados [3] 
21/72 . . . utilizando maçaricos a chama [3] 
21/73 . . . utilizando maçaricos ou tochas a plasma [3] 
21/74 . . . utilizando atomização sem chama, por ex., 

fornos a grafite [3] 
21/75 . Sistemas em que o material é submetido a uma reação 

química, sendo o andamento ou o resultado da mesma 
investigado (sistemas em que o material é queimado 
numa chama ou plasma 21/72, 21/73) [3] 

21/76 . . Quimiluminescência, Bioluminescência [3] 
21/77 . . pela observação do efeito sobre um indicador quí-

mico [3] 
21/78 . . . produzindo uma alteração de cor [3] 
21/79 . . . . Titulação fotométrica [3] 
21/80 . . . . Indicando o valor do pH [3] 
21/81 . . . . Indicando umidade [3] 
21/82 . . . produz indo um precipitado ou turbação [3] 
21/83 . . . . Titulação turbimétrica [3] 
21/84 . Sistemas especialmente adaptados para aplicações 

especiais [3] 
21/85 . . Investigação dos fluidos ou sólidos granulares em 

movimento [3] 
21/86 . . Investigação de chapas em movimento (21/89 tem 

prioridade) [3] 
21/87 . . Investigação de jóias (21/88 tem prioridade) [3] 
21/88 . . Investigação da presença de falhas ou contaminação 

[3] 
21/89 . . . em material em movimento, por ex., papel, 

têxteis (21/91, 21/94 têm prioridade) [3,7] 
21/892 . . . . caracterizado pela imperfeição, defeito ou 

aspecto do objeto examinado [7] 
21/894 . . . . . Furos [7] 
21/896 . . . . . Defeitos óticos no ou sobre materiais 

transparentes, ex., distorções, defeitos 
na superfície [7] 

21/898 . . . . . Irregularidades em superfícies texturi-
zadas ou padronizadas, têxteis, madeira  
[7] 

21/90 . . . num recipiente ou o seu conteúdo (21/91 tem 
prioridade) [3] 

21/91 . . . utilizando penetração de anilinas, por ex., tinta 
fluorescente [3] 

21/93 . . . Detectando padrões; Calibragem [7] 

21/95 . . . caracterizado pelo material ou formato do 
objeto a ser examinado (21/89 a 21/91, 21/94 
têm prioridade) [7] 

21/952 . . . . Pela inspeção da superfície exterior de 
corpos ou fios cilíndricos (21/956 tem prio-
ridade) [7] 

21/954 . . . . Pela inspeção da superfície interna de 
corpos ocos, ex., perfurações  [7] 

21/956 . . . . Pela inspeção de padrões na superfície de 
objetos (testes sem contato de circuitos ele-
trônicos G 01 R 31/308; teste de corrente G 
07 D) [7] 

21/958 . . . . Pela inspeção de materiais transparentes [7] 
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22/00 Investigação ou análise de materiais mediante a utiliza-
ção de microondas (3/00 a 17/00, 24/00 têm prioridade) 

22/02 . Investigação da presença de falhas [3] 
22/04 . Investigação do teor de umidade [3] 

23/00 Investigação ou análise de materiais pela utilização da 
radiação de ondas ou partículas não abrangidas pelos 
grupos 21/00 ou 22/00, por ex., raios-X, neutrons (3/00 a 
17/00 têm prioridade; medição de força em geral G 01 L 
1/00; medição das radiações nucleares onde raio-X G 01 T; 
introdução ou remoção de objetos ou materiais em reatores 
nucleares, ou armazenamento dos mesmos após tratamento 
nestes reatores G 21 C; fabricação ou operação de aparelhos 
de raio-X, ou circuitos para os mesmos H 05 G) 

23/02 . pela transmissão de  radiação através do material 
23/04 . . e formando uma imagem (microscópicos eletrôni-

cos H 01 J) 
23/05 . . . utilizando neutrons [3] 
23/06 . . e medindo a absorção 
23/08 . . . utilizando meios elétricos de detecção 
23/083 . . . . sendo a radiação raios X (23/10 a 23/18 têm 

prioridade) [5] 
23/087 . . . . . utilizando raios X polienergéticos [5] 
23/09 . . . . sendo a radiação neutrons [3] 
23/10 . . . . estando o material confinado num recipiente 

(23/09 tem prioridade) [3] 
23/12 . . . . sendo o material um líquido fluente ou um 

sólido granular fluente (23/09 tem priorida-
de) [3] 

23/14 . . . . . especialmente adaptados para operações 
de controle ou regulagem , ou para 
sinalização  

23/16 . . . . sendo o material uma chapa móvel (23/09, 
23/18 têm prioridade) [3] 

23/18 . . . . Investigação da presença de falhas ou inclu-
sões (23/09 tem prioridade) [3,5] 

23/20 . pela utilização de difração da  radiação, por ex., para 
investigação da estrutura dos cristais, pela utilização da 
reflexão da  radiação 

23/201 . . pela medição  sob um pequeno ângulo de espalha-
mento [2] 

23/202 . . . utilizando neutrons [3] 
23/203 . . pela medição do retro-espalhamento [2] 
23/204  . . utilizando neutrons [3] 
23/205 . . por meio de câmaras de difração (23/201 tem prio-

ridade) [2] 
23/206 . . . sendo a radiação neutrons [3] 
23/207 . . por difractrometria utilizando detectores, por ex., 

utilizando um cristal de análise ou um cristal a ser 
analisado em uma posição central e um ou mais de-
tectores móveis dispostos em circunferência 
(23/201 tem prioridade; espectrometria da intensi-
dade da  radiação detectada ou medida G 01 T 1/36) 
[2] 

23/22 . pela medição de emissão secundária [2] 
23/221 . . utilizando a análise por ativação [2] 
23/222 . . . utilizando neutrons [3] 
23/223 . . por irradiação de amostra de raios X e medição da 

fluorescência dos raios X [2] 
23/225 . . utilizando uma microssonda eletrônica ou iônica (tubos de 

feixes eletrônicos ou iônicos para a análise por microsson-
da H 01 J 37/00) [2] 

23/227 . . pela medição do efeito fotoelétrico, por ex., elétrons 
Auger [2] 

24/00 Investigação ou análise de materiais pela utilização de 
ressonâncias magnética nuclear, de ressonância para-
magnética eletrônica, ou de outros efeitos de spin (disp o-
sições ou instrumentos para medição dos efeitos da resso-
nância magnética G 01 R 33/20) [3,4,5] 

24/08 . pela utilização de ressonância magnética nuclear (24/12 
tem prioridade) [3] 

24/10 . pela utilização da ressonância paramagnética eletrônica 
(24/12 tem prioridade) [3] 

24/12 . pela utilização da ressonância dupla [3] 
24/14 . pela utilização da ressonância ciclotrônica [3] 

25/00 Investigação ou análise de materiais por meios térmicos 
(3/00 a 23/00 têm prioridade) 

25/02 . pela investigação das mudanças de estado ou de fase; 
pela investigação da sinterização 

25/04 . . do ponto de fusão; do ponto de congelamento; do 
ponto de amolecimento 

25/06 . . . Análise por medição da variação do ponto de 
congelamento 

25/08 . . do ponto de ebulição 
25/10 . . . Análise por medição da variação do ponto de 

ebulição 
25/12 . . do ponto crítico; de outra mudança de fase 
25/14 . pela utilização da destilação, extração, sublimação, 

condensação, congelamento, ou cristalização (25/02 
tem prioridade) 

25/16 . pela investigação do coeficiente térmico da dilat ação 
25/18 . pela investigação de condutividade térmica (por calorimetria 

25/20; por medição da variação de resistência de um corpo a-
quecido por eletricidade 27/18) 

25/20 . pela investigação da produção de quantidades de calor, 
isto é, calorimetria, por ex., pela medição do calor espe-
cífico, pela medição da condutividade térmica  

25/22 . . na oxidação por combustão ou por catálise, por ex., 
de componentes de misturas de gases 

25/24 . . . utilizando tubos de combustão, por ex., para a 
microanálise 

25/26 . . . utilizando combustão com oxigênio sob pres-
são, por ex., em calorímetros de bomba 

25/28 . . . sendo a elevação da temperatura dos gases 
resultante da combustão medida diretamente 

25/30 . . . . utilizando elementos elétricos sensí-
veis à temperatura 

25/32 . . . . . utilizando elementos termoelétricos 
25/34 . . . . utilizando elementos mecânicos sensíveis à 

temperatura, por ex., bimetálicos  
25/36 . . . . . para investigação da composição das 

misturas de gases 
25/38 . . . . utilizando a fusão ou a combustão de um 

sólido 
25/40 . . . sendo o calor produzido transferido para um 

fluido em circulação 
25/42 . . . . continuamente 
25/44 . . . sendo o calor produzido transferido para uma 

quantidade determinada de fluido 
25/46 . . . . para investigação da composição das mistu-

ras de gases 
25/48 . . em solução, absorção ou adsorção, ou em uma 

reação química que não envolva oxidação por com-
bustão ou catálise 

25/50 . pela investigação do ponto de ignição; pela investigação 
da capacidade de explosão 

25/52 . . pela determinação do ponto de ignição dos líquidos 
25/54 . . pela determinação da capacidade de explosão 
25/56 . pela investigação do teor da umidade 
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25/58 . . pela medição das mudanças de propriedades do 
material devido ao calor, ao frio, ou à dilatação 

25/60 . . . para determinação da umidade do vapor 
25/62 . . por meios psicrométricos, por ex., termômetros de 

reservatório úmido e seco 
25/64 . . . utilizando elementos elétricos sensíveis à tem-

peratura 
25/66 . . pela investigação do ponto de orvalho 
25/68 . . . pela variação da temperatura de uma superfície 

de condensação 
25/70 . . . pela variação da temperatura do material, por 

ex., por compressão, por dilatação 
25/72 . Investigação da presença de falhas (por investigação da 

condutividade térmica 25/18) 

27/00 Investigação ou análise de materiais pela utilização de 
meios elétricos, eletroquímicos, ou magnéticos (3/00 a 
25/00 têm prioridade; medição ou teste de variáveis elétri-
cas ou magnéticas ou das propriedades elétricas ou magné-
ticas dos materiais G 01 R) 

27/02 . pela investigação da impedância 
27/04 . . pela investigação da resistência 
27/06 . . . de um líquido (compreendendo a eletrólise 

27/26; compreendendo a polarografia 27/48; 
medição da resistência elétrica dos fluidos G 01 
R 27/22) 

27/07 . . . . Estrutura dos recipientes de medição; Ele-
trodos p ara os mesmos [2] 

27/08 . . . . que flui continuamente 
27/10 . . . . . Investigação ou análise especialmente 

adaptadas às operações de controle ou 
regulagem de ou à sinalização (regula-
gem G 05 D) 

27/12 . . . de um corpo sólido dependendo da absorção de 
um fluido; de um corpo sólido dependendo da 
reação com um fluido 

27/14 . . . de um corpo aquecido por eletricidade depen-
dendo da mudança de temperatura 

27/16 . . . . causada pela queima ou oxidação catalítica 
de um material circundante a ser verificado, 
por ex., de um gás 

27/18 . . . . causada por mudança da condutividade 
térmica de um material circundante a ser 
testado (27/20 tem prioridade) 

27/20 . . . Investigação da presença de falhas 
27/22 . . pela investigação da capacitância 
27/24 . . . Investigação da presença das falhas 
27/26 . pela investigação de variáveis eletroquímicas; pela 

utilização de eletrólise ou eletroforese (investigação de 
resistência à corrosão 17/00; investigação ou análise de 
materiais pela separação em componentes mediante a 
utilização da adsorção, absorção ou fenômenos seme-
lhantes ou mediante a utilização da troca de íons, por 
ex., cromatografia 30/00; imunoeletroforese 33/561; 
processo ou aparelhos eletroquímicos em geral B 01 J; 
elementos padrão de bateria H 01 M 6/28) [5] 

27/27 . . Associação de dois ou vários sistemas ou células de 
medição, cada um com parâmetro diferente, na qual 
os resultados das medições podem ser utilizados in-
dependentemente, estando fisicamente associados, 
ou combinados, os sistemas ou as células para pro-
duzir um valor representativo de outro parâmetro 
[5] 

27/28 . . Componentes das células eletrolíticas 
27/30 . . . Eletrodos, por ex., eletrodos de teste, semi-

células (27/414 tem prioridade) [5] 

27/31 . . . . Semi-células com membranas permeáveis, 
por ex., semi-porosas ou de permeabilidade 
seletiva [5] 

27/32 . . . . Eletrodos de calomelano 
27/327 . . . . Eletrodos bioquímicos [5] 
27/333 . . . . Eletrodos ou membranas seletivas frente a 

íons (eletrodos de vidro 27/36) [5] 
27/34 . . . . Eletrodos de queda de mercúrio 
27/36 . . . . Eletrodos de vidro 
27/38 . . . . Limpeza de eletrodos 
27/40 . . . Membranas ou divisões semipermeáveis 
27/401 . . . Pontes salinas; Uniões líquidas [5] 
27/403 . . Conjuntos de células e de eletrodos [5] 
27/404 . . . Células com anodo, catodo e eletrodos da célula 

no mesmo lado de uma membrana permeável 
que os separa do fluido da amostra [5] 

27/406 . . . Células e sondas com  eletrodos sólidos [5] 
27/407 . . . . para investigação ou análise de gases [5] 
27/409 . . . . . Células de concentração de oxigênio [5] 
27/41 . . . . . Células de bombeamento de oxigênio 

[5] 
27/411 . . . . para investigação ou análise de metais 

líquidos [5] 
27/413 . . . Células de concentração que utilizam eletrólitos 

líquidos [5] 
27/414 . . . Transistores de efeito de campo sensíveis aos 

íons ou aos agentes químicos, isto é, ISFETS ou 
CHEMFETS [5] 

27/416 . . Sistemas (27/27 tem prioridade) [5] 
27/417 . . . utilizando células e sondas com eletrodos sóli-

dos [5] 
27/419 . . . . Medição de tensões ou correntes com uma 

combinação de células de bombeamento de 
oxigênio e células de concentração de oxi-
gênio [5] 

27/42 . .  medição do depósito ou da liberação de materiais 
de um eletrodo; Coulometria, isto é, medição do 
equivalente de Coulomb do material em um eletro-
do [5] 

27/44 . . . utilizando eletrólise para produzir um reagente, 
por ex., para titulação [5] 

27/447 . . . utilizando a eletroforese [5] 
27/453 . . . . Células para esse fim [5] 
27/48 . . . Utilizando polarografia, isto é, medição das 

variações de corrente sob um tensão de variação 
lenta 

27/49 . . . Sistemas que implicam a determinação da cor-
rente em um valor único específico, ou em uma 
pequena margem de valores, para uma tensão 
aplicada, com o fim de produzir a medição sele-
tiva de uma ou várias espécies iônicas particula-
res [5] 

27/60 . pela investigação de variáveis eletrostáticas (pela inves-
tigação da capacitância 27/22) 

27/61 . . Investigando a presença de falhas [3] 
27/62 . pela investigação da ionização de gases; pela investiga-

ção de descargas elétricas, por ex., emissão de  catodos 
(espectrômetros de partículas H 01 J 49/00) 

27/64 . . utilizando radiação de ondas ou corpuscular para 
ionizar um gás, por ex., em uma câmara de ioniza-
ção 

27/66 . . . e medindo a corrente ou a tensão 
27/68 . . utilizando a descarga elétrica para ionizar um gás 
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27/70 . . . e medindo a corrente ou a tensão 
27/72 . pela investigação das variáveis magnéticas 
27/74 . . de fluidos (24/00 tem prioridade) 
27/76 . . . pela investigação da suscetibilidade 
27/80 . . para investigação da dureza mecânica, por ex., pela 

investigação da saturação ou  do resíduo de um ma-
terial ferromagnético 

27/82 . . para investigação da presença de falhas 
27/83 . . . pela investigação de campos magnéticos de 

dispersão [3] 
27/84 . . . . pela aplicação de pó magnético ou tinta 

magnética [3] 
27/85 . . . . utilizando métodos magnetográficos [3] 
27/87 . . . . utilizando sondas [3] 
27/90 . . . utilizando correntes de Foucault [3] 
27/92 . pela investigação da tensão de ruptura (27/60, 27/62 

têm prioridade;  teste de artigos ou espécimes de sólidos 
ou líquidos para determinação de sua resistência dielé-
trica ou tensão de ruptura G 01 R 31/12) [3] 

29/00 Investigação ou análise de materiais pela utilização de 
ondas ultra-sônicas, sônicas ou infrasônicas; visualiza-
ção do interior de objetos pela transmissão através do 
mesmo de ondas ultra-sônicas ou sônicas (3/00 a 27/00 
têm prioridade; medição ou indicação de ondas ultra-
sônicas, sônicas ou infrasônicas em geral G 01 H; formação 
da imagem de objetos pela utilização de sistemas sonar G 
01 S 15/00; obtenção de registros por técnica semelhantes 
às da fotografia pela utilização de ondas ultra-sônicas, sôni-
cas ou infrasônicas G 03 B 42/06) [4] 

29/02 . para análise de fluidos (29/16, 29/18, 29/20 têm priori-
dade) [5] 

29/04 . para investigação da presença de falhas em  sólidos 
(29/16, 29/18, 29/20 têm prioridade) [4,5] 

29/06 . . Visualização do interior [4] 
29/08 . . utilizando técnicas de transmissão (29/06 tem prio-

ridade) [5] 
29/10 . . utilizando a reflexão de ondas acústicas (29/06 tem 

prioridade) [5] 
29/12 . . utilizando técnicas de ressonância ou de vibração 

livre (29/06 tem prioridade) [5] 
29/14 . . utilizando técnicas de emissão acústica (29/06 tem 

prioridade) [5] 
29/16 . pela investigação da impedância mecânica ou acústica 

[5] 
29/18 . pela investigação da velocidade de propagação das 

ondas acústicas [5] 
29/20 . pela medição da atenuação das ondas acústicas [5] 
29/22 . Detalhes [ 5] 
29/24 . Sondas [5] 
29/26 . . Disposições para a orientação ou varredura [5] 
29/28 . . para estabelecer acoplamento acústico [5] 

30/00 Investigação ou análise de materiais pela separação em 
componentes mediante a utilização da adsorção, absor-
ção ou fenômenos semelhantes ou mediante a utilização 
da troca de íons, por ex., cromatografia (3/00 a 29/00 têm 
prioridade; separação para preparação ou produção de 
componentes B 01 D 15/00, 53/02, 53/14) [4] 

Nota 
Neste grupo, o seguinte termo é empregado com o signifi-
cado indicado: 
−  “condicionamento” significa a regulagem ou controle de 

parâmetros ambientais, por ex., temperatura ou pressão 
[4] 

30/02 . Cromatografia sobre coluna [4] 
30/04 . . Preparação ou injeção de amostras a serem analisa-

das [4] 
30/06 . . . Preparação [4] 
30/08 . . . . por enriquecimento [4] 
30/10 . . . . utilizando um desintegrador [4] 
30/12 . . . . por evaporação [4] 
30/14 . . . . pela eliminação de alguns componentes [4] 
30/16 . . . Injeção (30/24 tem prioridade) [4] 
30/18 . . . . utilizando uma membrana ou uma micro-

seringa [4] 
30/20 . . . . utilizando uma válvula de amostragem [4] 
30/22 . . . . em sistema líquidos de alta pressão [4] 
30/24 . . . Sistemas automáticos de injeção [4] 
30/26 . . Condicionamento do fluido portador; padrões de 

escoamento [4] 
30/28 . . . Controle dos parâmetros físicos do fluido port a-

dor [4] 
30/30 . . . de temperatura [4] 
30/32 . . . . de pressão ou velocidade (30/36 tem 

prioridade) [4] 
30/34 . . . . da composição do fluido, por ex., do gradi-

ente (30/36 tem prioridade) [4] 
30/36 . . . . em sistemas líquidos de alta pressão [4] 
30/38 . . . Padrões de escoamento [4] 
30/40 . . . . invertendo o sentido do fluxo  [4] 
30/42 . . . . utilizando um fluxo à contracorrente [4] 
30/44 . . . . reciclando a fração a ser distribuída [4] 
30/46 . . . . utilizando mais de uma coluna [4] 
30/48 . . Matérias absorventes ou adsorventes para este fim 

[4] 
30/50 . . Condicionamento do material absorvente ou adsor-

vente ou do líquido da fase estacionária [4] 
30/52 . . . Parâmetros físicos [4] 
30/54 . . . . Temperatura [4] 
30/56 . . . Métodos de enchimento ou de revestimento [4] 
30/58 . . . o absorvente ou o adsorvente se movendo como 

um todo [4] 
30/60 . . Construção da coluna [4] 
30/62 . . Detectores especialmente adaptados para este fim [4] 
30/64 . . . Detectores elétricos [4] 
30/66 . . . . Detectores de condutibilidade térmica [4] 
30/68 . . . . Detectores de ionização da chama [4] 
30/70 . . . . Detectores de captura de elétrons (30/68 

tem prioridade) [4] 
30/72 . . . Espectrômetros de massa [4] 
30/74 . . . Detectores óticos [4] 

30/76 . . . Detectores acústicos [4] 
30/78 . . . utilizando mais de um detector [4] 
30/80 . . Coletores de frações [4] 
30/82 . . . Meios automáticos com este fim [4] 
30/84 . . Preparação da fração a ser distribuída [4] 
30/86 . . Análise de sinais [4] 
30/88 . . Sistema integrados de análise, adaptados especial-

mente para este fim, não abrangidos por um único 
grupo de 30/04 a 30/86 (sistemas para análise de si-
nais G 06 F, G, T) [4] 
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30/90 . Cromatografia sobre placa, por ex., cromatografia sobre 
uma camada fina ou sobre papel [4] 

30/91 . . Aplicação da amostra [4] 
30/92 . . Construção da placa [4] 
30/93 . . . Aplicação da camada absorvente ou adsorvente 

[4] 
30/94 . . Desenvolvimento [4] 
30/95 . . Detectores especialmente adaptados para este fim; 

Análise de sinais [4] 
30/96 . utilizando troca de íons (30/02, 30/90 têm prioridade) [4] 
31/00 Investigação ou análise de materiais não biológicos pela 

utilização de métodos químicos especificados nos sub-
grupos (processos de medição ou de teste envolvendo en-
zimas ou microorganismos C 12 Q 1/00); Aparelhos espe-
cialmente adaptados para estes métodos [4] 

Nota 
A observação do progresso das reações abrangidas pelos 
grupos 31/02 a 31/22 por meio de algum dos métodos espe-
cificados nos grupos 3/00 a 29/00, se esta observação for de 
grande importância, é classificada no grupo pertinente a-
brangendo o método. 

31/02 . utilizando a precipitação 
31/10 . utilizando a catálise 
31/12 . utilizando a combustão (25/20 tem prioridade) 
31/16 . utilizando a titulação 
31/18 . . Buretas especialmente adaptadas à titulação (bure-

tas em geral B 01 L 3/02) 
31/20 . utilizando microanálise, por ex., reação à gota 
31/22 . utilizando indicadores químicos (31/02 tem prioridade) 

33/00 Investigação ou análise de materiais por métodos especí-
ficos não abrangidos pelos grupos precedentes 

33/02 . de alimentos 
33/03 . . de óleos ou gorduras comestíveis [4] 
33/04 . . de laticínios 
33/06 . . . Determinação do teor de gordura, por ex., por 

butirômetro 
33/08 . . de ovos, por ex., exame por transparência à luz 
33/10 . . de substâncias contendo amido, por ex., massas  
33/12 . . de carne; de peixes 
33/14 . . de bebidas 
33/15 . preparados medicinais [3] 
33/18 . de água 
33/20 . de metais 
33/22 . de combustíveis; de explosivos 
33/24 . de materiais da terra (33/42 tem prioridade) 
33/26 . de óleos; de líquidos viscosos; de tintas para pintar; de 

tintas de escrever (33/22 tem prioridade) 
33/28 . . de óleos (óleos ou gorduras comestíveis 33/03) [4] 
33/30 . . . para propriedades lubrificantes 
33/32 . . de tintas para pinturas; de tintas de escrever 
33/34 . de papel 
33/36 . de têxteis 
33/38 . de concreto; de cal; de argamassa; de gesso; de tijolos; 

de cerâmica; de vidro 

33/40 . de materiais pulverizados 
33/42 . de materiais para a construção de estradas (33/38 tem 

prioridade) 
33/44 . de resinas; de plásticos; de borracha; de couro 
33/46 . de madeira 
33/48 . Material biológico, por ex., sangue, urina (33/02 a 

33/14, 33/26, 33/44, 33/46 têm prioridade; determina-
ção da capacidade germinativa das sementes A 01 C 
1/02); Hemocitrômetros (contagem de glóbulos distri-
buídos sobre uma superfície utilizando um feixe eletrô-
nico para varrer esta superfície G 06 M 11/02) [3,4] 

33/483 . . Análise física de material biológico [4] 
33/487 . . . de material biológico líquido [4] 
33/49 . . . . do sangue [4] 
33/493 . . . . da urina[4] 
33/497 . . . de material biológico gasoso, por ex., respiração [4] 
33/50 . . Análise química de material biológico, por ex., 

sangue, urina; Testes por métodos envolvendo a 
formação ligações bioespecíficas de ligantes; Testes 
imunológicos (processos de medição ou testes ou-
tros que não os imunológicos envolvendo enzimas 
ou microorganismos, composições ou papéis reati-
vos para os mesmos, processos de preparação destas 
composições, controle de condições responsivas ao 
meio em processos microbiológicos ou enzimológi-
cos C 12 Q) [3] 

Notas 
(1) Neste grupo, a seguinte exp ressão é empregada com o 

significado indicado: 
– “envolvendo”, quando utilizado em relação a um mate-

rial, inclui o teste referente ao material bem como o 
emprego do material como um agente determinante ou 
reagente em um teste de um material diferente. [3] 

(2) Nos grupos 33/52 a 33/96, salvo indicação contrária,  a 
classificação é feita no último lugar apropriado. [3] 

 
33/52 . . . Utilização de compostos ou composições para 

investigação colorimétrica, espectrofotométrica 
ou fluorométrica, por ex., utilização de papel 
reagente [3] 

33/53 . . . Imuno-ensaio; Ensaios envolvendo ligantes 
bioespecíficos; Materiais para os mesmos (pre-
parações medicinais contendo antígenos ou an-
ticorpos A 61 K; haptenos em geral, ver os lo-
cais relevantes na classe C 07; peptídeos, por 
ex. proteínas em geral C 07 K) [4] 

33/531 . . . . Produção de material para  teste imunoquí-
mico [4] 

33/532 . . . . . Produção de substâncias imunoquímicas 
marcadas [4] 

33/533 . . . . . . com marcador fluorescente [4] 
33/534 . . . . . . com marcador radioativo [4] 
33/535 . . . . . . com marcador enzimático [4] 
33/536 . . . . com formação de um complexo imunológi-

co em fase líquida [4] 
33/537 . . . . . com separação do complexo imunológi-

co do antígeno ou anticorpo não ligado 
[4] 
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33/538 . . . . . . por coluna, partículas ou tira de 
resina absorvente ou adsorvente [4] 

33/539 . . . . . . envolvendo reagentes de precipita-
ção [4] 

33/541 . . . . . . . Duplo ou segundo anticorpo [4] 
33/542 . . . . . com inibição estérica ou modificação do 

sinal, por ex., extinção de fluorescência 
[4] 

33/543 . . . . com um portador insolúvel para imobiliza-
ção de substâncias imunoquímicas [4] 

33/544 . . . . . sendo o portador orgânico [4] 
33/545 . . . . . . Resina sintética [4]  
33/546 . . . . . . . como partículas aquosas sus-

pensas [4] 
33/547 . . . . . . . com antígeno ou anticorpo 

ligado ao  portador por meio de 
um agente de ponte [4] 

33/548 . . . . . . Carboidratos, por ex., dextrano [4] 
33/549 . . . . . . com antígeno ou anticorpo aprisio-

nado no portador [4] 
33/551 . . . . . sendo o portador inorgânico [4] 
33/552 . . . . . . Vidro ou sílica [4] 
33/553 . . . . . . Metal ou revestido por metal [4] 
33/554 . . . . . sendo o suporte uma célula biológica ou 

um fragmento de célula, por ex., bacté-
ria, células de levedura [4] 

33/555 . . . . . . Células vermelhas do sangue [4] 
33/556 . . . . . . . Células vermelhas do sangue 

fixadas ou estabilizadas [4] 
33/557 . . . . envolvendo medidas cinéticas, isto é, medi-

da evolução do tempo em função da intera-
ção antígeno-anticorpo [4] 

33/558 . . . . utilizando difusão ou migração do antígeno 
ou anticorpo [4] 

33/559 . . . . . através de um gel, por ex., técnica de 
Ouchterlony [4] 

33/561 . . . . . Imuno-eletroforese [4] 
33/563 . . . . envolvendo fragmentos de anticorpo [4] 
33/564 . . . . para complexos imunológicos pré-existentes 

ou doenças auto-imunes [4] 
33/566 . . . . utilizando portadores específicos ou proteí-

nas receptoras como reagentes para a for-
mação de ligações por ligante[4] 

33/567 . . . . . utilizando isolados de tecidos ou órgãos 
como agentes de ligação [4] 

33/569 . . . . para microorganismos, por ex., protozoá-
rios, bactérias, vírus [4] 

33/571 . . . . . para doenças venéreas, por ex., sífilis, 
gonorréia, herpes [4] 

33/573 . . . . para enzimas ou iso-enzimas [4] 

33/574 . . . . para câncer [4] 
33/576 . . . . para hepatite [4] 
33/577 . . . . envolvendo anticorpos monoclonais [4] 
33/579 . . . envolvendo lisado de limulus [4] 
33/58 . . . envolvendo substâncias marcadas (33/53 tem 

prioridade; para  teste in vivo A 61 K 51/00) [3] 
33/60 . . . . envolvendo substâncias marcadas radioati-

vas (traçadores G 21 H 5/02) [3] 
33/62 . . . envolvendo uréia [3] 
33/64 . . . envolvendo cetonas [3] 
33/66 . . . envolvendo açúcares do sangue, por ex., galac-

tose [3] 
33/68 . . . envolvendo proteínas, peptídeos ou aminoáci-

dos [3] 
33/70 . . . envolvendo creatina ou creatinina [3] 
33/72 . . . envolvendo pigmentos do sangue, por ex., 

hemoglobina, bilirrubina [3] 
33/74 . . . envolvendo hormônios [3] 
33/76 . . . . Gonadotropina coriônica humana [3] 
33/78 . . . . Hormônios da glândula tireóide [3] 
33/80 . . . envolvendo grupos sangüíneos ou tipos sangüí-

neos [3] 
33/82 . . . envolvendo vitaminas [3] 
33/84 . . . envolvendo compostos inorgânicos ou pH [3] 
33/86 . . . envolvendo tempo de coagulação do sangue [3] 
33/88 . . . envolvendo prostaglandina [3] 
33/90 . . . envolvendo a capacidade de fixação do ferro 

pelo sangue [3] 
33/92 . . . envolvendo lipídeos, por ex., colesterol [3] 
33/94 . . . envolvendo narcóticos [3] 
33/96 . . . envolvendo um padrão de controle do sangue ou 

do soro [3] 
33/98 . . . envolvendo álcool, por ex., etanol na respiração 

[4] 

35/00 Análise automática não limitada a métodos ou materiais 
estabelecidos em um único dos grupos anteriores; ma-
nuseio de materiais para os mesmos [3] 

35/02 . utilizando uma pluralidade de recipientes de amostras 
movimentados por um sistema transportador passando 
por uma ou mais estações de tratamento ou análise [3] 

35/04 . . Detalhes do sistema transportador [3] 
35/08 . utilizando uma corrente de amostras discreta fluindo 

por um sistema de tubos, por ex., análise de injeção do 
fluxo [3] 

35/10 . Dispositivos para transferência de amostras para, no 
ou do aparelho de análise, por ex., dispositivos de suc-
ção, dispositivos de injeção[6] 

37/00 Detalhes não abrangidos por qualquer grupo precedente 
[3] 
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G 01 P MEDIÇÃO DA VELOCIDADE LINEAR OU ANGULAR, DA ACELERAÇÃO, DA DESACELERAÇÃO OU DE CHOQUE; 
INDICAÇÃO DA PRESENÇA, DA AUSÊNCIA OU DA DIREÇÃO DE UM MOVIMENTO  (medição ou registro do fluxo sangüíneo A 61 
B 5/02, 8/06; controle da velocidade ou da desaceleração de veículos de propulsão elétrica B 60 L 3/00; sistema de iluminação de veículos adap-
tados para indicar a velocidade B 60 Q 1/54; determinação da posição ou do curso em navegação, medição da distância no solo, em geodésia ou 
topografia G 01 C; dispositivos de medição combinados, para medir duas ou mais variáveis de um movimento G 01 C 23/00; medição da veloci-
dade do som G 01 H; medição da velocidade da luz G 01 J 7/00; determinação da direção ou da velocidade de objetos sólidos pela reflexão ou 
rerradiação de ondas de rádio ou de outras ondas e baseada nos efeitos da propagação, por ex., efeito Doppler, tempo de propagação, direção da 
propagação, G 01 S; medição da velocidade da radiação nuclear G 01 T; medição da aceleração da gravidade G 01 V) 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange a medição da direção ou da velocidade de escoamento de fluidos pela utilização dos efeitos de propagação de 
ondas de rádio ou de outras ondas produzidas no próprio fluido, por ex., por um anemômetro à raio laser, por um fluxômetro ultra-sônico. 
[4] 

(2) Atenção para as Notas após o título da classe G 01. 
 
Índice da Subclasse 
INDICAÇÃO DE MOVIMENTO OU  
DA DIREÇÃO DO MOVIMENTO..............................................13/00 
MEDIÇÃO DA VELOCIDADE LINEAR OU 
ANGULAR DE CORPOS SÓLIDOS 
 Caracterizada pelo princípio  

predominante de ação dos meios  
.............................................................................................3/00 

 Por integração; por efeito  
giroscópico; por   
média ...............................................................7/00; 9/00; 11/00 

MEDIÇÃO DA VELOCIDADE DOS  
FLUIDOS OU DA VELOCIDADE 
RELATIVA DE UM SÓLIDO EM RELAÇÃO  
A UM FLUIDO OU DE UM FLUIDO EM  
RELAÇÃO A UM SÓLIDO........................................................... 5/00 
MEDIÇÃO DA ACELERAÇÃO OU  
DA MUDANÇA SÚBITA DA  
ACELERAÇÃO ............................................................................ 15/00 
DETALHES..................................................................................... 1/00 
TESTE FUNCIONAL OU CALIBRAÇÃO................................. 21/00

 

1/00 Detalhes de instrumentos 
1/02 . Estojos 
1/04 . Adaptações especiais dos meio de acionamento 
1/07 . Dispositivos indicadores, por ex., para indicação remota 

(indicando condições de funcionamento de veículos G 
07 C 5/00) [3] 

1/08 . . Disposições de escalas, ponteiros, lâmpadas ou 
indicadores acústicos, por ex., em velocímetros de 
automóveis 

1/10 . . . para indicação de velocidade predeterminadas 
1/11 . . . . pela detecção da posição da agulha indica-

dora [3] 
1/12 . Dispositivos de registro (registro das condições de 

funcionamento de veículos G 07 C 5/00) [3] 
1/14 . . para registro permanente [3] 
1/16 . . para registro apagável, por ex., registro magnético 

[3] 
3/00 Medição da velocidade linear ou angular; Medição das 

diferenças das velocidades lineares ou angulares (5/00 
até 11/00 têm prioridade; mecanismos de contagem G 06 
M) 

 
Nota 

Os subgrupos deste grupo principal distinguem-se pelo mé-
todo de medição que é de importância capital. Assim, a 
simples aplicação de outros métodos destinados a fornecer 
uma indicação final não afeta a classificação. 

 
3/02 . Dispositivos caracterizados pela utilização de meios 

mecânicos. 
3/04 . . por comparação de duas velocidades 
3/06 . . . utilizando uma engrenagem de fricção 
3/08 . . . utilizando uma engrenagem diferencial 

3/10 . . por acionamento de um elemento de indicação, por 
ex., um ponteiro, durante um tempo determinado 

3/12 . . utilizando um sistema excitado por impacto 
3/14 . . por excitação de um ou mais sistemas de ressonân-

cia mecânica 
3/16 . . pela utilização de forças centrífugas de massas 

sólidas (reguladores G 05 D 13/00) 
3/18 . . . transferidas para o indicador por meios mecâni-

cos 
3/20 . . . transferidas para o indicador por meios fluidos 
3/22 . . . transferidas para o indicador por meios elétricos 

ou magnéticos 
3/24 . . pela utilização de efeito de atrito (3/06 tem priori-

dade) 
3/26 . Dispositivos caracterizados pela utilização de fluidos 
3/28 . . pela utilização de bombas 
3/30 . . pela utilização da força centrífuga dos fluidos 
3/32 . . . em um recipiente giratório comunicando-se com 

um recipiente fixo 
3/34 . . pela utilização de efeitos de atrito 
3/36 . Dispositivos caracterizados pela utilização de meios 

óticos, por ex., utilizando luz infravermelha, visível, ou 
ultravioleta (3/68 tem prioridade; girômetros utilizando 
o efeito Sagnac, isto é, deslocamentos induzidos por ro-
tação de feixes eletromagnéticos em direções contrárias 
G 01 C 19/64) 

3/38 . . utilizando maior fotográficos 
3/40 . . utilizando meios estroboscópicos 
3/42 . Dispositivos caracterizados pela utilização de meios 

elétricos ou magnéticos (3/66 tem prioridade; medição 
de valores elétricos ou magnéticos em geral G 01 R) 

3/44 . . para medição da velocidade angular (3/56 tem 
prioridade) 

3/46 . . . pela medição da amplitude da corrente ou da 
tensão gerada 

3/48 . . . pela medição da freqüência da corrente ou da 
tensão gerada 

3/481 . . . . de sinais de pulso [3] 
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3/482 . . . . . liberadas por detectores de radiação 
nuclear [3] 

3/483 . . . . . liberadas por detectores de capacitância 
variável [3] 

3/484 . . . . . liberadas por chaves que estabelecem 
contato móvel [3] 

3/486 . . . . . liberadas por detectores fotoelétricos [3] 
3/487 . . . . . liberadas por ímãs giratórios [3] 
3/488 . . . . . liberadas por detectores de relutância 

variável [3] 
3/489 . . . . . Circuitos digitais para os mesmos [3] 
3/49 . . . utilizando correntes de Foucault 
3/495 . . . . nas quais o meio indicador responde a 

forças produzidas pelas correntes Foucault e 
pelo campo magnético gerador [3] 

3/50 . . para medição da velocidade linear (3/56 tem priori-
dade) 

3/52 . . . pela medição da amplitude da corrente ou da 
tensão gerada 

3/54 . . . pela medição da freqüência da corrente ou da 
tensão gerada 

3/56 . . para comparação das duas velocidades 
3/58 . . . pela medição ou comparação das amplitudes de 

correntes ou tensões geradas 
3/60 . . . pela medição ou comparação da freqüência de 

correntes ou tensões geradas 
3/62 . Dispositivos caracterizados pela determinação da varia-

ção da pressão atmosférica com relação à altitude para 
medição dos componentes verticais da velocidade (me-
dição da pressão em geral G 01 L) 

3/64 . Dispositivos caracterizados pela determinação do tempo 
gasto para percorrer uma distância determinada 

3/66 . . utilizando meios elétricos ou magnéticos (3/80 tem 
prioridade; medição de pequenos intervalos de tem-
po G 04 F) [4] 

3/68 . . utilizando meios óticos, isto é, utilizando luz infra-
vermelha, visível ou ultravioleta (3/80 tem priorida-
de) [4] 

3/80 . . utilizando meios de detecção auto-correlacionados 
ou inter-correlacionados [4] 

5/00 Medição da velocidade dos fluidos, por ex., de correntes 
de ar; Medição da velocidade dos corpos em relação aos 
fluidos, por ex., de navios, de aeronaves (aplicação dos 
dispositivos de medição de velocidade para medir o volume 
dos fluidos G 01 F) 

5/01 . pela utilização de fluxômetro giratório (swirlflowmeter) 
[3] 

5/02 . pela medição das forças exercidas pelo fluido sobre 
corpos sólidos, por ex., anemômetro 

5/04 . . utilizando a deflexão de chicanas 
5/06 . . utilizando a rotação de palhetas (medição de veloci-

dade de eixos rotativos 3/00) 
5/07 . . . com acoplamento elétrico ao dispositivo indica-

dor [3] 
5/08 . pela medição da variação de uma variável elétrica 

diretamente afetada pelo fluxo, por ex., utilizando o e-
feito eletrodinâmico 

5/10 . pela medição de variáveis térmicas 
5/12 . . utilizando a variação da resistência de um condutor 

aquecido 
5/14 . pela medição das diferenças de pressão em um fluido 
5/16 . . utilizando tubos de Pitot  
5/165 . . . Disposições ou estruturas de tubos de Pitot [3] 
5/17 . . . Disposições de acoplamento ao dispositivo 

indicador [3] 

5/175 . . . . com a determinação do número Mach 
(computadores  analógicos para esse fim G 06 
G 7/57) [3] 

5/18 . pela medição do tempo gasto pelo fluido para percorrer 
uma distância determinada [1,7] 

5/20 . . utilizando partículas conduzidas por uma corrente 
de fluido (5/22 tem prioridade) [4] 

5/22 . . utilizando meios de detecção auto-correlacionados 
ou inter-correlacionados [4] 

5/24 . pela medição da influência direta do fluido corrente 
nas propriedades  de uma onda de detecção acústica 
[7] 

5/26 . pela medição da influência direta do fluido corrente 
nas propriedades de uma onda de detecção ótica [7] 

7/00 Medição da velocidade pela integração da aceleração 
(medição da distância percorrida pela dupla integração da 
aceleração G 01 C 21/16) 

9/00 Medição da velocidade pela utilização do efeito giroscó-
pico, por ex., utilizando gases, utilizando feixes de elé-
trons (giroscópios ou dispositivos sensíveis à rotação per se 
G 01 C 19/00) 

9/02 . utilizando giroscópios rotativos 
9/04 . utilizando dispositivos sensíveis à rotação com massas 

vibratórias, por ex., diapasão 

11/00 Medição do valor médio da velocidade (pela determina-
ção do tempo gasto para percorrer uma distância determi-
nada 3/64, 5/18) 

11/02 . Medição da velocidade média de um certo número de 
corpos, por ex., de veículos para controle do tráfego 

13/00 Indicação ou registro da presença, ausência, ou direção, 
do movi mento (contagem de objetos em movimento G 06 
M 7/00; interruptores elétricos H 01 H) 

13/02 . Indicação de direção apenas, por ex., por cata-vento 
13/04 . . Indicação da direção positiva ou negativa de um 

movimento linear ou da direção horária ou anti-
horária de um movimento rotacional [3] 

15/00 Medição da aceleração; Medição da desaceleração; 
Medição do choque, isto é, da mudança brusca de acele-
ração 

15/02 . utilizando forças de inércia (15/14, 15/18  têm priori-
dade) [1,7] 

15/03 . . pela utilização de meios não-elétricos [3] 
15/04 . . para indicação do valor máximo 
15/06 . . . utilizando elementos sujeitos a uma deformação 

permanente 
15/08 . . com conversão em grandezas elétricas ou magnéti-

cas 
15/09 . . . pelo transdutor piezoelétrico [3] 
15/093 . . . pela aceleração foto elétrica [7] 
15/097 . . . por elementos vibratórios [7] 
15/10 . . . por cordas vibratórias 
15/105 . . . por meios sensíveis magneticamente [7] 
15/11 . . . pelo transdutor indutivo [3] 
15/12 . . . pela alteração da resistência elétrica 
15/125 . . . pelo transdutor capacitivo [3] 
15/13 . . . pela medição da força exigida para restaurar 

uma massa de prova submetida a forças de inér-
cia até uma posição nula [3] 

15/135 . . . pela utilização de contatos atuados por  uma 
massa inercial móvel [3] 
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15/14 . pela utilização de giroscópios (15/18 tem prioridade; 
giroscópios per se G 01 C 19/00) [1,7] 

15/16 . pelo cálculo da derivada temporal de um sinal de velo-
cidade medido (15/18 tem prioridade) [3,7] 

15/18 . em duas ou mais dimensões  [7] 

 
21/00 Teste ou calibração dos aparelhos ou dispositivos a-

brangidos pelos grupos precedentes 
21/02 . de velocímetros 
 

 

G 01 R MEDIÇÃO DE VARIÁVEIS ELÉTRICAS; MEDIÇÃO DE VARIÁVEIS MAGNÉTICAS (medição de variáveis físicas de qual-
quer tipo pela conversão em variáveis elétricas, ver a nota explicativa (4) de G 01; medição da difusão de íons em um campo elétrico, 
por ex., eletroforese, eletro-osmose, G 01 N; investigação das propriedades não elétricas ou não magnéticas dos materiais por métodos 
elétricos ou magnéticos G 01 N; indicação da sintonização correta de circuitos ressonantes H 03 J 3/12; controle de contadores de pul-
sos eletrônicos H 03 K 21/40; controle da operação de sistemas de comunicação H 04). 

 Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
– medição de todos os tipos de variáveis elétricas e magnéticas diretamente ou por derivação de outras variáveis elétricas ou magnéti-

cas; 
– medição de todos os tipos de propriedades elétricas e magnéticas dos materiais; 
– teste dos dispositivos, aparelhos e sistemas elétricos e magnéticos (por ex., válvulas de descarga amplificadores) ou medição de suas 

características; 
– indicação da presença ou do sinal de uma corrente ou tensão; 
– os aparelhos de RMN, RPE ou com outros de efeitos giratórios, não adaptados especialmente a uma aplicação particular [5] 
– equipamento para produção de sinais a serem utilizados na realização desses testes e medições. 

(2) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– “medição” inclui investigação; 
– “instrumentos” ou “instrumentos de medição” significa mecanismos eletromecânicos de medição; 
– “disposições para medição” significa aparelhos, circuitos, ou métodos para medição; 

(3) Atenção para as Notas após o título da classe G 01. 
(4) Nesta subclasse, o grupo 17/00 tem prioridade sobre os grupos 19/00 a 31/00. 

 
 

Índice da Subclasse 
 
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA 

Em geral ............................................................5/00, 7/00, 9/00 
Detalhes ...............................................................................1/00 
Fabricação; calibração, teste.....................................3/00; 35/00 

MEDIÇÃO ELETRO-MECÂNICA DA INTEGRAL 
DE TEMPO DA POTÊNCIA OU DA CORRENTE.....................11/00 
MEDIÇÃO DE VARIÁVEIS ELÉTRICAS 

Detalhes das disposições para medição..................11/02, 15/00 
Disposições para apresentação..........................................13/00 

Medição envolvendo comparação 
com um valor de referência............................................... 17/00 
Corrente ou tensão; potência, fator de  
potência; integral de tempo da potência  
ou da corrente, freqüência; resistência, 
reatância, impedância.................................19/00; 21/00; 22/00; 
 23/00;27/00 
Outras variáveis...................................................... 25/00; 29/00 

TESTE DAS PROPRIEDADES 
ELÉTRICAS OU LOCALIZAÇÃO DE DEFEITOS................... 31/00 
MEDIÇÃO DE VARIÁVEIS MAGNÉTICAS............................. 33/00

 

1/00 Detalhes de instrumentos ou disposições dos tipos a-
brangidos pelos grupos 5/00 a 13/00 (detalhes estruturais 
próprios às disposições para medição do consumo de ener-
gia elétrica 11/02) [3] 

1/02 . Detalhes estruturais gerais (detalhes do tipo aplicável a 
instrumentos de indicação em geral G 01 D 7/00) 

1/04 . . Caixas; Elementos de suporte; Disposições de 
terminais (terminais H 01 R; barra ou quadros ter-
minais H 02 B; caixas para aparelhos elétricos H 05 
K) 

1/06 . . Guias de medição; Sondas de medição (19/145, 
19/165 têm prioridade; peças terminais para guias H 
01 R 11/00) [3] 

1/067 . . . Sondas de medição [3] 
1/07 . . . . Sondas sem contato [6] 
1/073 . . . . Sondas múltiplas [3] 
1/08 . . Ponteiros; Escalas; Iluminação de escalas 
1/10 . . Disposições dos mancais (mancais em geral F 16 C) 
1/12 . . . mancais em forma de tiras ou fios 
1/14 . . Disposições para freagem; Disposições para amor-

tecimento 
1/16 . . Ímãs (em geral H 01 F) 
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1/18 . . Disposições de blindagem contra campos elétricos 
ou magnéticos, por ex., contra o campo terrestre 

1/20 . Modificações de elementos elétricos básicos para utili-
zação em instrumentos de medição elétrica; Combina-
ções estruturais desses elementos com esses instrumen-
tos (transformadores para instrumentação per se H 01 F 
38/20) 

1/22 . . Verificadores de tenazes atuando como enrolamen-
tos secundários de transformadores de corrente (iso-
lamento de voltagem ou corrente utilizando trans-
formadores 15/18) 

1/24 . . Linha de transmissão, por ex., guia de onda, seções 
de medição, por ex., seção ranhurada 

1/26 . . . com movimento linear da sonda 
1/28 . Disposição prevista nos instrumentos de medição para 

valores de referência, por ex., tensão padrão, forma de 
onda padrão 

1/30 . Combinação estrutural de instrumentos de medição 
elétrica com circuitos eletrônicos básicos, por ex., com 
amplificador 

1/36 . Disposições ou circuitos de proteção contra sobrecarga 
para instrumentos de medição elétrica (em geral H 02 H) 

1/38 . Disposições para alterar a característica de indicação, 
por ex., por modificação do entreferro (circuitos G 01 D 
3/02) 

1/40 . Modificação de instrumentos para indicar o valor má-
ximo ou mínimo alcançado num intervalo de tempo, por 
ex., pelo ponteiro indicador máximo [3] 

1/42 . . de funcionamento térmico 
1/44 . Modificações dos instrumentos para a compensação das 

variações de temperatura [2] 

3/00 Aparelhos ou processos especialmente adaptados à 
fabricação de instrumentos de medição 

5/00 Instrumentos para conversão de uma única corrente ou 
de uma única tensão em um deslocamento mecânico 
(galvanômetros de vibração 9/02) 

5/02 . Instrumentos de bobina móvel 
5/04 . . com ímã no exterior da bobina 
5/06 . . com ímã formando núcleo 
5/08 . . especialmente adaptados a um grande ângulo de 

desvio; com bobina de movimento excêntrico em 
torno de um eixo 

5/10 . Galvanômetros de molas 
5/12 . Galvanômetros de paço 
5/14 . Instrumentos de ferro móvel 
5/16 . . com ímã articulado 
5/18 . . com ferro doce articulado, por ex., galvanômetros 

de agulha 
5/20 . Instrumentos de indução, por ex., instrumentos Ferraris 
5/22 . Instrumentos termoelétricos (medição do valor eficaz de 

correntes ou tensões utilizando termoconversores 
19/03) 

5/24 . . funcionando por alongamento de uma tira ou de um 
fio ou por dilatação de um gás ou de um fluido 

5/26 . . funcionando pela deformação de um elemento 
bimetálico 

5/28 . Instrumentos eletrostáticos (combinados com detector 
de radiações G 01 T) 

5/30 . . Eletrômetros de folhas 
5/32 . . Eletrômetros de fio metálico; Eletrômetro de agulha 
5/34 . . Eletrômetros de quadrante 

7/00 Instrumentos capazes de converter duas ou mais correntes 
ou tensões em um único deslocamento mecânico 
(9/00 tem prioridade) 

7/02 . para formar um soma ou uma diferença 
7/04 . para formar um quociente (para medição da resistência 

27/08) 
7/06 . . do tipo de ferro móvel 
7/08 . . do tipo de bobina móvel, por ex., do tipo de bobina 

cruzada 
7/10 . . . possuindo mais de duas bobinas móveis 
7/12 . para formar um produto 
7/14 . . do tipo de ferro móvel 
7/16 . . com bobinas tanto fixas como móveis, isto é, dina-

mômetros 
7/18 . . . com bobinas fixas e móveis acopladas magneti-

camente por um núcleo de ferro 

9/00 Instrumentos que empregam ressonância mecânica 
9/02 . Galvanômetros de vibração, por ex., para medição de 

correntes 
9/04 . utilizando lâminas vibrantes, por ex., para medição de 

freqüência 
9/06 . . de acionamento magnético 
9/08 . . de acionamento piezoelétrico 
11/00 Disposições eletromecânicas para medição da integral 

no tempo da potência ou da corrente elétrica, por ex., do 
consumo (outras disposições para o mesmo fim 22/00; con-
trole do consumo de energia elétrica de veículos à propul-
são elétrica B 60 L 3/00) 

11/02 . Detalhes estruturais (aplicáveis a instrumentos de medi-
ção elétrica em geral 1/00) 

11/04 . . Caixas; Elementos de suporte; Disposições de 
terminais 

11/06 . . Circuitos magnéticos de medidores de indução [2] 
11/067 . . . Bobinas para esse fim [2] 
11/073 . . . Induzidos para esse fim [2] 
11/09 . . . . Induzidos de disco [2] 
11/10 . . Ímãs de freagem; Disposições para amortecimento 
11/12 . . Disposições dos mancais (mancais em geral F 16 C) 
11/14 . . . com liberação magnética 
11/16 . . Adaptações de contadores a medidores de eletrici-

dade  
11/17 . . Compensação de erros; Meios de ajustagem ou 

regulagem para esse fim [2] 
11/18 . . . Compensação das variações das condições 

ambientes [2] 
11/185 . . . . Compensação das variações de temperatura [2] 
11/19 . . . Compensação dos erros causados por um torque 

perturbador, por ex., erros devidos ao campo ro-
tativo de medidores polifásicos [2] 

11/20 . . . Compensação dos erros de fase nos medidores 
de indução [2] 

11/21 . . . Compensação dos erros causados 
pelos efeitos de amortecimento da corrente, por ex., a-
justagem na faixa da sobrecarga [2] 

11/22 . . . Ajustagem to torque, por ex., ajustagem do 
torque de partida, ajustagem de medidores poli-
fásicos para obtenção de torques iguais [2] 

11/23 . . . Compensação dos erros causados pelo atrito, 
por ex., ajustagem na faixa de carga leve [2] 
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11/24 . . Disposições para evitar ou indicar o uso  
   fraudulento [4] 
11/25 . . Disposições para indicar ou assinalar defeitos [2,4] 

Nota 
 Os grupos 11/48 a 11/66 têm prioridade sobre os grupos 

11/30 a 11/46 [4] 

11/30 . Medidores de motores eletrodinâmicos 
11/32 . . Medidores de watts-horas 
11/34 . . Medidores de ampéres-horas 
11/36 . Medidores de indução, por ex., medidores Ferraris 

(instrumentos Ferraris 5/20) 
11/38 . . para funcionamento monofásico 
11/40 . . para funcionamento polifásico 
11/42 . . . Circuitos para esse fim 
11/46 . Medidores de mecanismos de relógio de funcionamento 

elétrico; Medidores oscilatórios; Medidores de pêndulo 
11/48 . Medidores especialmente adaptados para medição de 

componentes reais ou reativos; Medidores especialmen-
te adaptados para medição da energia aparente 

11/50 . . para medição do componente real 
11/52 . . para medição do componente reativo 
11/54 . . para medição simultânea de pelo menos duas das 

três variáveis seguintes; componente real, compo-
nente reativo, energia aparente 

11/56 . Medidores especiais de tarifas (medição de tarifas em 
geral G 01 D 4/00) 

11/57 . . Medidores de tarifas múltiplas (11/63 tem priorida-
de) [2] 

11/58 . . . Dispositivos de ligação de tarifas para esse fim [2] 
11/60 . . Medidores de subtração; Medidores para medição 

de horas de carga máxima ou mínima 
11/63 . . Medidores de excesso de consumo, por ex., medi-

ção do consumo quando um nível predeterminado 
de potência é ultrapassado [2] 

11/64 . . Medidores de máximo, por ex., cuja tarifa para um 
determinado período de tempo baseia-se na deman-
da máxima dentro desse período 

11/66 . . . Sistemas de circuitos 

13/00 Disposições para apresentação de variáveis elétricas ou 
de formas de ondas (apresentação por deslocamento me-
cânico somente 5/00, 7/00, 9/00; registro do espectro de 
freqüência 23/18) [4] 

13/02 . para apresentação em forma digital das variáveis elétri-
cas medidas (contadores G 06 M; conversão analógi-
ca/digital em geral H 03 M 1/00) [4] 

13/04 . para produção de registros permanentes [4] 
13/06 . . Modificações para registro de perturbações transit ó-

rias, por ex., pela partida ou aceleração de um meio 
de registro 

13/08 . . Sistemas eletromecânicos de registro utilizando um 
método de escrita mecânica direta  

13/10 . . . com registro intermitente para representação da 
variável pelo comprimento de um traço ou pela 
posição de um ponto 

13/12 . . Registro químico, por ex., Clidonógrafos (13/14 
tem prioridade) 

13/14 . . Registro sobre um material sensível à luz 
13/16 . . Registro sobre um meio magnético 
13/18 . . . utilizando um deslocamento de limite 
13/20 . Osciloscópios de raios catódicos (válvulas de raios 

catódicos H 01 J 31/00) 
13/22 . . Circuitos para os mesmos (produção de pulsos, por 

ex., de formas de ondas em dentes de serra H 03 K 
3/00) 

13/24 . . . Circuitos de deflexão à base de tempo 
13/26 . . . Circuitos para controle da intensidade do feixe 

eletrônico (controle de brilho H 01 J 29/98) 
13/28 . . . Circuitos para a apresentação simultânea ou em 

seqüência de mais de uma variável (interrupto-
res eletrônicos H 03 K 17/00) 

13/30 . . . Circuitos para inserir marcadores de referência, 
por ex., para sincronização, para calibração, pa-
ra marcação de freqüência 

13/32 . . . Circuitos para apresentação de funções não 
periódicas tais como fenômenos transitórios; 
Circuitos de disparos; Circuitos de sincroniza-
ção; Circuitos para dilatar uma base de tempo 

13/34 . . . Circuitos para representação de uma única 
forma de onda por amostragem, por ex., para 
freqüências muito altas (disposições de amos-
tragem e memorização G 11 C 27/02) [2] 

13/36 . utilizando o comprimento de uma descarga luminescen-
te, por ex., osciloscópio de luminescência (válvulas de 
descargas H 01 J) [4] 

13/38 . utilizando o deslocamento estável ou oscilatório de um 
feixe de luz por um sistema de medição eletromecânico 
(tais sistemas de medição per se 5/00, 7/00, 9/00) [4] 

13/40 . utilizando a modulação de um feixe de luz por outro 
meio que não o deslocamento mecânico, por ex., pelo 
efeito Kerr [4] 

13/42 . Instrumentos utilizando o comprimento de uma abertura 
de centelha, por ex., pela medição do afastamento má-
ximo de eletrodos para produzir centelha 

15/00 Detalhes de disposições para medições dos tipos abran-
gidos pelos grupos 17/00 a 29/00 e 33/00 a 35/00 (detalhes 
dos instrumentos 1/00; guias de medição, sondas de medi-
ção; disposições de proteção contra sobrecarga 1/36; circui-
tos para correção da função de transferência G 01 D 3/02) 

15/04 . Divisores de voltagem [6] 
15/06 . . tendo componentes reativos, por ex., transformador 

capacitivo [6] 
15/08 . Circuitos para alterar a faixa de medição 
15/09 . . Circuitos de autoregulação [6] 
15/12 . Circuitos para aparelhos de controle de múltipla utiliza-

ção, por ex., para medição à vontade de tensão, corren-
te, ou impedância 

15/14 . Adaptações que proporcionam isolamento de voltagem 
ou de corrente, por ex., para redes de alta-voltagem ou 
altacorrente (divisores de voltagem 15/04) [6] 

15/16 . . utilizando dispositivos capacitivos [6] 
15/18 . . utilizando dispositivos indutores, por ex., transfor-

madores [6] 
15/20 . . utilizando dispositivos galvano-magnéticos, por ex., 

dispositivos de efeito Hall [6] 
15/22 . . utilizando dispositivos emissores de luz, por ex.+, 

LED, optoacopladores [6] 
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15/24 . . utilizando dispositivos moduladores de luz [6] 
15/26 . . utilizando modulação de ondas que não a luz, por 

ex., ondas de rádio ou acústicas [6] 
17/00 Dispositivos para medição envolvendo a comparação 

com um valor de referência, por ex., ponte 
17/02 . Disposições em que o valor a ser medido é automatica-

mente comparado com um valor de referência 
17/04 . . em que o valor de referência é contínuo ou periodi-

camente varrido dentro da faixa de valores a serem 
medidos 

17/06 . . Disposições de balanceamento automática 
17/08 . . . em que uma força ou um torque representando o 

valor medido é equilibrado por uma força ou 
um torque que representa o valor de referência 

17/10 . Pontes de medição de corrente alternada ou de corrente 
contínua (disposições para comparação ou reequilíbrio 
automático 17/02) 

17/12 . . utilizando a comparação de correntes, por ex., 
pontes com saída de corrente diferencial 

17/14 . . com indicação do valor medido por indicador de 
zero calibrado, por ex., ponte de percentagem, ponte 
de tolerância (17/12, 17/16 têm prioridade) 

17/16 . . com válvulas de descarga ou dispositivos semicon-
dutores em um ou mais braços da ponte, por ex., 
voltímetro utilizando um amplificador diferencial 

17/18 . . com mais de quatro ramificações 
17/20 . Disposições de medição potenciométrica em corrente 

alternada ou corrente contínua (disposições para compa-
ração ou reequilíbrio automático 17/02) 

17/22 . . com indicação do valor medido por indicador de 
zero calibrado 

19/00 Disposições para medição de correntes ou tensões ou 
para indicação da presença ou sinal das mesmas  (5/00 
tem prioridade; para medição de correntes ou tensões bioe-
létricas A 61 B 5/04) [4] 

Nota 
 Dentre os grupos 19/02 a 19/32, o grupo 19/28 tem priori-

dade. Os grupos 19/18 a 19/257 têm prioridade sobre os 
grupos 19/02 a 19/17 e 19/30. [3] 

19/02 . Medição do valor eficaz, isto é, raiz quadrada do valor 
médio dos quadrados dos valores instantâneos tomados 
sobre um ciclo completo 

19/03 . . utilizando termoconversores [4] 
19/04 . Medição dos valores de pico de uma corrente alternada 

ou de pulsos [2] 
19/06 . Medição do componente real; Medição do componente 

reativo 
19/08 . Medição da densidade da corrente 
19/10 . Medição de uma soma, de uma diferença, ou de uma 

relação 
19/12 . Medição da taxa de variação 
19/14 . Indicação da direção da corrente; Indicação da polari-

dade da tensão 
19/145 . Indicando a presença de corrente ou tensão [3] 
19/15 . . Indicando a presença de corrente [3] 
19/155 . . Indicando a presença de tensão [3] 

19/165 . Indicando que a corrente ou tensão está ou acima ou 
abaixo de um valor predeterminado ou dentro ou fo-
ra de uma faixa predeterminada de valores (circui-
tos com ação regenerativa, por ex., disparador Sch-
mitt H 03 K 3/00; comutadores de limiar H 03 K 
17/00) [3] 

19/17 . . dando uma indicação do número de vezes que isso 
ocorre [3] 

19/175 . Indicando os instantes de passagem da corrente ou 
tensão através de um dado valor, por ex., passagem a-
través do zero [3] 

19/18 . utilizando conversão de corrente contínua em corrente 
alternada, por ex., por meio de pulsadores 

19/20 . . utilizando transdutores 
19/22 . utilizando conversão de corrente alternada em corrente 

contínua 
19/25 . utilizando técnicas digitais de medição (disposições 

para a apresentação de variáveis elétricas medidas sob 
forma digital 13/02) [3] 

19/252 . . utilizando conversores analógico-digitais do tipo 
com conversão da tensão ou da corrente em fre-
qüência, e a medição desta freqüência [4] 

19/255 . . utilizando conversores analógico-digitais do tipo 
com contagem de pulsos durante um período de 
tempo proporcional à tensão ou corrente, produzida 
por um gerador de pulsos com freqüência fixa [4] 

19/257 . . utilizando conversores analógico-digitais do tipo 
com comparação de diferentes valores de referência 
com o valor da tensão ou corrente, por ex., utilizan-
do um método por aproximações sucessivas [4] 

19/28 . adaptadas para medição em circuitos com constantes 
distribuídas 

19/30 . Medição do valor máximo ou mínimo da corrente ou 
voltagem alcançada num intervalo de tempo (19/04 tem 
prioridade; modificações de instrumentos para indica-
ção do valor máximo ou mínimo alcançado num inter-
valo de tempo 1/40) [2,3] 

19/32 . Compensação das variações de temperatura [2] 

21/00 Disposições para medição da potência elétrica ou do 
fator de potência (7/12 tem prioridade) [4] 

21/01 . em circuitos com constantes distribuídas (21/04, 21/07, 
21/09, 21/12 têm prioridade) [2] 

21/02 . por métodos térmicos 
21/04 . . em circuitos em constantes distribuídas 
21/06 . pela medição da corrente ou tensão (21/08 a 21/133 tem 

prioridade) [4] 
21/07 . . em circuitos com constantes distribuídas (21/09 tem 

prioridade) [2] 
21/08 . pela utilização de dispositivos de efeito galvanomagné-

tico, por ex., dispositivos de efeito Hall (esses dispositi-
vos per se H 01 L) [2] 

21/09 . . em circuitos com constantes distribuídas [2] 
21/10 . pela utilização de características quadráticas de elemen-

tos de circuito, por ex., diodos, para medir a potência 
absorvida pelas cargas de impedância conhecida (21/02 
tem prioridade) [2] 

21/12 . . em circuitos com constantes distribuídas 
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21/127 . utilizando a modulação dos pulsos (21/133 tem priori-
dade) [4] 

21/133 . utilizando técnicas digitais [4] 
21/14 . Comparação das variações de temperatura [2] 

22/00 Disposições para medição da integral no tempo da po-
tência ou da corrente elétrica, por ex., por métodos ele-
trônicos (disposições eletromecânicas 11/00; controle do 
consumo elétrico de veículos de propulsão elétrica B 60 L 
3/00) [4] 

Nota 
 
 Uma disposição para medição da integral no tempo da 

potência elétrica está classificada no grupo 21/00, se a ca-
racterística essencial da invenção for a medição da potência 
elétrica. [4] 

 
22/02 . por métodos eletrolíticos [4] 
22/04 . por métodos calorimétricos [4] 

23/00 Disposições para medição de freqüências; Disposições 
para análise dos espectros de freqüência (discriminadores 
de freqüência H 03 D) 

23/02 . Disposições para medição da freqüência, por ex., taxa 
de repetição dos pulsos; Disposições para medição de 
períodos de corrente ou de tensão (medição de interva-
los de tempo de curta duração G 04 F) 

23/04 . . adaptadas para medição em circuitos com constan-
tes distribuídas 

23/06 . . pela conversão de freqüência em uma amplitude de 
corrente ou de tensão 

23/07 . . . utilizando a resposta de circuitos sintonizados 
na ressonância, por ex., ondômetro de absorção 
[2] 

23/08 . . . utilizando a resposta de circuitos sintonizados 
fora da ressonância 

23/09 . . . utilizando integradores analógicos, por ex., 
condensadores que estabelecem um valor médio 
pelo equilíbrio entre sinais de entrada e sinais 
de descarga ou perda bem definidos (instrumen-
tos de medição de radiações em que os pulsos 
produzidos por um detector de radiações são in-
tegrados G 01 T 1/15) [2] 

23/10 . . pela conversão da freqüência em uma seqüência de 
pulsos que são então contados  

23/12 . . pela conversão de freqüência em defasagem 
23/14 . . por heterodinização, por comparação da freqüência 

de batimento (produção de oscilações por batimen-
tos de sinais não modulados de freqüências diferen-
tes H 03 B 21/00) [2] 

23/15 . . Indicando que a freqüência de pulso está ou acima 
ou abaixo de um valor predeterminado ou dentro ou 
fora de uma faixa predeterminada de valores, fazen-
do-se uso de elementos não-lineares ou digitais [3] 

23/16 . Análise espectral; Análise de Fourier 
23/163 . . adaptada para medição em circuitos possuindo 

constantes distribuídas [3] 
23/165 . . utilizando filtros [3] 
23/167 . . . com filtros digitais [3] 
23/17 . . com dispositivos auxiliares óticos [3] 
23/173 . . Dispositivos oscilantes semelhantes a receptores 

panorâmicos de varredura (receptores panorâmicos 
per se H 03 J 7/32) [3] 

23/175 . . por meios de retardamento, por ex., linhas de retar-
damento de derivação [3] 

23/177 . . Análise de freqüências muito baixas [3] 
23/18 . . com possibilidade para registrar espectro de fre-

qüências 
23/20 . . Medição da distorção não linear 

25/00 Disposições para medição do ângulo de fase entre uma 
tensão e uma corrente ou entre tensões e correntes (me-
dição do fator de potência 21/00; medição da posição de 
pulsos individuais em uma seqüência de pulsos 29/02; dis-
criminadores de fase H 03 D) [2] 

25/02 . em circuitos com constantes distribuídas 
25/04 . envolvendo a regulagem de um defasador a fim de 

produzir uma diferença da fase predeterminada, por ex., 
uma diferença nula 

25/06 . empregando um medidor de quocientes 
25/08 . por contagem de pulsos padrão (medição de intervalos 

de tempo G 04 F) [2] 

27/00 Disposições para a medição da resistência, reatância, 
impedância ou características derivadas das mesmas 

27/02 . Medição de resistências, reatâncias, impedâncias, reais 
ou complexas, ou de outras características bipolares de-
rivadas das mesmas, por ex., constante de tempo (por 
medição do ângulo de fase apenas 25/00) 

27/04 . . em circuitos com constantes distribuídas 
27/06 . . . Medição dos coeficientes de reflexão; Medição 

da relação de ondas estacionárias 
27/08 . . Medição da resistência pela medição simultânea de 

tensão e corrente 
27/10 . . . utilizando instrumentos de duas bobinas ou de 

bobinas cruzadas formando um quociente 
27/12 . . . . utilizando geradores manuais, por ex., 

megômetros 
27/14 . . Medição da resistência pela medição de corrente ou 

tensão decorrentes de uma fonte de referência 
(27/16, 27/20, 27/22 têm prioridade) 

27/16 . . Medição da impedância do elemento ou da rede 
através do qual esteja passando uma corrente de ou-
tra fonte, por ex., cabo, linha de força 

27/18 . . . Medição de uma resistência em relação à terra 
27/20 . . Medição de uma resistência de terra; Medição da 

resistência de contato das ligações de terra, por ex., 
chapas 

27/22 . . Medição da resistência de fluidos (recipientes de 
medição eletrodos para os mesmos G 01 N 27/07) 

27/26 . . Medição da indutância ou capacitância; Medição do 
fator de qualidade, por ex., por meio de método de 
ressonância; Medição do fator de perda; Medição de 
constantes dielétricas 

27/28 . Medição da atenuação, do ganho, da defasagem ou de 
características derivadas de redes elétricas quadripola-
res, isto é, redes de entrada dupla; Medição de uma res-
posta transitória (em sistemas de transmissão por linhas 
H 04 B 3/46) 

27/30 . . com possibilidade para registro de características, 
por ex., traçando um diagrama Nyquist 

27/32 . . em circuitos com constantes distribuídas [2] 
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29/00 Disposições para medição ou indicação de quantidades 
elétricas não abrangidas pelos grupos 19/00 a 27/00 

29/02 . Medição das características de pulsos individuais, por 
ex., desvio do achatamento dos pulsos, tempo de subi-
da, duração (de amplitude 19/00; da taxa de repetição 
23/00; diferença de fases de duas seqüências de pulsos 
cíclicos 25/00; modelo de controle de seqüências de 
pulsos H 03 K 5/19) [3] 

29/027 . . Indicando que uma característica de pulso está ou 
acima ou abaixo de um valor predeterminado ou 
dentro ou além de uma faixa predeterminada de va-
lores [3] 

29/033 . . . dando uma indicação do número de vezes que 
isto ocorre [3] 

29/04 . Medição do fator de forma, isto é, o quociente entre o 
valor eficaz e média aritmética do valor instantâneo; 
Medição do fator de pico, isto é, quociente do valor 
máximo e do valor eficaz 

29/06 . Medição da profundidade da modulação 
29/08 . Medição das características do campo eletromagnético 
29/10 . . Diagramas de irradiação de antenas 
29/12 . Medição dos campos eletrostáticos 
29/14 . . Medição da distribuição do campo 
29/16 . Medição da assimetria de redes polifásicas 
29/18 . Indicação da seqüência das fases; Indicação de sincro-

nismo 
29/20 . Medição do número de espiras; Medição da relação de 

transformação ou do fator de acoplamento de enrola-
mentos (calibração de transformadores de instrumentos 
35/02) 

29/22 . Medição de propriedades piezelétricas 
29/24 . Disposições para medição de quantidades de carga 

(instrumentos eletrostáticos 5/28; indicação da presença 
de corrente 19/15; medidores eletrolíticos, medidores 
calorimétricos, para medição da integral no tempo da 
corrente elétrica 22/02, 22/04) 

29/26  Medição do coeficiente de ruído, Medição da relação 
sinal-ruído [2] 

31/00 Disposições para teste das propriedades elétricas; Dis-
posições para localização de defeitos elétricos; Disposi-
ções para teste elétrico caracterizados pelo que está sen-
do verificado , não incluída em outro local  (guias de me-
dição, sondas de medição 1/06;  indicação da condição elé-
trica de mecanismos de distribuição ou de dispositivos de 
proteção H 01 H 71/04, 73/12, H 02 B 11/10, H 02 H 3/04; 
dispositivos para teste ou medição de semicondutores ou do 
estado sólido durante  a fabricação H 01 L 21/66; teste dos 
sistemas de transmissão por linhas H 04 B 3/46) 

31/01 . Sujeitando artigos similares a teste por turno, por ex. 
testes "passa/não passa" em produção em massa; para 
teste de objetos em pontos conforme os mesmos vão 
passando através de uma estação de teste (31/18 tem 
prioridade) [6] 

31/02 . Teste de aparelhos, linhas, ou componentes elétricos 
para neles apurar a presença de curtos-circuitos, descon-
tinuidades, fugas, ou ligações defeituosas de linhas 

31/04 . . Teste de ligações, por ex., de tomadas, de ligações 
não desligáveis 

31/06 . . Teste de enrolamentos elétricos, por ex., para de-
terminar a polaridade (medição do número de espi-
ras, da relação de transformação, ou do fator de a-
coplamento 29/20) 

31/07 . . Para teste de fusíveis (meios para indicar a condição 
de fusível estruturalmente associado ao  fusível H 
01 H 85/30) [6] 

31/08 . Localização de falhas em cabos, linhas de transmissão, 
ou redes (disposições de circuitos protetores de emer-
gência H 02 H) 

31/10 . . pelo aumento da destruição no local do defeito, por 
ex., combustão por meio de um gerador de pulsos 
aplicando um programa especial 

31/11 . . utilizando métodos de reflexão de pulsos 
31/12 . Teste de artigos ou espécimes de sólidos ou fluidos para 

a determinação da resistência dielétrica ou tensão de 
ruptura destes 

31/14 . . Circuitos para esse fim 
31/16 . . Estruturas de recipientes de teste, Eletrodos para 

esse fim 
31/18 . . Teste de artigos similares um após o outro, por ex., 

provas de controle de uma produção em série 
31/20 . . Preparação de artigos ou espécimes para facilitar o 

teste 
31/24 . Teste de válvulas de descarga (durante a fabricação H 

01 J 9/42) [2] 
31/25 . . Teste de válvulas a vácuo [2] 
31/26 . Teste de dispositivos semicondutores individuais (me-

dição do teor de impureza dos materiais G 01 N) [2] 
31/265 . . Para testes sem contato [6] 
31/27 . . Para testes de dispositivos sem remoção física do 

circuito do qual fazem parte, ex. compensação de efei-
tos devido a elementos circundantes [6] 

31/28 . Teste de circuitos eletrônicos, por ex., por meio de um 
traçador de sinais (teste para apurar a presença de cur-
tos-circuitos, descontinuidades, fugas ou ligações defei-
tuosas de linhas 31/02; teste de computadores G 06 F 
11/00; teste do funcionamento correto das memórias es-
táticas G 11 C 29/00) 

31/30 . . Teste marginal, por ex., pela variação da tensão de 
alimentação (teste marginal de computadores G 06) [2] 

31/302 . . Teste sem contato [5] 
31/303 . . . de circuitos integrados (31/305 a 31/315 tem 

prioridade) [6] 
31/304 . . . de circuitos impressos ou híbridos (31/305 a 

31/315 têm prioridade) [6] 
31/305 . . . utilizando feixes eletrônicos [5] 
31/306 . . . . de circuitos impressos ou híbridos [6] 
31/307 . . . . de circuitos integrados [6] 
31/308 . . . utilizando radiação eletromagnética não-

ionizante, por ex., radiações óticas [5] 
31/309 . . . . de circuitos impressos ou híbridos [6] 
31/311 . . . . de circuitos integrados [6] 
31/312 . . . por métodos capacitivos [5] 
31/315 . . . por métodos indutivos [5] 
31/316 . . Teste de circuitos analógicos [6] 
31/3161 . . . Teste marginal [6] 
31/3163. . . Teste funcional [6] 
31/3167 . . Teste de circuitos análogos e digitais combina-

dos [6] 
31/317 . . Teste de circuitos digitais [6] 
31/3173. . . Teste marginal [6] 
31/3177. . . Teste de operação lógica, por ex. por analisadores 

lógicos [6] 
31/3181 . . . Teste funcional (31/3177 tem prioridade) [6] 



G 01 R 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 7, Seção G 53 

31/3183. . . . Geração de entradas de teste, por ex.  veto-
res de teste, gabaritos ou seqüências [6] 

31/3185 . . . . Reconfiguração para teste, por ex. LSSD, 
divisão [6] 

31/3187 . . . . integrantes [6] 
31/319 . . . . "Hardware" para teste, isto é, circuitos de pro-

cessamento de saída [6] 
31/3193 . . . . . com comparação entre resposta real e 

resposta sem falha conhecida [6] 
31/327 . Testes de interruptores de circuito, comutadores ou 

disjuntores (associação estrutural com comutadores H 
01 H) [6] 

31/333 . . Teste da capacidade de comutação de disjuntores de 
alta tensão (meios de detecção da presença de um 
arco ou descarga em dispositivos de comutação H 
01 H 9/50, 33/26) [6] 

31/34 . Teste de máquinas dínamo-elétricas (teste de enrola-
mentos elétricos 31/06; métodos ou aparelhos especial-
mente adaptados para fabricação, montagem, manuten-
ção ou reparo de máquinas dínamo-elétricas H 02 K 
15/00)  [3] 

31/36 . Aparelhos para a teste da condição elétrica de acumula-
dores ou de baterias elétricas, por ex., da capacidade ou 
da condição de carga (acumuladores combinados com 
disposições para medição, teste ou indicação de condi-
ção H 01 M 10/48; disposições de circuito para o carre-
gamento ou despolarização de baterias ou para o forneci-
mento de cargas provenientes de bat erias H 02 J 7/00) [3] 

31/38 . Teste de velas de ignição (para teste de propriedades 
não-elétricas G 01 M 19/02 [6] 

31/40 . Teste de fontes de alimentação [6] 
31/42 . . Fontes de alimentação em corrente alternada  [6] 
31/44 . Teste de lâmpadas (lâmpadas de descarga 31/24; estru-

turalmente associadas com combinações de circuito de 
fonte de luz para detectar falha de lâmpada H 05 B 
37/03) [6] 

33/00 Disposições ou instrumentos para a medição de variá-
veis magnéticas 

33/02 . Medição da direção ou da intensidade de campos mag-
néticos ou do fluxo magnético (33/20 tem prioridade; 
medição da direção ou da intensidade do campo terres-
tre para navegação ou geodésia G 01 C; para prospec-
ção, para medição do campo magnético da terra G 01 V 
3/00) [4] 

Nota 
 Os grupos 33/022 ou 33/10 têm prioridade sobre os grupos 

33/025 a 33/09. 

33/022 . . Medição de gradiente [3] 
33/025 . . Compensação de campos de dispersão [3] 
33/028 . . Magnetômetros eletrodinâmicos [3] 
33/032 . . utilizando dispositivos magneto-óticos, por ex., 

Faraday [3] 
33/035 . . utilizando dispositivos supercondutivos [3] 
33/038 . . utilizando ímãs permanentes, por ex., balanças, 

dispositivos de torção [3] 
33/04 . . utilizando o princípio de indutor terrestre 
33/05 . . . em elementos de película delgada [3] 
33/06 . . utilizando dispositivos galvano-magnéticos 
33/07 . . . Dispositivos de efeitos Hall [6] 
33/09 . . . Dispositivos magneto-resistivos [6] 
33/10 . . Traçado por pontos da distribuição de campo 

33/12 . Medição das propriedades magnéticas de artigos ou 
espécimes de sólidos ou fluidos (envolvendo resso-
nância magnética eletrônica ou nuclear 33/20) [4] 

33/14 . . Medição ou traçado por pontos das curvas de  
histerese 

33/16 . . Medição da suscetibilidade 
33/18 . . Medição das propriedades magnetostritivas 
33/20 . envolvendo ressonância magnética (girômetros de 

ressonância magnética G 01 C 19/60) [4,5] 
33/24 . . para medição da direção ou da intensidade de cam-

pos magnéticos ou de fluxo magnético [4] 
33/26 . . . utilizando sondagem ótica [4] 
33/28 . . Detalhes de aparelhos incluídos nos grupos 33/44 a 

33/64 [5] 
33/30 . . . Sondas, por ex., ressonadores, células de amos-

tra, mecanismos giratórios [5] 
33/31 . . . . Controle de temperatura deste [6] 
33/32 . . . Sistemas de excitação ou detecção por radiofre-

qüência [5] 
33/34 . . . . Detalhes estruturais, por ex., bobinas de 

superfície [5] 
33/341 . . . . . compreendendo bobinas de superfície 

[6] 
33/3415 . . . . . . compreendendo sistemas de 

sub-bobinas [6] 
33/343 . . . . . de tubo fendido ou do tipo afastamento 

do loop  [6] 
33/345 . . . . . do tipo guia de onda (33/343 tem priori-

dade) [6] 
33/36 . . . . Detalhes elétricos, por ex., adaptação ou 

acoplamento da bobina ao receptor [5] 
33/38 . . . Sistemas para geração, homogeneização ou 

estabilização do campo magnético diretor ou 
gradiente [5] 

Nota 
Os grupos 33/385 a 33/389 têm prioridade sobre os gru-
pos 33/381 a 33/383 [6] 

 
33/381 . . . . utilizando eletromagnetos (eletromagnetos 

per se H 01 F 7/06) [6] 
33/3815 . . . . . com bobinas de supercondução, por 

ex., respectivo fornecimento de força 
(magnetos supercondutivos H 01 F 6/00 
[6] 

33/383 . . . . utilizando magnetos permanentes (magn etos 
permanentes per se H 01 F 7/02) [6] 

33/385 . . . . utilizando bobinas de campo magnético 
gradiente [6] 

33/387 . . . . Compensação de ausência homogeneidade 
(blindagem 33/42) [6] 

33/3873 . . . . . utilizando corpos ferromagnéticos [6] 
33/3875 . . . . . utilizando conjuntos de bobinas de 

correção, por ex., reverberação ativa [6] 
33/389 . . . . Estabilização de campo [6] 
33/42 . . . Blindagem (blindagem em geral H 05 K 9/00) 

[5,6] 
33/421 . . . . de campo principal ou magnético gradiente 

[6] 
33/422 . . . . do campo de radiofreqüência [6] 
33/44 . . utilizando ressonância magnética nuclear (33/24, 

33/62 têm prioridade) [5] 
33/46 . . . Espectroscopia RMN (Ressonância Magnética 

Nuclear) [5] 
33/465 . . . . aplicado ao material biológico, por ex., teste 

in vitro [6] 
33/48 . . . Sistemas de visualização RMN [5] 
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33/483 . . . . com seleção do sinal ou espectros de 
     regiões particulares do volume, por ex., 

espectroscopia in vivo [6] 
33/485 . . . . . baseado nas informações de troca quí-

mica [6] 
33/50 . . . . baseados na determinação de tempos de 

relaxação [5] 
33/54 . . . . Sistemas de processamento do sinal [5] 
33/56 . . . . . Aumento da imagem, por ex., distorção 

da imagem [5] 
33/561 . . . . . . pela redução do tempo de explora-

ção, isto é, sistemas de aquisição rá-
pida, por ex., utilizando seqüências 
de pulso eco-planares [6] 

33/563 . . . . . . de material móvel, por ex., angio-
grafia de fluxo de contraste [6] 

33/565 . . . . . . Correção de distorções das imagens, 
por ex., devido a inomogeneidades 
do campo magnético [6] 

33/567 . . . . . . travado por sinais fisiológicos [6] 
33/58 . . . . Calibração dos sistemas de visualização,  

por ex., utilizando sondas para teste [5] 
33/60 . . utilizando ressonância paramagnética eletrônicas – 

RPE (33/24, 33/60 têm prioridade) [5] 
33/62 . . utilizando a ressonância dupla (33/24 tem priorida-

de) [5] 
33/64 . . utilizando a ressonância ciclotron (33/24 tem priori-

dade) [5] 
 
35/00 Teste ou calibração de aparelhos abrangidos pelos gru-

pos precedentes [2] 
 
35/02 . de dispositivos auxiliares, por ex., transformadores de 

instrumentos em função da relação de transformação, 
do ângulo de fase ou da potência de utilização 

35/04 . de instrumentos para medição da integral no tempo de 
uma potência ou de uma corrente 

35/06 . . por métodos estroboscópicos 
 

 

 

G 01 S RADIOGONIOMETROS, RÁDIO-NAVEGAÇÃO; DETERMINAÇÃO DA DISTÂNCIA OU VELOCIDADE PELA UTILIZA-
ÇÃO DE ONDAS DE RÁDIO; LOCALIZAÇÃO OU DETECÇÃO DE PRESENÇA PELA UTILIZAÇÃO DA REFLEXÃO OU 
REIRRADIAÇÃO DE ONDAS DE RÁDIO; DISPOSIÇÕES ANÁLOGAS UTILIZANDO OUTRAS ONDAS (detecção de massas 
ou objetos por métodos que não envolvam reflexão ou reirradiação de ondas de rádio, acústica ou outras ondas G 01) 

 Nota 

(1) Nesta subclasse, o seguinte termo  é empregado com o significado indicado: 
– "transponder" significa uma combinação que reage a uma onda de entrada interrogativa ou de detecção através da emissão de uma on-

da específica de resposta ou identificação [6] 
(2) Atenção para as Notas após o título da classe G 01 e à Nota (1) após o título da subclasse G 09 B. 
 
Índice da Subclasse  

SISTEMAS DE BALIZAMENTO; 
RADIOGONIOMETROS; DETERMINAÇÃO 
DE POSIÇÃO................................................................1/00; 3/00; 5/00 
RADAR OU SISTEMAS ANÁLOGOS 
 Detalhes ...............................................................................7/00 
 Utilizando ondas de rádio, utilizando outras 
 ondas onde o comprimento ou tipo de onda não é im-

portante ou determinado....................................................13/00 

 Utilizando ondas sônicas................................................... 15/00 
 Utilizando ondas eletromagnéticas outras que não  
 ondas de rádio ................................................................... 17/00 
SISTEMAS PARA DETERMINAÇÃO DA 
DISTÂNCIA OU DA VELOCIDADE SEM A 
UTILIZAÇÃO DO REFLEXO OU DA REIRRADIAÇÃO......... 11/00 

 

 

1/00 Radiofaróis ou sistemas de balizamento que transmitem 
sinais com características ou características capazes de 
serem detectadas por receptores não direcionais e que 
definem direções, posições, ou linhas de posição estabe-
lecidas em relação aos transmissores de radiofaróis; Re-
ceptores que cooperam com os mesmos (estabelecimento 
de posições pela coordenação de várias determinações de 
direção ou de linhas de posição 5/00) [2] 

1/02 . utilizando ondas de rádio 
1/04 . . Detalhes 
1/06 . . . Meios para fornecer indicação múltipla, por ex., 

indicações aproximadas e precisas 

 
 
1/08 . . Sistemas para a determinação de uma direção ou de 

uma linha de posição 
1/10 . . . utilizando a comparação de amplitude de sinais 

transmitidos em seqüência por antenas ou sis-
temas de antenas com características direcionais 
sobrepostas de diferentes orientações, por ex., 
do tipo de sinais equilibrados A-N 

1/12 . . . . sendo os sinais transmitidos em seqüência 
por uma antena ou um sistema de antenas 
com a orientação de sua característica dire-
cional variada periodicamente, por ex., por 
meio de refletores de funcionamento se-
qüencial 
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1/14 . . . utilizando a comparação de amplitude de sinais 
transmitidos simultaneamente por antenas 
ou sistemas de antenas com características 
direcionais sobrepostas com orientações di-
ferentes 

1/16 . . . . Sistemas de orientação azimutal, por ex., 
um sistema para definir o curso de aproxi-
mação de aeronaves, sistema localizador 

1/18 . . . . Sistemas de orientação em altitude, por ex., 
um sistema para definição da trajetória de 
descida de aeronaves 

1/20 . . . utilizando uma comparação do tempo de trânsi-
to de sinais sincronizados transmitidos por an-
tenas não direcionais ou sistemas de antenas es-
paçadas, isto é, sistemas de diferença de trajetó-
ria 

1/22 . . . . sendo os sinais sincronizados, modulações de 
freqüência em ondas portadoras e sendo os 
tempos de trânsito comparados pela medição 
da diferença de freqüências instantâneas de on-
das portadoras recebidas 

1/24 . . . . sendo os sinais sincronizados, pulsos ou modu-
lações equivalentes em ondas portadoras e sen-
do os tempos de trânsito comparados pela me-
dição da diferença no tempo de chegada de 
uma grande parte das modulações 

1/26 . . . . . Sistemas em que os pulsos ou sinais de 
base de temo são produzidos no local do 
receptor e ligados por uma relação de tem-
po predeterminada aos sinais recebidos por 
ex., a duração dos pulsos coincide com o 
intervalo de tempo entre a chegada de 
grande parte da modulação dos sinais pro-
venientes da primeira e da segunda antena 
ou sistemas de antenas 

1/28 . . . . . . em que a relação de tempo predeter-
minada é mantida automaticamente 

1/30 . . . . sendo os sinais sincronizados, ondas contínuas 
ou seqüências intermitentes de ondas contí-
nuas, não tendo a intermitência a finalidade de 
determinar a direção ou a linha de posição e 
sendo os tempos de trânsito comparados pela 
medição da diferença de fase 

1/32 . . . . . Sistemas em que os sinais recebidos, com 
ou sem amplificação, ou os sinais deriva-
dos destes, são diretamente comparados 
em fase 

1/34 . . . . . Sistemas em que o primeiro e segundo 
sinais sincronizados são transmitidos tanto 
por antenas como por sistemas de antenas, 
e em que uma freqüência de batimento, ob-
tida pela heterodinização dos primeiros si-
nais entre si, é comparada em fase com 
uma freqüência de batimento obtida pela 
heterodinização dos segundos sinais entre 
si 

1/36 . . . . . Sistemas em que a freqüência de bati-
mento obtida pela heterodinização de 
sinais sincronizados é comparada em fa-
se com um sinal de referência possuindo 
uma fase apreciavelmente independente 
da direção 

1/38 . . . utilizando a comparação (1) da fase do envelope 
da mudança de freqüência, devida ao 
efeito Doppler, do sinal transmitido por 
uma antena móvel, ou de aparência mó-
vel, em uma trajetória cíclica com (2) a 
fase de um sinal de referência, estando a 
freqüência desse sinal de referência, 
sincronizada com o do movimento cícli-
co, ou aparentemente cíclico, da antena 

1/40 . . . . sendo o movimento aparente da antena 
produzido pela excitação cíclica de antena 
fixas 

1/42 . . . Radiofaróis de feixe explorador cônico transmi-
tindo sinais que indicam em um receptor móvel 
qualquer deslocamento do receptor do eixo ex-
plorador cônico, por ex., controle de mísseis por 
acoplamento de feixe [5] 

1/44 . . . Radiofaróis de feixes rotativos ou oscilatórios 
definindo direções no plano de rotação ou de 
oscilação [5] 

1/46 . . . . Sistemas de feixes largos produzindo em 
um receptor um sinal envelope senoidal 
substancialmente contínuo da onda portado-
ra do feixe, cujo ângulo de fase depende do 
ângulo entre a direção do receptor do radio-
farol e uma direção de referência do radio-
farol, por ex., sistemas cardióide [5] 

1/48 . . . . . em que o ângulo de fase do sinal enve-
lope dependendo da direção é um múl-
tiplo do ângulo de direção, por ex., para 
indicação de orientação “precisa” [5] 

1/50 . . . . . em que o ângulo da fase do sinal-
envelope dependendo da direção é com-
parado com um sinal de referência in-
dependente da direção [5] 

1/52 . . . . . em que se comparam os ângulos de fase 
de vários sinais envelope que dependem 
das direções produzidas por vários fei-
xes girando a velocidades diferentes ou 
em direções diferentes [5] 

1/54 . . . . Sistemas de feixes estreitos produzindo em 
um receptor um sinal envelope de tipo de 
pulso de onda portadora do feixe, cuja sin-
cronização depende do ângulo entre a dire-
ção do receptor do radiofarol e uma direção 
de referência do radiofarol; Sistemas de fei-
xes amplos de sobreposição definindo uma 
zona estreita e produzem em um receptor 
um sinal envelope do tipo de pulso de onda 
portadora do feixe, cuja sincronização de-
pende do ângulo entre a direção do receptor 
do radiofarol e uma direção de referência do 
radiofarol [5] 

1/56 . . . . . Sincronização dos sinais envelope do 
tipo de pulso derivados pela recepção 
do feixe [5] 

1/58 . . . . . em que uma característica do feixe transmit i-
do ou de um sinal auxiliar varia no tempo em 
sincronização com a rotação ou a oscilação 
do feixe [5] 

1/60 . . . . . . Variando a freqüência do sinal do 
feixe ou de um sinal auxiliar [5] 

1/62 . . . . . . Variando a relação de fase entre o 
feixe e os sinais auxiliares [5] 
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1/64 . . . . . . Variando a sincronização dos pul-
sos, por ex., variando o intervalo en-
tre pulsos irradiados aos pares [5] 

1/66 . . . . . . Sobrepondo os sinais de mensagem 
que fornecem indicações de direção, 
por ex., fala, Morse [5] 

1/68 . . Radiofaróis marcadores, de limites, de sinal de 
chamada, ou similares transmitindo sinais não por-
tadores de informação direcional 

1/70 . utilizando ondas eletromagnéticas outras que não ondas 
de rádio 

1/72 . utilizando ondas ultra-sônicas, sônicas ou infra-sônicas 
(dispositivos de sinalização G 08 B) 

1/74 . . Detalhes [5] 
1/76 . . Sistemas para determinar uma direção ou uma linha 

de posição (procedimentos ou dispositivos para fo-
calização ou direção do som utilizando-se a orienta-
ção elétrica dos conjuntos de transdutores, por ex., 
orientação por feixes em geral G 10 K 11/34) [5] 

1/78 . . . utilizando a comparação de amplitude de sinais 
transmitidos a partir de transdutores ou de sistemas de 
transdutores que tenham características diferentemen-
te orientadas [5] 

1/80 . . . utilizando a comparação de tempos de transmis-
são de sinais sincronizados provenientes de 
transdutores ou de sistema de transdutores não-
direcionais espaçados, isto é, sistemas por dife-
rença de trajeto [5] 

1/82 . . . Balizas luminosas de feixes giratórios ou osci-
lantes que definem direções no plano de rotação 
ou de oscilação [5] 

3/00 Radiogoniometros para determinação da direção de 
onde estão sendo recebidas as ondas infra-sônicas, sôni-
cas, ultra-sônicas ou eletromagnéticas ou emissão de 
partículas sem direção definida  (fixação de posição pela 
coordenação de várias determinações de direção ou de li-
nhas de posição 5/00; para medição geofísica G 01 C; mon-
tagens para telescópios G 02 B) 

3/02 . utilizando ondas de rádio 
3/04 . . Detalhes 
3/06 . . . Meios para aumentar o direcionamento efetivo, 

por ex., combinando sinais com características 
de direcionamento com orientações diferentes, 
afinando a forma de onda envelope do sinal de-
sejado proveniente de uma antena direcional ro-
tativa ou oscilatória (comparação da amplitude 
de sinais com características de direcionamento 
com orientações diferentes para determinar uma 
direção 3/16, 3/28; modificações de antenas ou 
sistemas de antenas H 01 Q) 

3/08 . . . Meios para redução de erros de polarização, por 
ex., utilizando antenas Adcock ou sistemas de 
antenas de quadros separados 

3/10 . . . Meios para redução ou compensação de erros 
devidos às variações senoidais de um compo-
nente, erros de situação ou erros semelhantes 

3/12 . . . Meios para determinação do sentido da direção, por 
ex., combinando sinais de uma antena direcional ou 
de uma bobina de busca goniométrica com sinais 
provenientes de uma antena não direcional (deter-
minação de uma direção pela comparação da am-
plitude de sinais derivados pela combinação dos si-
nais direcionais e dos sinais não direcionais 3/24, 
3/34) 

3/14 . . Sistemas para determinação da direção ou do desvio 
com relação a uma direção predeterminada 

3/16 . . . utilizando a comparação de amplitude de sinais 
provenientes sucessivamente de antenas ou siste-
mas de antenas receptoras com características de di-
recionamento com orientações diferentes ou de um 
sistema de antenas com uma característica de dire-
cionamento com orientação variada periodicamente 

3/18 . . . . derivadas diretamente de antenas direcionais 
separadas 

3/20 . . . . derivadas de um sinal de amostragem recebido 
por um sistema de antenas com uma caracterís-
tica de direcionamento com orientação variada 
periodicamente 

3/22 . . . . derivadas de diferentes combinações de sinais 
provenientes de antenas separadas, por ex., 
comparando a soma com a diferença 

3/24 . . . . . compreendendo as antenas separadas, uma 
antena direcional e uma antena não dire-
cional, por ex., combinação de uma antena 
de quadro e de uma antena aberta produ-
zindo uma característica de direcionamento 
em forma de cardióide invertida 

3/26 . . . . . tendo as antenas separadas características 
de direcionamento com orientações dife-
rentes 

3/28 . . . utilizando a comparação de amplitude de sinais 
derivados simultaneamente de antenas receptoras 
ou de sistemas de antenas com características de di-
recionamento de orientações diferentes  

3/30 . . . . derivadas diretamente de sistemas direcionais 
separados 

3/32 . . . . derivadas de diversas combinações de sinais 
provenientes de antenas separadas, por ex., pela 
comparação da soma com a diferença 

3/34 . . . . . compreendendo as antenas separadas uma 
antena direcional e uma antena não dire-
cional, por ex., combinação de uma antena 
de quadro e de uma antena aberta produ-
zindo uma característica de direcionamento 
em forma de cardióide invertida 

3/36 . . . . . possuindo as antenas separadas caracterís-
ticas de direcionamento com orientações 
diferentes  

3/38 . . . utilizando a ajustagem da orientação real ou efetiva 
da característica de direcionamento de uma antena 
ou de um sistema de antenas para produção de uma 
condição desejada de sinal derivado dessa antena 
ou desse sistema de antenas, por ex., para produção 
de um sinal de máximo ou de mínimo (3/16, 3/28 
têm prioridade) 

3/40 . . . . ajustando a orientação de uma única caracterís-
tica de direcionamento para produção de um 
sinal de máximo ou de mínimo, por ex., antena 
de quadro rotativo, sistema goniométrico equi-
valente 

3/42 . . . . sendo a condição desejada mantida automat i-
camente 
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3/44 . . . . sendo a ajustagem variada periódica ou 
continuamente até que seja interrompida au-
tomaticamente ao ser atingida a condição 
desejada 

3/46 . . . utilizando antenas espaçadas e medindo a dife-
rença de fase ou tempo entre os sinais das mes-
mas, isto é, sistemas de diferenças de trajetória 

3/48 . . . . sendo as ondas que chegam às antenas 
contínuas ou intermitentes e sendo medida a 
diferença de fase dos sinais derivados das 
mesmas 

3/50 . . . . sendo as ondas que chegam às antenas moduladas 
em pulsos e sendo medida a diferença de tempo 
entre suas chegadas 

3/52 . . . utilizando uma antena receptora móvel, ou 
aparentemente móvel, em uma trajetória cíclica 
para produção de uma variação de freqüência 
Doppler do sinal recebido 

3/54 . . . . sendo o movimento aparente da antena 
produzido pelo acoplamento cíclico e con-
secutivo do receptor a cada uma das várias 
antenas fixas espaçadas 

3/56 . . . Sistemas de feixe explorador cônico utilizando 
sinais indicativos do desvio da direção de re-
cepção do eixo explorador 

3/58 . . . Sistemas de feixe rotativo ou oscilatório utili-
zando a análise contínua do sinal recebido para 
determinação da direção no plano de rotação ou 
oscilação ou para determinação do desvio de 
uma direção predeterminada dessa plano (3/14 
tem prioridade) 

3/60 . . . . Sistemas de feixe largos produzindo no 
receptor um sinal envelope apreciavelmente 
senoidal da onda portadora de feixe, cujo 
ângulo de fase depende do ângulo entre a 
direção do transmissor do receptor e uma 
direção de referência do receptor, por ex., 
sistema cardióide 

3/62 . . . . . em que o ângulo de fase do sinal é 
indicado por uma válvula de raios cató-
dicos 

3/64 . . . . . em que o ângulo de fase do sinal é 
determinado por comparação de fase 
com um sinal alternativo de referência 
que varia em sincronização com a vari-
ação do direcionamento 

3/66 . . . . Sistemas de feixes estreitos produzindo no 
receptor um sinal-envelope do tipo de pulso 
de onda portadora do feixe, cuja sincroniza-
ção depende do ângulo entre a direção do 
transmissor do receptor e uma direção de re-
ferência do receptor; Sistemas de feixes 
amplos de sobreposição definindo no recep-
tor uma zona estreita e produzindo um si-
nal-envelope do tipo de pulso de onda por-
tadora do feixe cuja sincronização depende 
do ângulo entre a direção do transmissor do 
receptor e uma direção de referência do re-
ceptor 

3/68 . . . . . em que a sincronização do sinal envelo-
pe do tipo de pulso é indicada por uma 
válvula de raios catódicos (indicadores 
radar de válvulas de raios catódicos 
produzindo uma apresentação coorde-
nada de distância e direção 7/10) 

3/70 . . . . . em que a sincronização do sinal envelo-
pe do tipo de pulso é determinada fa-
zendo coincidir um sinal do tipo de pul-
so produzido no local ou outra relação 
de tempo predeterminada com o sinal 
envelope 

3/72 . . Sistemas de diversidade especialmente adaptados à 
goniometria 

3/74 . . Sistemas de canais múltiplos especialmente adapta-
dos à radiogoniometria, isto é, possuindo um único 
sistema de antena capaz de fornecer indicações si-
multâneas das direções de sinais diferentes (siste-
mas em que as direções de sinais diferente são de-
terminados em seqüência e apresentadas simultane-
amente 3/04, 3/14) 

3/78 . utilizando ondas eletromagnéticas outras que não as 
ondas de rádio 

3/781 . . Detalhes [5] 
3/782 . . Sistemas para determinar uma direção ou desvio 

com relação a uma direção pré-determinada [5] 
3/783 . . . utilizando a comparação de amplitude de sinais 

provenientes de detectores ou de sistemas de de-
tectores estáticos [5] 

3/784 . . . . utilizando um mosaico de detectores [5] 
3/785 . . . utilizando a regulagem de uma orientação das 

características de diretividade de um detector ou 
de um sistema de detectores a fim de obter um 
valor desejado do sinal proveniente desse detec-
tor ou desse sistema de detectores [5] 

3/786 . . . . sendo o valor desejado automaticamente 
mantido [5] 

3/787 . . . utilizando retículos giratórios que produzem 
uma característica de modulação dependente da 
direção [5] 

3/788 . . . . produzindo uma característica de modula-
ção em freqüência [5] 

3/789 . . . utilizando sistemas de feixe giratório ou osci-
lante, por ex., utilizando espelhos, prismas [5] 

3/80 . utilizando ondas ultra-sônicas, sônicas ou infra-sônicas  
3/801 . . Detalhes [5] 
3/802 . . Sistemas para determinar uma direção ou um desvio 

com relação a uma direção pré-determinada (proce-
dimentos ou dispositivos para focalização ou dire-
ção do som utilizando-se a orientação elétrica dos 
conjuntos de transdutores, por ex., orientação por 
feixes, em geral, G 10 K 11/34) [5] 

3/803 . . . utilizando a comparação de amplitude de sinais 
provenientes de transdutores de recepção ou de 
sistemas de transdutores de recepção com carac-
terísticas de diretividade diferentemente orien-
tados [5] 

3/805 . . . utilizando a regulagem de uma orientação real 
ou efetiva das características de diretividade de 
um transdutor ou de um sistema de transdutores 
a fim de obter um valor desejado do sinal pro-
veniente desse transdutor ou desse sistema de 
transdutor, por ex., a fim de obter um sinal má-
ximo ou mínimo [5] 

3/807 . . . . sendo o valor desejado automaticamente 
mantido [5] 

3/808 . . . utilizando transdutores espaçados e medindo a 
diferença de fase ou de tempo entre os sinais 
provenientes desses transdutores, isto é., siste-
ma por diferença de trajeto [5] 
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3/809 . . . Sistemas de feixe giratório ou oscilante utili-
zando a análise contínua de sinais recebidos pa-
ra determinar uma direção no plano de rotação 
ou oscilação, ou para determinar um desvio por 
medição em uma direção pré-determinada den-
tro do plano [5] 

3/82 . . com meios para a ajustagem de fase ou a compen-
sação de erros de retardamento de tempo 

3/84 . . com indicação apresentada em válvulas de raios 
catódicos 

3/86 . . com meios para eliminar ondas indesejáveis, por 
ex., ruídos perturbadores 

5/00 Localização pela coordenação de duas ou mais determi-
nações de direção ou de linha de posição; Localização 
pela coordenação de duas ou mais determinações de dis-
tância [2] 

5/02 . utilizando ondas de rádio 
5/04 . . Posição da fonte determinada por vários radiogoni-

ômetros espaçados  
5/06 . . Posição da fonte determinada pela coordenação de 

uma pluralidade de linhas de posição definidas por 
medições de diferenças de trajetória (5/12 tem prio-
ridade) [3] 

5/08 . . Posição de um único radiogoniometro fixo, obtida 
pela determinação da direção de várias fontes espa-
çadas de localização conhecida 

5/10 . . Posição do receptor fixado pela coordenação de 
uma pluralidade de linhas de posição definidas pe-
las medições de diferenças de trajetórias (5/12 tem 
prioridade) [3] 

5/12 . . pela coordenação de linhas de posição de diferentes 
formas, por ex., hiperbólica, circular, elíptica, radial 
(indicadores radar que proporcionam a apresentação 
coordenada da direção e da distância 7/10) 

5/14 . . Determinação de distâncias absolutas a partir de 
vários pontos espaçados da localização conhecida 

5/15 (abrangido por G 01 T 1/29) 
5/16 . utilizando ondas eletromagnéticas outras que não ondas 

de rádio 
5/18 . utilizando ondas ultra-sônicas, sônicas, ou infra-sônicas 
5/20 . . Posição da fonte determinada por vários goniôme-

tros espaçados [5] 
5/22 . . Posição da fonte determinada pela coordenação de 

várias linhas de posição definidas por medições de 
diferença de trajeto (5/28 tem prioridade) [5] 

5/24 . . Posição de um goniômetro único obtido por deter-
minação da direção de várias fontes espaçadas de 
localização conhecida [5] 

5/26 . . Posição de um receptor obtido pela coordenação de 
várias linhas de posição definidas por medições de 
diferença de trajeto (5/28 tem prioridade) [5] 

5/28 . . coordenando linhas de posição de forma diferente, 
por ex., hiperbólicas, circulares, elípticas, radiais 
(indicadores sonar de direção e distância 7/62) [5] 

5/30 . . Determinação de distâncias absolutas a partir de 
vários pontos espaçados de localização conhecida 
[5] 

7/00 Detalhes de sistemas abrangidos pelos grupos 13/00, 
15/00, 17/00 

7/02 . de sistemas abrangidos pelo grupo 13/00 

7/03 . . Detalhes de subconjuntos HF especialmente adaptados 
para esse fim, p or ex., comuns ao emissor e ao receptor 
(tubos TR  H 01 J 17/64; guias de ondas ou ressonado-
res ou outros dispositivos ou tubo guia de ondas H 01 P; 
antena, H 01 Q; circuitos eletrônicos básicos, por ex., 
produção de oscilação, modulação, desmodulação, am-
plificação, técnicas de pulsos H 03; redes de impedân-
cia, ressonadores H 03 H) [5] 

7/04 . . Dispositivos de apresentação 
7/06 . . . Apresentações por meio de válvulas de raio catódi-

cos 
7/08 . . . . com nônio de indicação de distância, por ex., 

utilizando duas válvulas de raios catódicos 
7/10 . . . . Proporcionando uma apresentação coordenada 

em duas dimensões da distância e da direção 
7/12 . . . . . Indicadores de posição de plano, isto é, 

I.P.P. 
7/14 . . . . . . Indicador de posição de setor, excên-

trico, ou de ângulo aberto 
7/16 . . . . . Sinais apresentados sob a forma de modu-

lação de intensidade com coordenadas re-
tangulares representando a distância e a 
posição, por ex., do tipo B 

7/18 . . . . . Indicadores de distância e altura; Indicado-
res de distância e elevação, por ex., do tipo 
RHI, do tipo E 

7/20 . . . . Imagens estereoscópicas; Tridimensionais; 
Pseudo-representações tridimensionais  

7/22 . . . . Produção de linhas e de índices de cursores por 
meios eletrônicos 

7/24 . . . . sendo a imagem orientada ou deslocada de 
acordo com o movimento do objeto portador 
do aparelho transmissor e receptor, por ex., ra-
dar de movimento real 

7/26 . . . Representações utilizando painéis elétricos lumi-
nescentes  

7/28 . . Detalhes de sistemas de pulsos 
7/282 . . . Transmissores [5] 
7/285 . . . Receptores [5] 
7/288 . . . . Receptores coerentes [5] 
7/292 . . . . Com extração de sinais de eco a investigar 

(sistemas Doppler 13/50) [5] 
7/295 . . . . Meios para transformar coordenadas ou para 

avaliar os dados, por ex., utilizando computa-
dores [5] 

7/298 . . . . . Conversores de exploração de imagem [5] 
7/32 . . . . Dando forma a sinais de pulsos de ecos; For-

mando sinais de não pulsantes a partir de sinais 
de pulsos de ecos 

7/34 . . . . Variação automática do ganho do receptor 
durante o período de recorrência dos pulsos, 
por ex., controle de ganho anti-ruído 

7/35 . . Detalhes de sistemas não pulsantes [5] 
7/36 . . Meios para combater interferências  
7/38 . . Meios para produzir interferências, por ex., provocando 

ecos falsos  [2] 
7/40 . . Meios de controle ou calibração 
7/41 . . utilizando a análise de um sinal de eco para a caracteri-

zação do alvo; Característica de identificação do alvo; 
Corte transversal do alvo [6] 

7/42 . . Sistemas de diversidade especialmente adaptados ao 
radar 

7/48 . de sistemas abrangidos pelo grupo 17/00 
7/481 . . Características construtivas, por ex. composição de 

elementos óticos [6] 
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7/483 . . Detalhes dos sistemas de pulsos [6] 
7/484 . . . Transmissores [6] 
7/486 . . . Receptores [6] 
7/487 . . . . Extração dos sinais de eco desejados [6] 
7/489 . . . . Ganho do receptor variado automaticamente 

durante o período de recorrência de pulso 
[6] 

7/491 . . Detalhes de sistemas sem pulso [6] 
7/493 . . . Extração de sinais de eco desejados [6] 
7/495 . . Contramedidas ou contra-contramedidas [6] 
7/497 . . Meios de monitoramento ou calibração [6] 
7/499 . . Utilizando efeitos de polarização (medindo a polari-

zação da luz G 01 J) [6] 
7/51 . . Combinações de exibição [6] 
7/52 . de sistemas abrangidos pelo grupo 15/00 
7/521 . . Características construtivas (características constru-

tivas dos transdutores B O6  B; montagem de trans-
dutores de G 10 K 11/00) [6] 

7/523 . . Detalhes dos sistemas de pulsos [6] 
7/524 . . . Transmissores  [6] 
7/526 . . . Receptores   [6] 
7/527 . . . . Extração de sinais de eco desejados [6] 
7/529 . . . . Ganho do receptor variado automaticamente 

durante o período de recorrência do pulso 
[6] 

7/53 . . . . Meios para transformar coordenadas ou 
para avaliar dados, por ex. utilizando com-
putadores [6] 

7/531 . . . . . Conversores de varredura [6] 
7/533 . . . . . Conversores de velocidade de dados [6] 
7/534 . . Detalhes de sistemas sem pulso [6] 
7/536 . . . Extração de sinais de eco desejados [6] 
7/537 . . Contramedidas ou contra-contramedidas, por ex. 

interferência, anti-interferência [6] 
7/539 . . utilizando a análise de um sinal de eco para a carac-

terização do alvo; Característica de identificação do 
eco do alvo; Corte transversal do alvo  [6] 

7/54 . . com receptores espaçados 
7/56 . . Dispositivos de apresentação  
7/58 . . . para proporcionar faixas variáveis 
7/60 . . . para proporcionar um registro permanente 
7/62 . . Apresentações por meio de válvulas de raios catódi-

cos 
7/64 . . Indicações luminosas (7/62 tem prioridade) [5] 
 
11/00 Sistemas para determinação da distância ou da veloci-

dade sem a utilização da reflexão ou da reirradiação (ra-
diogoniômetros 3/00; localização pela coordenação de duas 
ou mais determinações de distância 5/00) [2] 

11/02 . utilizando ondas de rádio [5] 
11/04 . . utilizando medições de ângulos [5] 
11/06 . . utilizando medições de intensidade [5] 
11/08 . . utilizando relógios sincronizados (sincronização de 

relógios eletrônicos G 04 G 7/02) [5] 
11/10 . . utilizando efeito Doppler [5] 
11/12 . utilizando ondas eletromagnéticas outras que não de 

rádio [5] 
11/14 . utilizando ondas ultra-sônicas, sônicas ou infra-sônicas 

[5] 
11/16 . utilizando a diferença de tempos de transmissão entre 

ondas eletromagnéticas e sônicas [5] 

13/00 Sistemas utilizando reflexão ou reirradiação de ondas de 
rádio, por ex., sistemas de radar. Sistemas análogos 
utilizando reflexão ou re-radiação de ondas cujo tipo 
de alcance não é importante ou determinado (utili-
zando ondas acústicas 15/00; utilizando ondas eletro-
magnéticas outras que não ondas de rádio 17/00) [3] 

 
Notas 
(1) Este grupo abrange: 

– sistemas para detectar a presença de um objeto, para 
determinar a distância ou a velocidade relativa de um 
objeto, para fornecer uma apresentação coordenada da 
distância e da direção de um objeto ou para obter uma 
imagem do mesmo; [3] 

– sistemas dispostos para montagem em um aparelho ou 
veículo móvel e utilizando a reflexão de ondas sobre 
uma superfície ao longo do exterior do aparelho, por 
ex., a superfície da terra, para determinar a velocidade 
e a direção do movimento do objeto em relação a esta 
superfície. [3] 

(2) Este grupo não abrange: 
– sistemas para determinar a direção de um objeto por 

meios que não empreguem a reflexão ou a reirradiação, 
os quais são abrangidos pelos grupos 1/00 ou 3/00; [3] 

– sistemas para determinar a distância ou a velocidade 
de um objeto por meios que não empreguem a reflexão 
ou a reirradiação, os quais são abrangidos pelo grupo 
11/00 [3] 

13/02 . Sistemas primários de radar, isto é, sistemas que utili-
zam a reflexão de ondas de rádio; Sistemas semelhante 
em que o comprimento de onda ou o tipo de onda não é 
importante (13/66 tem prioridade) [3] 

13/04 . . Sistemas que determinam a presença de um alvo 
(com base no movimento relativo do alvo 13/56) [3] 

13/06 . . Sistemas que determinam os dados de posição de 
um alvo [3] 

13/08 . . . Sistemas para medição somente da distância 
(medição indireta 13/46) [3] 

13/10 . . . . utilizando transmissão de ondas moduladas 
de pulso interrompido (determinação da dis-
tância pela medição de fase 13/32) [3] 

13/12 . . . . . em que a freqüência da periodicidade 
dos pulsos varia a fim de proporcionar 
uma relação de tempo desejada entre a 
transmissão de um pulso e a recepção 
do eco de um pulso anterior [3] 

13/14 . . . . . em que um pulso de tensão ou corrente é 
iniciado e terminado de conformidade, res-
pectivamente, com a transmissão do pulso e a 
recepção do eco [3] 

13/16 . . . . . . utilizando contadores [3] 
13/18 . . . . . em que são utilizados banco de porti-

nholas de alcance [3] 
13/20 . . . . . pelos quais os ecos de tempo são utili-

zados ou eliminados [3] 
13/22 . . . . . utilizando uma freqüência irregular de 

repetição dos pulsos [3] 
13/24 . . . . . utilizando a rapidez da freqüência da 

onda portadora [3] 
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13/26 . . . . . em que os pulsos transmitidos utilizam 
uma onda portadora modulada em fre-
qüência ou fase [3] 

13/28 . . . . . . com compressão no tempo dos 
pulsos recebidos [3] 

13/30 . . . . . utilizando mais de um pulso por período de 
radar [3] 

13/32 . . . . utilizando a transmissão de ondas contínuas 
não-moduladas ou, ondas moduladas em am-
plitude, freqüência ou fase [3] 

13/34 . . . . . utilizando a transmissão de ondas de fre-
qüência modulada, sendo o sinal recebido, 
ou um sinal dele derivado, heterodinizado 
com um sinal gerado no local ligado con-
comitantemente ao sinal de emissão, a fim 
de produzir um sinal de freqüência de ba-
timento [3] 

13/36 . . . . . com comparação de fases entre o sinal 
recebido e o sinal transmitido concomitan-
temente [3] 

13/38 . . . . . . em que é utilizada mais de uma fre-
qüência de modulação [3] 

13/40 . . . . . . em que a freqüência do sinal transmit i-
do é ajustada para dar uma relação de 
fase predeterminada [3] 

13/42 . . . Medição simultânea de distância e de outras coor-
denadas (medição indireta 13/46) [3] 

13/44 . . . . Radar monopulso; isto é, “lobing” simultâneo 
[3] 

13/46 . . . Determinação indireta dos dados de posição [3] 
13/48 . . . . utilizando raios luminosos na emissão ou na 

recepção [3] 
13/50 . . Sistemas de medição baseados no movimento relativo 

do alvo [3] 
13/52 . . . Discriminação entre objetos fixos e móveis ou entre 

objetos que se movem à velocidade diferentes [3] 
13/522 . . . . utilizando transmissões de trens descontínuos 

de ondas moduladas por pulsos [5] 
13/524 . . . . . baseados no deslocamento de fase ou de 

freqüência que resulta do movimento dos 
objetos, com referência nos eixos sinais 
transmitidos, por ex., MTi coerente 
(receptores coerentes 7/288) [5] 

13/526 . . . . . . efetuando uma filtragem sobre o conjun-
to total de espectro sem perda da informa-
ção de distância, por ex., utilizando supres-
sores de linhas de retardo ou filtros em 
pente [5] 

13/528 . . . . . . . com eliminação de velocidades 
dissimuladas (cegas) [5] 

13/53 . . . . . . efetuando uma filtragem ao redor de 
um único componente espectral e 
associando um ou várias portinholas 
de alcance com um detector de fase 
ou um misturador de freqüência pa-
ra extrair a informação Doppler, por 
ex., radar Doppler de pulsos [5] 

13/532 . . . . . . . utilizando um banco de portinho-
las de alcance ou uma matriz de 
memórias [5] 

13/534 . . . . . . baseadas no deslocamento da amplit u-
de ou fase que resulta do movimento 
dos objetos, com referência ao sinal de 
eco do barulho em volta, por ex., MTi 
não-coerente, MTi com referência ao 
barulho, MTi de coerência externa [5] 

13/536 . . . . utilizando a transmissão de ondas contínuas 
não-moduladas, ou moduladas em 
amplitude, em freqüência ou em fa-
se [5] 

13/538 . . . . eliminando os objetos não-deslocados entre 
cada uma das antenas exploradoras sucessivas, 
por ex., MTi por zonas [5] 

13/56 . . . . para detecção de presença [3] 
13/58 . . . Sistemas para a determinação de velocidade ou 

trajetória; sistemas para a determinação do sentido 
do movimento [3] 

13/60 . . . . em que o transmissor e o receptor estão mont a-
dos no objeto em movimento, por ex., para de-
terminação da velocidade em terra, o ângulo de 
oscilação, o trajeto terrestre (13/64 tem priori-
dade) [3] 

13/62. . . . . Determinação do sentido do movimento [3] 
13/64 . . . . Sistemas de medição de velocidade utilizando 

“range gates” [3] 
13/66 . Sistemas de rastreamento pelo radar; Sistemas semelhantes 

em que o comprimento de onda ou o tipo de onda não é im-
portante [3] 

13/68 . . somente para o rastreamento de ângulos [3] 
13/70 . . somente para o rastreamento de faixa [3] 
13/72 . . para rastreamento bidimensional, por ex., combinação 

de rastreamento de ângulo e de faixa radar de rastrea-
mento durante a exploração, “track-while scan radar” 
(rastreamento mediante a utilização de dados numéricos 
7/46) [3] 

13/74  . Sistemas utilizando  a reirradiação de ondas de rádio, por 
ex. sistemas de radar secundários; Sistemas análogos [3,6] 

13/75 . . Utilizando transponders acionados por ondas recebidas, 
por ex., utilizando transponders passivos [6] 

13/76 . . em que sinais do tipo de pulso são transmitidos [3] 
13/78 . . . discriminação entre diferentes tipos de alvos, por 

ex., radar-IFF, isto é, identificação de amigo ou i-
nimigo (13/75, 13/79 tem prioridade) [3] 

13/79 . . Sistemas utilizando sinais codificados aleatoriamente 
ou freqüências de repetição de pulso aleatórias [6] 

13/82 . . em que sinais de tipo contínuo são transmit idos [3] 
13/84 . . . para determinação de distâncias por medição de 

fase [3] 
13/86 . Combinações de sistemas de radar com sistemas não-radar, 

por ex., sonar, radiogoniometro [3] 
13/87 . Combinações de sistemas de radar, por ex., radar primário e 

radar secundário [3] 
13/88 . Sistemas de radar ou análogos, especialmente adaptados 

para aplicações específicas (13/89 a 13/95 tem prioridade; 
prospecção eletromagnética ou detecção de objetos, por ex. 
detecção do campo vizinho  G 01 V 3/00) [3,6] 

13/89 . . Sistemas de radar ou análogos para mapeamento ou 
formação de imagens [3] 

13/90 . . . utilizando técnicas de abertura sintéticas [3,6] 
13/91 . . Sistemas de radar ou análogo projetados para o controle 

do tráfego (13/93 tem prioridade) [3] 
13/92 . . . para medição da velocidade [3] 
13/93 . . Sistemas de radar ou análogos projetados para fins  anti-

colisão [3] 
13/94 . . Sistemas de radar ou análogos para projetados para 

evitar colisão com o solo 
13/95 . . Sistemas de radar ou análogos projetados para fins 

meteorológicos [3] 
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15/00 Sistemas que utilizam a reflexão ou reirradiação de ondas 
acústicas, por ex.; sistemas de sonar [3] 

Nota 
 As Notas após o grupo 13/00 também se aplicam a este grupo. 

[3] 
 
15/02 . utilizando a reflexão de ondas acústicas (15/66 tem p riori-

dade) [3] 
15/04 . . Sistemas que determinam a presença de um alvo [3] 
15/06 . . Sistemas que determinam os dados de posição de 

um alvo [3] 
15/08 . . . Sistemas para medição somente da distância 

(medição indireta 15/46) [3] 
15/10 . . . . utilizando a transmissão de ondas descontí-

nuas moduladas em pulso (determinação de 
distância por medição de fase 15/32) [3] 

15/12 . . . . . em que a freqüência de periodicidade 
dos pulso varia a fim de proporcionar 
uma relação de tempo desejada entre a 
transmissão de um pulso e a recepção 
do eco de um pulso anterior [3] 

15/14 . . . . . em que um pulso de tensão ou corrente 
é iniciado e terminado de conformidade, 
respectivamente, com a transmissão do 
pulso e a recepção do eco [3] 

15/18 . . . . . em que são utilizados bancos de porti-
nholas de alcance [3] 

15/32 . . . . utilizando a transmissão de ondas contínuas não-
moduladas, ondas moduladas em amplitude, fre-
qüência ou fase [3] 

15/34 . . . . . utilizando a transmissão de ondas de fre-
qüência modulada sendo o sinal recebido ou 
um sinal dele derivado, heterodinizado com 
um sinal gerado no local concomitantemente 
ligado ao sinal de emissão a fim de dar um 
sinal de freqüência de bat imento [3] 

15/36 . . . . . com comparação de fase entre o sinal 
recebido e o sinal transmitido concomi-
tantemente [3] 

15/42 . . . Medição simultânea de distância e outras coor-
denadas (medição indireta 15/46) [3] 

15/46 . . . Determinação indireta de dados de posição [3] 
15/50 . . Sistemas de medição baseados no movimento rela-

tivo do alvo [3] 
15/52 . . . Discriminação entre objetos fixos e móveis ou 

entre objetos que se movem a velocidade dife-
rentes [3] 

15/58 . . . Sistemas para a determinação de velocidade ou 
trajetória; Sistemas de determinação do sentido 
do movimento [3] 

15/60 . . . . em que o transmissor e o receptor estão 
montados no objeto em movimento, por ex., 
para determinação da velocidade em terra, o 
ângulo de deriva, o trajeto terrestre [3] 

15/62 . . . . Determinação do sentido do movimento [3] 
15/66 . Sistemas de rastreamento por sonar [3] 

15/74 . Sistemas que utilizam a reirradiação de ondas acústicas, 
por ex., IFF, isto é, identificação de amigo ou inimigo 
[3] 

15/87 . Combinações de sistemas de sonar [3] 
15/88 . Sistemas de sonar especialmente adaptados para utiliza-

ções específicas (15/89 a 15/96 tem prioridade; pros-
pecção ou detecção sísmica ou acústica G 01 V 1/00) 
[3,6] 

15/89 . . Sistemas de sonar projetados para mapeamento ou 
formação de imagens [3] 

15/93 . . Sistemas de sonar projetados para fins de anti-
colisão [3] 

15/96 . . Sistemas de sonar projetados para a localização de 
peixes [3] 

17/00 Sistemas que utilizam a reflexão ou reirradiação de 
ondas eletromagnéticas outras que não ondas de rádio 
[3] 

Nota 

 As Notas após o grupo 13/00 também se aplicam a este 
grupo [3] 

17/02 . Sistemas que utilizam a reflexão de ondas eletromagn é-
ticas outras que não ondas de rádio (17/66 tem priorida-
de) [3] 

17/06 . . Sistemas que determinam os dados de posição de 
um alvo [3] 

17/08 . . . para medição somente da distância (medição 
indireta 17/46; utilizando um triângulo paraláti-
co G 01 C 3/10, 3/22, 3/24, 3/26) [3] 

17/10 . . . . utilizando a transmissão de ondas descontí-
nuas moduladas em pulso (determinação de 
distância por medições de fase 17/32) [3] 

17/32 . . . . utilizando a transmissão de ondas contínuas 
não-moduladas, ondas moduladas em am-
plitude, freqüência ou fase [3] 

17/36 . . . . . com comparação de fase entre o sinal 
recebido e o sinal transmitido concomi-
tante [3] 

17/42 . . . Medição simultânea de distância e outras coor-
denadas (medição indireta 17/46) [3] 

17/46 . . . Determinação indireta de dados de posição [3] 
17/50 . . Sistemas de medição baseados no movimento rela-

tivo do alvo [3] 
17/58 . . . Sistemas para a determinação de velocidade ou 

trajetória; Sistemas de determinação do sentido 
do movimento [3] 

17/66 . Sistemas de rastreamento que utilizam ondas eletro-
magnéticas outras que não ondas de rádio [3] 

17/74 . Sistemas que utilizam a reirradiação de ondas eletro-
magnéticas outras que não ondas de rádio, por ex., IFF, 
isto é, identificação de amigo ou inimigo [3] 

17/87 . Combinação de sistemas que utilizam ondas eletromag-
néticas outras que não ondas de rádio [3] 

17/88 . Aplicações de sistemas que utilizam ondas eletromag-
néticas outras que não ondas de rádio (sistemas de con-
trole de tráfego em geral G 08 G) [3] 

17/89 . Sistemas Lidar projetados para mapeamento ou forma-
ção de imagens [6] 

17/93 . Sistemas Lidar projetados para fins anti-colisão [6] 
17/95 . Sistemas Lidar projetados para uso meteorológico [6] 
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G 01 T MEDIÇÃO DE RADIAÇÕES NUCLEARES OU DE RAIOS-X (análise dos materiais por radiações, espectrometria de massa G 01 N, 
contadores per se G 06 M, H 03 K; válvulas de descarga elétrica para analisar as radiações ou as partículas H 01 J 40/00, 47/00, 49/00) 

 Notas 
(1) Esta subclasse abrange a medição dos raios-X, raios gama, radiações corpusculares, cósmicas, ou de neutrons. 
(2) Atenção para as Notas após o título da classe G 01. 

 

1/00 Medição dos raios-X, radiação gama, da radiação corpuscu-
lar ou radiações cósmicas (3/00, 5/00 tem prioridade) [2] 

1/02 . Dosímetros (1/15 tem prioridade; medição do tempo de 
exposição aos raios-X H 05 G 1/28) [2] 

1/04 . . Dosímetros químicos (1/06, 1/08 têm prioridade) 
1/06 . . Dosímetros de vidro 
1/08 . . Dosímetros fotográficos (materiais fotossensíveis ou 

processos para fins fotográficos G 03 C) 
1/10 . . Dosímetros luminescentes  
1/105 . . .Dispositivos de leitura (1/115 tem prioridade) [2] 
1/11 . . . Dosímetros termoluminescentes 
1/115 . . . . Dispositivos de leitura [2] 
1/12 . . Dosímetros calorimétricos 
1/14 . . Dosímetros eletrostáticos (construção das câmaras 

ionizantes H 01 J 47/02) 
1/142 . . . Dispositivos de carga; Dispositivos de  leitura [2] 
1/15 . Instrumentos em que as pulsações produzidas por um detec-

tor de radiações são integradas, por ex., por um circuito de 
bomba de diodo (medidores das taxas de pulsações em geral 
G 01 R 23/02) 

1/16 . Medição da intensidade das radiações (1/29 tem prioridade) 
[2] 

1/161 . . Aplicações no campo da medicina nuclear, por ex., 
contagem in vivo (aplicação de material radioativo ao 
corpo A 61 M 36/00) [2] 

1/163 . . . Detector de corpo inteiro [6] 
1/164 . . . Cintigrafia (radioisótopos G 21 G 4/00; traçadores 

G 21 H 5/00) [2] 
1/166 . . . . compreendendo um movimento relativo entre o 

detector e o elemento [2] 
1/167 . . Medição do conteúdo radioativo dos objetos, por ex., 

contaminação (detectores de corpo inteiro 1/163) [2] 
1/169 . . Exploração, localização de superfícies contaminadas 

(prospecção por utilização de radiações nucleares, nat u-
rais ou induzidas G 01 V 5/00) [2] 

1/17 . . Disposições  de circuitos não adaptados a um tipo esp e-
cial de detector 

1/172 . . . com disposições de circuito de coincidência (1/178 
tem prioridade) [2] 

1/175 . . . Circuitos de suprimento de energia (conversores H 
02 M) [2] 

1/178 . . . para medição da atividade específica na presença 
de outras substâncias radioativas, por ex., substân-
cias naturais presentes no ar ou em líquidos tais 
como a água da chuva [2] 

1/18 . . com disposições de válvulas de contagem, por ex., com 
contadores Geiger (válvulas H 01 J 47/00) 

1/185 . . com disposições de câmara ionizante (construção as 
câmaras ionizantes H 01 J 47/02) [2] 

1/20 . . com detectores de cintilação 
1/202 . . . sendo o detector um cristal 

1/203 . . . sendo o detector feito de plástico 
1/204 . . . sendo o detector um líquido 
1/205 . . . sendo o detector um gás 
1/208 . . . Circuitos especialmente adaptados a detectores 

de cintilações, por ex., para o elemento fotomul-
tiplicador [2] 

1/22 . . com detectores Cerenkov 
1/24 . . com detectores semicondutores (detectores semi-

condutores per se H 01 L 31/00) 
1/26 . . com detectores de resistência 
1/28 . . com detectores de emissão secundária (eletrodos 

secundários de emissão de elétrons em geral H 01 J 
1/32) 

1/29 . Medição efetuada em feixes de radiações, por ex., na 
posição ou seção do feixe; Medição da distribuição es-
pacial de radiação (cintigrafia 1/164) [2] 

1/30 . Medição da meia vida de uma substância radioativa 
1/32 . Medição da polarização de partículas 
1/34 . Medição da seção de choque, por ex., da seção de cho-

que de absorção das partículas 
1/36 . Medição da distribuição espectral dos raios-X ou de 

radiação nuclear 
1/38 . . Discriminação das partículas e medição das massas 

relativas, por ex., por medição da perda de energia 
com a distância (dE/dx) [2] 

1/40 . . Estabilização dos espectrômetros [2] 

3/00 Medição das radiações de neutrons (5/00 tem prioridade) 
[2] 

3/02 . utilizando blindagem contra outra radiação 
3/04 . utilizando dispositivos calorimétricos 
3/06 . com detectores de cintilação [2] 
3/08 . com detectores semicondutores (detectores semicondu-

tores per se H 01 L 31/00) [2] 

5/00 Registro dos movimentos ou das trajetórias das partícu-
las (câmaras de centelhas H 01 J 47/00); Processamento ou 
análise dessas trajetórias [2] 

5/02 . Processamento de trajetórias; Análise de trajetórias 
5/04 . Câmaras de nuvens, por ex., câmara de Wilson 
5/06 . Câmaras de borbulhamento 
5/08  Câmaras de cintilação (válvulas de descarga H 01 J 40/00, 

47/00; dispositivos semicondutores H 01 L) 
5/10 . Placas ou blocos em que as trajetórias de partículas 

nucleares são tornadas visíveis por pós-tratamento, por 
ex., utilizando emulsão fotográfica, utilizando mica 

5/12 . Disposições de circuitos com câmaras de fios múltiplos 
ou de placas paralelas, por ex., câmaras de centelhas 
(válvulas per se H 01 J 47/00) [2] 

7/00 Detalhes de instrumento de medição de radiações 
7/02 . Meios de coleta para receber ou armazenar amostras a 

serem investigadas 
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7/04 . . por filtragem 
7/06 . . por precipitação eletrostática (7/04 tem prioridade) 

7/08 . Meios para transportar as amostras recebidas 
7/10 . . utilizando plataformas giratórias 
7/12 . Disposições para acionar um sinal de alarme 

 

G 01 V GEOFÍSICA; MEDIÇÕES DA GRAVITAÇÃO; DETECÇÃO DE MASSAS OU OBJETOS; RÓTULOS  (detecção ou localiza-
ção de corpos estranhos para serem diagnosticados, objetivos cirúrgicos ou de identificação  de pessoas A 61 B; meios para identificar a 
localização de pessoas soterradas acidentalmente; por ex. pessoas soterradas na neve A 63 B 29/02; investigação ou análise de materiais 
terrestres através da determinação de suas propriedades químicas ou físicas G 01 N; medição de variáveis elétricas ou magnéticas  em 
geral, outras além da direção ou a amplitude do campo magnético da terra G 01 R; combinações de ressonância magnética em geral G 
01 R  33/20)  [4,6] 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange o radar, o sonar, o lidar ou sistemas análogos e especificamente projetados para uso geofísico. O radar, o sonar, 
o lidar ou sistemas análogos ou os detalhes de tais sistemas, caso sejam de interesse geral, são também classificados na subclasse G 01 S  
[6] 

(2) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– "rótulos" significa composições que cooperam com um campo de detecção, por ex. campo vizinho e projetado para produzir um e-

feito específico e detectável; "rótulos" significa também marcadores ativos, capazes de gerar um campo detectável [6] 
(3) Nesta subclasse, os métodos geofísicos aplicam-se tanto à terra como a outros objetos celestes, por ex., planetas. 
(4) Atenção para as Notas após o título da classe G 01. 
 
Índice da Subclasses 
 
APARELHOS OU MÉTODOS DE 
PROSPECÇÃO OU DETECÇÃO 
 Sísmica ou acústica .............................................................1/00 
 Elétrica, magnética; por irradiação 
 nuclear; gravimétrica; por meios óticos ...........3/00; 5/00; 7/00; 
  8/00 
 

 Outras ou combinadas .............................................. 9/00, 11/00 
 Detecção utilizando os rótulos.......................................... 15/00 
MEDIÇÃO DOS CAMPOS 
TERRESTRES 
 Magnética; gravitacional............................................ 3/00; 7/00 
FABRICAÇÃO; CALIBRAÇÃO, 
MANUTENÇÃO........................................................................... 13/00 

 

1/00 Sismologia; Prospecção ou detecção sísmica ou acústica 
1/02 . Produção de energia sísmica (dinamitação em geral F 

42; explosivos nucleares G 21 J) 
1/04 . . Detalhes 
1/047 . . . Disposições para o acoplamento do gerador ao 

solo [3] 
1/053 . . . . para a produção de ondas transversas [3] 
1/06 . . . Dispositivos de ignição (1/393 tem prioridade) 

[3] 
1/08 . . . . compreendendo dispositivos de retardamen-

to 
1/09 . . . Disposições para transporte, por ex., em veícu-

los (1/38 tem prioridade) [3] 
1/104 . . utilizando  cargas explosivas (1/157 tem prioridade) 

[3] 
1/108 . . . pela deformação ou deslocamento de superfícies 

de envoltórios [3] 
1/112 . . . . para utilização na superfície da terra [3] 
1/116 . . . em que os gases de combustão pressurizados 

escapam do gerador de uma maneira pulsante, 
por ex., para produção de explosões [3] 

1/13 . . . Adaptações ou disposições de cargas para pro-
dução de um padrão desejado no espaço ou no 
tempo 

1/133 . . utilizando meios de acionamento fluídicos, por ex., 
utilizando fluidos altamente pressurizados (1/104 
tem prioridade) [3] 

1/135 . . . pela deformação ou deslocamento de superfícies 
de envoltórios [3] 

1/137 . . . em que os fluidos escapam do gerador de uma 
maneira pulsante, por ex., para produção de ru-
turas [3] 

1/143 . . utilizando meios de acionamento mecânicos (1/104, 
1/133 têm prioridade) [3] 

1/145 . . . pela deformação ou deslocamento de superfícies 
[3] 

1/147 . . . utilizando o impacto de massas que caem [3] 
1/153 . . . utilizando massas rotativas não-balanceadas [3] 
1/155 . . . utilizando massas com movimento alternativo [3] 
1/157 . . utilizando descarga de centelhas; fios de exp losivos 

(aberturas de centelhas, aparelhos de descarga, não 
incluídos em H 01 T) [3] 

1/16 . Elementos receptores de sinais sísmicos (medição de 
vibrações G 01 H; medição de aceleração ou choque G 
01 P; microfones ou transdutores acústicos eletromecâ-
nicos similares H 04 R); Disposições ou adaptações de 
elementos receptores 

1/18 . . Elementos  receptores, por ex., sismógrafo, geofone 
[2] 

1/20 . . Disposições de elementos receptores, por ex., geo-
fone padrão 

1/22 . Transmissão de sinais sísmicos a aparelhos de registro 
ou de processamento (sistemas de transmissão de sinais 
em geral G 08 C; sistemas de transmissão elétrica H 04 
B) 
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1/24 . Registro de dados sísmicos (transformação de um regis-
tro em outro 1/32) 

1/26 . . Dispositivos de transmissão de sinais de referência, 
por ex., indicando o momento de disparo de um tiro 

1/28 . Processamento de dados sísmicos, por ex., análise, para 
interpretação, para correção (1/48 tem prioridade) [6] 

1/30 . . Análise (1/50 tem prioridade)  [6] 
1/32 . . Transformação de um registro em outro 
1/34 . . Apresentação de registros sísmicos 
1/36 . . Execução de correções estáticas ou dinâmicas em 

registros, por ex., correção de dispersão; Correlação 
de sinais sísmicos; Eliminação dos efeitos produz i-
dos por uma energia indesejada 

1/37 . . . especialmente adaptados a sistemas sísmicos 
que utilizam agitação contínua do solo [3] 

1/38 . especialmente adaptado a áreas cobertas de água (1/28 
tem prioridade) 

1/387 . . Redução da pulsação de bolhas secundárias, isto é, 
redução dos sinais detectados resultantes da geração 
e liberação de bolhas de gás depois da explosão 
primária [3] 

1/393 . . Meios para o carregamento de cargas explosivas 
submersas, por ex., combinadas com dispositivos de 
ignição [3] 

1/40 . especialmente adaptada à sondagem de poços 
1/42 . . utilizando geradores num poço e receptores em 

qualquer lugar ou vice-versa (1/52 tem prioridade) 
[6] 

1/44 . . utilizando geradores e receptores no mesmo poço 
(1/52 tem prioridade) [6] 

1/46 . . . Aquisição de dados [6] 
1/48 . . . Processamento de dados [6] 
1/50 . . . . Análise de dados [6] 
1/52 . . Detalhes estruturais [6] 
3/00 Prospecção ou detecção elétrica ou magnética (por mei-

os óticos); Medição das características do campo magné-
tico da terra, por ex., declinação, desvio (para navegação, 
para topografia G 01 C) [2,4] 

Nota 
 Os subgrupos de 3/15 a 3/34 têm prioridade sobre os 

subgrupos 3/02 a 3/14. [3] 
3/02 . operando com propagação da corrente elétrica 
3/04 . . utilizando corrente contínua 
3/06 . . utilizando corrente alternada 
3/08 . funcionando por meio de campos magnéticos ou elétri-

cos produzidos ou modificados por objetos ou estrut u-
ras geológicas ou por dispositivos de detecção (por 
meio de ondas eletromagnéticas 3/12; medição das ca-
racterísticas do campo magnético da terra 3/40) 

3/10 . . utilizando bobinas de indução 
3/11 . . . para a detecção de objetos condutivos, por ex., 

armas de fogo, cabos ou canos [3] 
3/12 . funcionando por meio de ondas eletromagnéticas 
3/14 . funcionando por ressonância magnética eletrônica ou 

nuclear 

3/15 . especialmente adaptados para utilização durante trans-
porte, por ex., por uma pessoa, veículo ou barco [3] 

3/16 . . especialmente adaptados para uso em aeronaves 
(3/165 a 3/175 têm prioridade) [3] 

3/165 . . funcionando por meio de campos magnéticos ou 
elétricos produzidos ou modificados pelo objeto ou 
pelo dispositivo de detecção (por meio de ondas ele-
tromagnéticas 3/17) [3] 

3/17 . . funcionando por meio de ondas  eletromagnéticas 
[3] 

3/175 . . funcionando por ressonância magnética, eletrônica 
ou nuclear [3] 

3/18 . especialmente adaptada à sondagem de poços 
3/20 . . funcionando por propagação de corrente elétrica [3] 
3/22 . . . utilizando corrente contínua [3] 
3/24 . . . utilizando corrente alternada [3] 
3/26 . . funcionando por meio de campos magnéticos ou 

elétricos produzidos ou modificados pela formação 
terrestre circundante, ou por dispositivos de detec-
ção (por meio de ondas eletromagnéticas 3/30) [3] 

3/28 . . . utilizando bobinas de indução [3] 
3/30 . . funcionando por meio de ondas eletromagnéticas 

[3] 
3/32 . . funcionando por ressonância magnética eletrônica 

ou nuclear [3] 
3/34 . . Transmissão de dados a aparelhos de registros ou 

processamento; Registro de dados [3] 
3/36 . Registro de dados (3/34 tem prioridade) [3] 
3/38 . Processamento de dados, por ex., para análise, para 

interpretação, para correção (computação em geral  
  G 06) [3] 
3/40 . especialmente adaptado para medição das característi-

cas do campo magnético da terra [3] 

5/00 Prospecção ou detecção pela utilização da radiação 
nuclear, por ex., da radioatividade natural ou induzida 
(determinação das propriedades dos materiais G 01 N; me-
dição da radiação nuclear G 01 T) 

5/02 . especialmente adaptada à sondagem de superfícies, por 
ex., a partir de aeronaves [3] 

5/04 . especialmente adaptada à sondagem de poços [3] 
5/06 . . para detecção de minerais naturalmente radioativos  
5/08 . . utilizando fontes de radiação nuclear primárias ou 

raios-X [3] 
5/10 . . . utilizando fontes de neutrons [3] 
5/12 . . . utilizando fontes de raios gama ou raios-X [3] 
5/14 . . . utilizando uma combinação de várias fontes, por 

ex., uma fonte de neutrons e de raios gama [3] 

7/00 Medição de campos ou ondas gravitacionais, Prospecção 
ou detecção gravimétrica 

7/02 . Detalhes 
7/04 . . Meios de indicação ou de registro elétricos, fotoelé-

tricos, ou magnéticos 
7/06 . . Análise ou interpretação de registros gravimétricos 
7/08 . utilizando balanças (balanças em geral G 01 G) 
7/10 . . utilizando balanças de torção, por ex., balança 

Eötvös 
7/12 . utilizando pêndulos 
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7/14 . utilizando tempo de queda livre 
7/16 . especialmente adaptada à utilização em plataformas 

móveis, por ex., navios, aeronaves 
8/00 Prospecção ou detecção por meios óticos (medição das 

características da luz G 01 J; sistemas de escaneamento 
óptico G 02 B 26/10; válvulas de descarga para detecção 
da presença de radiação H 01 J 40/00, 47/00; dispositivos 
semicondutores sensíveis à luz H 01 L 31/00) [6] 

 
Nota 
 Este grupo abrange o uso de luz infravermelha visível ou 

ultravioleta.[6] 
 
8/02 . Prospecção [6] 
8/10 . Detecção, por ex.: pelo uso de barreiras de luz (pela 

reflexão do objeto G 01 S 17/00; contagem de objetos 
transportados por um transportador G 06 M 7/00; com-
posições de sinalização ou chamada G 08 B; detecção 
do movimento do tráfego a ser contado ou controlado G 
08 G 1/01; chaves de aproximação  H 03 K 17/945, 
17/965)  [6] 

8/12 . . utilizando um transmissor e um receptor [6] 
8/14 . . . utilizando refletores  [6] 
8/16 . . . utilizando fibras óticas   [6] 
8/18 . . . utilizando sistemas de escaneamento mecânicos 

[6] 

8/20 . . utilizando transmissores ou receptores múltiplos  
[6] 

8/22 . . . utilizando refletores  [6] 
8/24 . . . utilizando fibras óticas  [6] 
8/26 . . . utilizando sistemas de escaneamento mecânicos 

[6] 
9/00 Prospecção ou detecção através de métodos não previ s-

tos nos grupos 1/00 a 8/00 [6] 
9/02 . Determinação da existência ou do curso de água subter-

rânea 
11/00 Prospecção ou detecção por métodos que combinam 

técnicas abrangidas por dois ou mais grupos principais 
1/00 a 9/00 

13/00 Fabricação, calibração, limpeza, ou reparo de instru-
mentos ou dispositivos abrangidos pelos grupos prece-
dentes 

 
15/00 Rótulos presos ou associados a um objeto para  permitir 

a detecção do objeto (portadores de registro para uso em 
máquinas G 06 K 19/00; sinais, etiquetas G 09 F) [6] 

 
Nota 
 
 Este grupo não abrange detectores ou métodos de detecção, 

por ex. métodos nos quais o objeto a ser detectado produz 
ou modifica campos magnéticos ou elétricos, cobertos em 
qualquer lugar, por ex. no grupo 3/00. [6] 

 
 
 
 
G 01 W METEOROLOGIA (influência sobre as condições meteorológicas A 01 G 15/00; dispersão de nevoeiro E 01 H 13/00; instrumentos 

para medição de variáveis únicas em geral, ver a subclasse apropriada da classe G 01, por ex., G 01 K, L; radar lidar, sonar ou sistemas 
análogos projetados para uso meteorológico G 01 S 13/95, 15/88, 17/95) 

 Notas 

(1) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– “meteorologia” inclui a medição de certas condições atmosféricas ambientais. 

(2) Atenção para as Notas após o título da classe G 01. 

 

1/00 Meteorologia 
1/02 . Instrumentos para indicação das condições meteoroló-

gicas pela medição de duas ou mais variáveis, por ex., 
umidade, pressão, temperatura, nebulosidade, velocida-
de do vento (1/10 tem prioridade) 

1/04 . . fornecendo apenas indicações separadas das variá-
veis medidas 

1/06 . . fornecendo uma indicação combinada das condi-
ções meteorológicas (catatermômetros para medir o 
“valor de resfriamento” e relação quer com as con-
dições meteorológicas, quer com o conforto de ou-
tros ambientes humanos 1/17) 

1/08 . Adaptações de balões, mísseis, ou aeronaves para fins 
meteorológicos; Rádio-sonda (sistemas de transmissão 
para valores medidos G 08 C; circuitos de transmissão 
H 04 B) 

1/10 . Dispositivos para previsão de condições meteorológicas  

 
1/11 . Chalés higrométricos para indicação do tempo ou ou-

tros objetos decorativos para a indicação de umidade 
1/12 . Heliógrafos (medição de intensidade da luz solar G 01 J)  
1/14 . Pluviômetros ou udômetros (medição dos volumes em 

geral G 01 F) 
1/16 . Medição das diferenças de potencial da atmosfera, por 

ex., devidas a cargas elétricas nas nuvens (medição de 
potenciais em geral G 01 R) 

1/17 . Catatermômetros para medição do “valor de resfriamen-
to” relacionados com as condições meteorológicas ou 
com o conforto de outros ambientes humanos 

1/18 . Teste ou calibração de aparelhos meteorológicos
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G 02 ÓTICA (fabricação de elementos ou aparelhos óticos B 24 B, B 29 D 11/00, C 03, ou outras classes ou sub-
classes apropriadas; materiais per se, ver os locais adequados, por ex., C 03 B, C) 

 Nota 
 Nesta classe a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: 

– “ótico” aplica-se não somente à luz visível mas também às radiações ultravioletas e infravermelhas. [4] 

G 02 B ELEMENTOS, SISTEMAS OU APARELHOS ÓTICOS (G 02 F tem prioridade; elementos óticos especialmente adaptados para uso 
em dispositivos de iluminação ou sistemas do mesmo F 21 V 1/00 a 13/00; instrumentos de medição, ver a subclasse apropriada da 
classe G 01, por ex., telêmetros óticos G 01 C; teste de elementos, sistemas, ou aparelhos óticos G 01 M 11/00; óculos G 02 C; apare-
lhos ou meios para tirar fotografias ou para projetar ou olhar G 03 B; lentes acústicas G 10 K 11/30; “ótica” eletrônica e iônica H 01 
J; “ótica” de raios-X, H 01 J, H 05 G 1/00; elementos óticos estruturalmente combinados com válvulas de descarga elétrica H 01 J 
5/16, 29/89, 37/22; “ótica” de microondas H 01 Q; combinação de elementos óticos com receptores de televisão H 04 N 5/72; sistemas 
ou disposições óticas em sistemas de televisão à cores H 04 N 9/00; disposições de aquecimento especialmente adaptadas para áreas 
transparentes ou refletoras H 05 B 3/84 [1,7] 

 Notas 

( 1) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– “lente ou prisma simples” significa uma única lente ou prisma; 
– “lente ou prisma composta” significa um elemento ótico cujos componentes ou estão unidos sem intervalo entre eles, ou (exceto no 

grupo 11/00) estão em “contato interrompido”, isto é, não tendo o intervalo entre eles influência ótica fundamental; 
– “objetiva” significa uma lente ou um sistema ótico destinado a produzir uma imagem real de um objeto real; 
– “ocular” significa uma lente ou um sistema ótico destinado a produzir uma imagem virtual para visualização a olho nu ou por meio 

de outro sistema ótico; 
– “frente” ou “fundo” determina-se quando se olha a partir do elemento conjugado mais distante. 

(2) Atenção para as Notas após os títulos da classe B 81 e da subclasse B 81 B relativas à “dispositivos micro- estruturais” e “sistemas 
micro-estruturais” [7] 

 
Índice da Subclasse 
 
ELEMENTOS ÓTICOS 
 Caracterizados por sua estrutura: 
 lentes; guias de luz; outros elementos..............3/00;  6/00; 5/00 
 Caracterizados pelo material ...............................................1/00 
SISTEMAS ÓTICOS 
 Estrutura geral; número e 
 disposições dos componentes óticos........................9/00, 11/00 
 Estruturas especiais; de acordo 
 com sua finalidade; com ampliação 
 variável; com superfícies refletoras.............13/00; 15/00; 17/00 
 Outros sistemas..................................................................27/00 

DETALHES ESTRUTURAIS DE DISPOSIÇÕES INCLUIN-
DO GUIAS DE LUZ E OUTROS ELEMENTOS ÓTICOS........... 6/00 
APARELHOS ÓTICOS 
 Condensadores .................................................................. 19/00 
 Microscópios..................................................................... 21/00 
 Telescópios, periscópios, instrumentos 
 para visualizar o interior de corpos ocos,  
 visores, dispositivos para mira ou para 
 visão .................................................................................. 23/00 
 Oculares, lentes de aumento.............................................. 25/00 
 Outros aparelhos ............................................................... 27/00 
CONTROLE DA LUZ.................................................................. 26/00 
MONTAGENS, MEIOS DE AJUSTAGEM,  
LIGAÇÕES IMPENETRÁVEIS À LUZ........................................ 7/00 

 

1/00 Elementos óticos caracterizados pelo material de que 
são feitos (composições de vidros óticos C 03 C 3/00) Re-
vestimentos para elementos óti cos 

1/02 . feitos de cristais, por ex., sal-gema, semicondutores 
(1/08 tem prioridade) 

1/04 . feitos de material orgânico, por ex., plásticos (1/08 tem 
prioridade) 

1/06 . feitos de fluidos em células transparentes 
1/08 . feitos de materiais polarizadores 
1/10 . Revestimentos obtidos pela aplicação a, ou por trata-

mento da superfície de, elementos óticos, por ex., reves-
timento anti-reflexo (1/08 tem prioridade) 

1/11 . . Revestimentos anti-reflexão [6] 
1/12 . . por tratamento da superfície, por ex., por irradiação 

3/00 Lentes simples ou compostas (olhos artificiais A 61 F 
2/14; lentes de óculos ou lentes de contato para os olhos G 
02 C; vidros de relógios de pulso ou de parede G 04 B 
39/00) 

3/02 . com superfícies não esféricas (3/10 tem prioridade) 
3/04 . . com faces contínuas rotacionalmente simétricas mas 

que não é uma esfera perfeita 
3/06 . . de superfícies cilíndricas ou tóricas 
3/08 . . de superfícies descontínuas, por ex., lentes Fresnel  
3/10 . Lentes bifocais; Lentes multifocais 
3/12 . Lentes preenchidas de fluido ou em cujo interior foi 

feito o vácuo 
3/14 . . de distância focal variável 



G 02 B 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 7, Seção G 67 

5/00 Elementos óticos outros que não lentes (guias de luz 6/00; 
elementos óticos lógicos G 02 F 3/00) [4] 

5/02 . Elementos de difusão; Elementos afocais 
5/04 . Prismas 
5/06 . . Prismas preenchidos de fluido ou em cujo interior 

foi feito o vácuo 
5/08 . Espelhos 
5/09 . . Espelhos multifacetados ou poligonais [6] 
5/10 . . de superfícies curvas 
5/12 . Refletores reflectivos 
5/122 . . do tipo em ângulo de cubo, em triedro ou em refle-

tor triplo [2] 
5/124 . . . vários elementos refletores fazendo parte de 

uma única chapa ou folha formando um todo [2] 
5/126 . . incluindo uma superfície curva de refração [2] 
5/128 . . . compreendendo esferas transparentes embutidas 

em uma matriz [2] 
5/13 . . . vários elementos curvos de refração fazendo 

parte de um mesmo corpo [2] 
5/132 . . . com meios de suporte individual dos refletores 

[2] 
5/134 . . . . compreendendo um elemento de suporte 

roscado [2] 
5/136 . . vários elementos refletores fazendo parte de um 

mesmo corpo (5/124 tem prioridade) [2] 
5/18 . Grades de difração 
5/20 . Filtros (elementos de polarização 5/30) 
5/22 . . Filtros de absorção 
5/23 . . . Filtros fotocrômicos [2] 
5/24 . . . Filtros líquidos (5/23 tem prioridade) [2] 
5/26 . . Filtros refletores (5/28 tem prioridade) 
5/28 . . Filtros de interferência 
5/30 . Elementos de polarização (dispositivos para a modula-

ção da luz G 02 F 1/00) 
5/32 . Hologramas utilizados como elementos óticos (proces-

sos ou aparelhos para produzir hologramas G 03 H) [2] 

6/00 Guias de luz: Detalhes estruturais de disposições, inclu-
indo guias de luz e outros elementos óticos, por ex. aco-
plamentos [4,6] 

6/02 . Fibras óticas com revestimento (6/16 tem prioridade; 
estruturas mecânicas para proporcionar resistência à 
tração e proteção externa 6/44) [4] 

6/04 . formadas por feixes de fibras (6/24 tem prioridade) [4] 
6/06 . . sendo a posição relativa das fibras a mesma em 

ambas as extremidades, por ex., para transporte de 
imagens [4] 

6/08 . . . com feixe de fibras em forma de placa [4] 
6/10 . do tipo de guia de ondas óticas (6/24 tem prioridade; 

dispositivo ou arranjo para controle da luz por meios  
  elétricos, magnéticos, eletromagnéticos ou acústicos G 

02 F 1/00; transferência da modulação da luz modulada 
G 02 F 2/00; elementos óticos lógicos G 02 F 3/00; 
conversores óticos analógico/digital G 02 F 7/00; me-
mórias utilizando dispositivo ótico eletrônico G 11 C 
11/42; guias de onda elétrica H 01 P; transmissão da in-
formação por meios óticos H 04 B 9/00; sistemas mul-
tiplex H 04 J 10/00) [4] 

6/12 . . do tipo de circuito integrado (produção ou proces-
samento de monocristais C 30 B; circuitos elétricos 
integrados H 01 L 27/00) [4] 

6/122 . . . Elementos óticos básicos, por ex. caminhos para 
guia de luz  [6] 

6/124 . . . . Lentes geodésicas ou grades integradas  [6] 
6/125 . . . . Curvaturas, derivações ou interseções  [6] 
6/126 . . . utilizando efeitos de polarização  [6] 
6/13 . . . Circuitos óticos integrados caracterizados pelo 

método de fabricação  [6] 
6/132 . . . . por deposição de filmes finos  [6] 
6/134 . . . . pela substituição de átomos dopadores  [6] 
6/136 . . . . por corrosão  [6] 
6/138 . . . . pelo uso da polimerização  [6] 
6/14 . . Conversores de modo [4] 
6/16 . . Fibras óticas com revestimento (estruturas mecâni-

cas para proporcionar resistência à tração e proteção 
externa 6/44) [4] 

6/17 . . . com propriedades mantenedoras da polarização 
[6] 

6/18 . . . com núcleo ou revestimento possuindo índice 
de refração progressivo [4] 

6/20 . . . com núcleo ou revestimento não sólido [4] 
6/22 . . . o núcleo ou o revestimento em camadas múlti-

plas [4] 
6/24 . Acoplamentos para guias de luz (para guias de ondas 

elétricas H 01 P 1/00) [4,5] 
6/245 . . Retirada dos revestimentos protetores das guias de 

luz antes do acoplamento [5] 
6/25 . . Preparação das extremidades das guias de luz para o 

acoplamento, por ex., recorte [5] 
6/255 . .Emenda dos cabos guias de luz, por ex., por fusão ou 

ligação [5] 
6/26 . . Meios de acoplamento ótico (6/36, 6/42 tem priori-

dade) [4] 
6/27 . . . com polarização seletiva e meios de ajuste 

(elementos de polarização em geral 5/30; siste-
mas de polarização em geral 27/28; sistemas de  
polarização ótica multiplex H 04 J 14/06) [6] 

6/28 . . . possuindo barramento de dados, isto é, várias 
guias de ondas interconectadas e proporcionan-
do um sistema de natureza bidirecional pela mi-
xagem e separação dos sinais [4] 

6/287 . . . . Estruturação das guias de luz para moldar 
os elementos óticos com aplicação de calor 
(6/255 tem prioridade) [6] 

6/293 . . . . com meios seletivos de comprimentos de 
ondas (para os elementos óticos em uso, ver 
os subgrupos relevantes desta subclasse; sis-
temas óticos de multiplexação de divisão de 
comprimento de onda [6] 

6/30 . . . para utilização entre dispositivos de fibra e de 
filme delgado [4] 

6/32 . . . possuindo meios de focalização através de 
lentes [4] 

6/34 . . . utilizando prisma ou grade [4] 
6/35 . . . possuindo meios de comutação (comutação 

ótica em geral 26/08; trocando as propriedades 
óticas do meio G 02 F 1/00) [6] 

6/36 . . Meios de acoplamento mecânicos (6/255, 6/42 têm 
prioridade) [4,5] 

6/38 . . . possuindo meios de junção fibra a fibra [4] 
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6/40 . . . possuindo meios de junção dos feixes de fibras 
[4] 

6/42 . . Acoplamentos de guias de luz com elementos opto-
eletrônicos [4] 

6/43 . . . Combinações compreendendo vários elementos 
opto-eletrônicos e interconexões óticas associa-
das (dispositivos semicondutores emissores de 
luz ou sensíveis à luz H 01 L 27/00, 31/00, 
33/00; lasers semicondutores monoliticamente 
integrados com outros componentes H 01 S 
5/026) [6] 

6/44 . Estruturas mecânicas destinadas a proporcionar resis-
tência à tração e proteção externa das fibras, por ex., 
cabos de transmissão ótica (cabos incorporando condu-
tores elétricos e fibras óticas H 01 B 11/22) [4] 

6/46 . Processos ou aparelhos adaptados para instalação de 
fibras óticas ou cabos óticos (instalação de cabos con-
tendo condutores elétricos e fibras óticas H 02 G ) [6] 

6/48 . . Instalação aérea [6] 
6/50 . . Instalação subterrânea  ou submarina; 
   Instalação através de tubos, conduites ou dutos [6] 
6/52 . . . utilizando fluído, por ex. ar  [6] 
6/54 . . . utilizando meios mecânicos, por ex. dispositivos 

de empurrar ou puxar  [6] 
7/00 Montagens, meios de ajustagem ou ligações impenetrá-

veis à luz, para elementos óticos 
7/02 . para lentes 
7/04 . . com mecanismos para focalização ou variação da 

ampliação [2] 
7/06 . . . Focalização de lentes de binóculos 
7/08 . . . adaptadas de forma a cooperar com um meca-

nismo de controle remoto 
7/09 . . . adaptados para focalização automática ou para 

fazer variar a ampliação de modo automático 
(geração automática de sinais de focalização 
7/28) [5] 

7/10 . . . pelo movimento axial relativo de várias lentes, 
por ex., lentes de objetiva de distância focal va-
riável 

7/105 . . . . com lentes móveis especialmente adaptadas 
para focalização a pequenas distâncias [4] 

7/12 . . Ajustagem da distância pupilar de binóculos 
7/14 . . adaptados a lentes intercambiáveis 
7/16 . . . Torrinhas rotativas 
7/18 . para prismas; para espelhos 
7/182 . . para espelhos (dispositivos ou sistemas óticos utili-

zando elementos móveis ou deformáveis para con-
trole da intensidade, da cor, da fase, da polarização 
ou da direção da luz 26/00) [5] 

7/183 . . . especialmente adaptado para espelhos muito 
grandes, por ex., para astronomia (7/185, 7/192, 
7/198 têm prioridade) [6] 

7/185 . . . com meios para ajustar a forma da superfície do 
espelho (espelhos de superfícies curvas 5/10) 
[5] 

7/188 . . . . Espelhos de membrana [5] 
7/192 . . . com meios para reduzir ao mínimo as tensões 

internas do espelho [5] 
7/195 . . . . Espelhos com resfriamento por fluído [5] 

7/198 . . . com meios para ajustar a posição do espelho 
com relação ao seu suporte [5] 

7/20 . Ligações impenetráveis à luz para elementos óticos 
móveis 

7/22 . . Ligações extensíveis, por ex., fole 
7/24 . . Ligações articuladas 
7/28 . Sistemas para a geração automática de sinais de focali-

zação (medição de distâncias per se G 01 C, S; utiliza-
ção desses sinais para controlar o foco de aparelhos par-
ticulares, ver as subclasses parar esses aparelhos, por 
ex., G 03 B, F) [5] 

7/30 . . utilizando um triângulo paralático com uma linha de 
base [5] 

7/32 . . . utilizando meios ativos, por ex., um emissor de 
luz [5] 

7/34 . . utilizando zonas diferentes em um plano pupilar [5] 
7/36 . . utilizando técnicas de nitidez da imagem [5] 
7/38 . . . medidas em pontos diferentes do eixo ótico [5] 
7/40 . . utilizando o tempo de retardo das ondas refletidas, 

por ex., de ondas ultra-sônicas [5] 

9/00 Objetivas óticas caracterizadas tanto pelo número de 
componentes quanto pela maneira em que estes são dis-
postos segundo seu sinal, isto é, + ou - (13/00, 15/00 têm 
prioridade) 

Nota 
 Neste grupo, considera-se componente como uma lente 

simples ou uma lente composta ou uma lente dividida equi-
valente a uma lente simples ou a uma lente composta. 

9/02 . possuindo apenas um componente + (lentes simples 
3/00) 

9/04 . possuindo apenas dois componentes 
9/06 . . dois componentes + 
9/08 . . . associados a um diafragma 
9/10 . . um componente + e um componente - 
9/12 . possuindo apenas três componentes 
9/14 . . dispostos + - + 
9/16 . . . sendo todos os componentes simples 
9/18 . . . em que apenas um componente possui uma 

lente composta (9/30 tem prioridade) 
9/20 . . . . o componente posterior possuindo a lente 

composta 
9/22 . . . . o componente central possuindo a lente 

composta 
9/24 . . . dois dos componentes possuindo lentes compos-

tas (9/30 tem prioridade) 
9/26 . . . . o componente anterior e o posterior possu-

indo a lente composta 
9/28 . . . . o componente central e o posterior possuin-

do a lente composta 
9/30 . . . sendo o componente central um menisco com-

posto - com uma lente + 
9/32 . . . . sendo a lente + um menisco 
9/34 . possuindo apenas quatro componentes 
9/36 . . dispostos + - - + 
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Nota 

 Nos grupos 9/38, 9/44 ou 9/50 a 9/56, o primeiro grupo 
mencionado aplicável tem prioridade sobre os grupos men-
cionados posteriormente. 

9/38 . . . sendo os dois componentes - meniscos 
9/40 . . . . sendo um componente - composto 
9/42 . . . . sendo dois componentes - compostos 
9/44 . . . sendo os dois componentes - bicôncavos 
9/46 . . . . sendo um componente - composto 
9/48 . . . . sendo dois componentes - compostos 
9/50 . . . sendo os dois componentes + meniscos 
9/52 . . . sendo o componente + posterior composto 
9/54 . . . sendo o componente + anterior composto 
9/56 . . . sendo todos os compostos lentes simples 
9/58 . . dispostos - + + - 
9/60 . possuindo apenas cinco componentes 
9/62 . possuindo apenas seis componentes 
9/64 . possuindo mais de seis componentes 

11/00 Objetivas óticas caracterizadas pelo número total de 
lentes simples e compostas que formam a objetiva e por 
sua disposição (9/00 tem prioridade; com apenas uma lente 
simples 3/00) 

Nota 
Neste grupo as lentes em contato interrompido são contadas 
separadamente. As lentes simples são designadas por L, as 
lentes compostas por C e a lente anterior é mencionada em 
primeiro lugar. 

11/02 . possuindo apenas duas lentes 
11/04 . . dispostas C C 
11/06 . possuindo apenas três lentes 
11/08 . . dispostas L L L 
11/10 . . dispostas L C L 
11/12 . . dispostas L L C 
11/14 . . dispostas C L C 
11/16 . . dispostas C C L 
11/18 . . dispostas C C C 
11/20 . possuindo apenas quatro lentes 
11/22 . . dispostas L L L L 
11/24 . . dispostas C L L C 
11/26 . . dispostas L C C L 
11/28 . . dispostas C C C C 
11/30 . possuindo apenas cinco lentes 
11/32 . possuindo apenas seis lentes 
11/34 . possuindo mais de seis lentes 

13/00 Objetivas óticas especialmente destinadas aos fins abai-
xo especificados (com ampliação variável 15/00) 

13/02 . Teleobjetivas fotográficas, isto é, sistemas do tipo + - 
em que a distância do vértice frontal até o plano da i-
magem é inferior à distância focal equivalente 

13/04 . Teleobjetivas fotográficas invertidas 
13/06 . Objetivas panorâmicas; As lentes ditas “de céu” 
13/08 . Objetivas anamorfóticas 
13/10 . . compreendendo prismas (13/12 tem prioridade) 
13/12 . . com ampliação variável 
13/14 . para utilização com irradiação infravermelha ou ultravi-

oleta (13/16 tem prioridade) 

13/16 . para utilização em conjunto com conversores ou inten-
sificadores de imagem 

13/18 . com lentes tendo uma ou mais superfícies não esféricas, 
por ex., para redução da aberração geométrica 

13/20 . Objetivas para foco difuso (elementos de difusão em 
geral 5/02) 

13/22 . Objetivas ou sistemas de lentes telecêntricas 
13/24 . para reprodução ou cópia a pequenas distâncias do 

objeto 
13/26 . . para reprodução com ampliação unitária [3] 

15/00 Objetivas óticas com meios para variar a ampliação 
(objetivas anamorfóticas 13/08) 

15/02 . mudando, acrescentando ou subtraindo uma parte da 
objetiva, por ex., objetiva conversível 

15/04 . . mudando uma parte 
15/06 . . . mudando a parte anterior 
15/08 . . . mudando a parte posterior 
15/10 . . acrescentando uma peça, por ex., acessórios para 

fotografia à curta distância 
15/12 . . . acrescentando acessórios telescópicos (15/14 

tem prioridade) 
15/14 . pelo movimento axial de uma ou mais lentes ou grupos 

de lentes relativa ao plano da imagem a fim de fazer va-
riar de modo contínuo a distância focal equivalente da 
objetiva [4] 

15/15 . . compensação por meio de somente um movimento 
ou por meio unicamente do deslocamento em rela-
ção linear, por ex., compensação ótica [4] 

15/16 . . com movimentos interdependentes em relação não 
linear entre uma lente e um grupo de lentes e uma 
outra lente ou um grupo de lentes (15/22 tem priori-
dade) [4] 

15/163 . . . possuindo uma primeira lente móvel ou um 
grupo de lentes móveis e uma segunda lente 
móvel ou um grupo de lentes móveis, em ambos 
os casos em frente a uma lente fixa ou a um 
grupo de lentes fixas (15/177 tem prioridade) 
[4] 

15/167 . . . . possuindo uma lente adicional frontal fixa 
ou um grupo de lentes adicionais frontais 
fixas [4] 

15/17 . . . . . dispostas + - - [4] 
15/173 . . . . . dispostas + - + [4] 
15/177 . . . possuindo uma lente frontal negativa ou um 

grupo de lentes frontais negativas [4] 
15/20 . . . possuindo uma lente móvel adicional ou um 

grupo de lentes adicionais móveis para poder 
variar a distância focal da objetiva [4] 

15/22 . . com lentes móveis especialmente adaptadas para 
focalizar a pequenas distâncias [4] 

15/24 . . . possuindo uma lente frontal fixa ou um grupo 
de lentes frontais fixas e duas lentes ou grupos 
de lentes móveis em frente de uma lente fixa ou 
de um grupo de lentes fixas [4] 

15/26 . . . . dispostas + - - [4] 
15/28 . . . . dispostas + - + [4] 

17/00 Sistemas com superfícies reflexivas, com ou sem eleme n-
tos de refração (microscópios 21/00; telescópios, periscó-
pios 23/00;  formação de raio não prevista de outro modo 
para 27/09; para divisão ou combinação de raio 27/10; para 
projeção ótica 27/18) [6] 

17/02 . Sistemas catóptricos, por ex., sistemas para erguer e 
inverter as imagens 

17/04 . . utilizando apenas prismas 



G 02 B 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 7, Seção G 70 

17/06 . . utilizando apenas espelhos 
17/08 . Sistemas catadióptricos 

19/00 Condensadores (para microscópios 21/08) 

21/00 Microscópios (oculares 25/00; sistemas de polarização 
27/28; microscópios de medição G 01 B 9/04; micrótomos 
G 01 N 1/06; investigando ou analisando estruturas de su-
perfície em faixas atômicas utilizando técnicas de sonda-
gem exploratória, ex.,técnicas empregando exploração de 
túneis ou microscópios de exploração de campo próximo G 
01 N 13/10; detalhes de instrumentos de sondas de explora-
ção em geral G 12 B 21/00) [1,7] 

21/02 . Objetivas 
21/04 . . compreendendo espelhos 
21/06 . Meios para iluminar uma amostra 
21/08 . . Condensadores 
21/10 . . . produzindo uma iluminação sobre fundo escuro 

(21/14 tem prioridade) 
21/12 . . . produzindo uma iluminação sobre fundo claro 

(21/14 tem prioridade) 
21/14 . . . produzindo uma iluminação para observação em 

contraste de fase 
21/16 . adaptados à iluminação ultravioleta 
21/18 . Disposições com mais de uma trajetória de luz, por ex., 

para comparar duas amostras 
21/20 . . Disposições binoculares 
21/22 . . . Disposições estereoscópicas 
21/24 . Estrutura da base 
21/26 . . Platinas; Meios de ajustagem das mesmas 
21/28 . . com dispositivo de resfriamento 
21/30 . . com dispositivo de aquecimento 
21/32 . Micromanipuladores estruturalmente combinados com 

microscópios 
21/33 . Óleos de imersão [6] 
21/34 . Lâminas para microscópios, por ex., montagem de 

amostras em lâminas para microscópios (preparação da 
amostras para análise G 01 N 1/28; meios para suportar 
os objetos ou materiais a serem analisados em micros-
cópios eletrônicos H 01 J 37/20) 

21/36 . adaptados para fins fotográficos ou de projeção (21/18 
tem prioridade) 

23/00 Telescópios, por ex., binóculos; ( telescópios de medição 
G 01 B 9/061) Periscópios; Instrumentos para ver dentro 
de corpos ocos (instrumentos para diagnóstico A 61 B); Vi-
sores (objetivas 9/00; 11/00; 15/00; 17/00; oculares 25/00); 
Dispositivos óticos para mira ou para visão (aspectos não 
óticos de mira para armas ou aparelhos de visão F 41 G) [4] 

23/02 . compreendendo prismas ou espelhos (23/14 tem priori-
dade) 

23/04 . . para divisão ou recomposição de feixes luminosos, 
por ex., equipados com oculares de mais de um ob-
servador (23/10 tem prioridade) 

23/06 . . com ação de focalização, por ex., espelho parabóli-
co 

23/08 . . Periscópios 
23/10 . . refletindo no campo de visão indicações comple-

mentares, por ex., fornecidas por um colimador (co-
limadores em geral 27/30; retículas 27/34) 

23/12 . com meios para converter ou intensificar a imagem 
(objetivas para converter ou intensificar imagens 13/16; 
conversores elétricos de imagens com dispositivos óti-
cos de entrada e de saída H 01 J 31/50) 

23/14 . Visores (para câmeras fotográficas G 03 B 13/02) 
23/16 . Estojos; Tampas; Montagens; Suportes, por ex., com 

contrapeso (caixas ou receptáculos A 45 C) 
23/18 . . para arranjos binoculares 
23/20 . . Estojos dobráveis (23/18 tem prioridade) 
23/22 . . Equipamentos submarinos, por ex., para periscópio 

submarino 
23/24 . Instrumentos para visualizar o interior de corpos ocos, 

por ex., endoscópios de fibras [4] 
23/26 . . utilizando guias de luz [4] 

25/00 Oculares; Lentes de aumento (lentes simples 3/00) 
25/02 . com meios para iluminar o objeto visualizado 
25/04 . permitindo visão a partir de um amplo ângulo, por ex., 

através de um visor 

26/00 Dispositivos ou arranjos óticos utilizando elementos 
móveis ou deformáveis para controle da intensidade, da 
cor, da fase, da polarização ou da direção da luz, por 
ex., comutação, fechamento de portas, modulação (peças 
de operação mecânica de dispositivos luminosos para con-
trole da luz F 21 V; especialmente adaptados para medição 
de características da luz G 01 J; dispositivos ou arranjos nos 
quais o funcionamento ótico é modificado pela variação das 
propriedades óticas do meio que constitui estes dispositivos 
ou arranjos G 02 F 1/00; controle da luz em geral G 05 G 
25/00; controle de fontes de luz H 01 S 3/10, H 05 B 37/00 
a 43/00) [4] 

26/02 . para controle da intensidade da luz [4] 
26/04 . . pela variação periódica da intensidade da luz, por 

ex. utilizando cortadores [4] 
26/06 . para controle da fase da luz (26/08 tem prioridade) [4] 
26/08 . para controle da direção da luz (em guias de luz 6/35) [4] 
26/10 . . Sistema de exploração ( para aplicações especiais, 

ver os locais apropriados, por ex. G 03 B 27/32, G 
03 F 3/08, G 03 G 15/04, G 09 G 3/00, H 04 N) [4] 

26/12 . . . utilizando espelhos multifacetados [6] 
27/00 Outros sistemas óticos; Outros aparelhos óticos (meios 

para produção de efeitos óticos especiais em vitrinas, mos-
truários A 47 F, por ex., 11/06; brinquedos óticos A 63 H 
33/22; desenhos ou imagens caracterizados por efeitos de 
luz especiais B 44 F 1/00) 

27/01 . Mostradores "Head-Up" [6] 
27/02 . Aparelhos para olhar ou ler (sistemas estereoscópicos 

27/22; do tipo de projeção G 03 B; aparelhos com mu-
dança de slides G 03 B) 

27/04 . . com peças extensíveis ou retráteis 
27/06 . . com efeito cinematográfico 
27/08 . . Caleidoscópios 
27/09 . Formando um raio, por ex. alterando a área da seção de 

choque, não prevista de outra forma [6] 
27/10 . Sistemas para divisão ou combinação de raios lumino-

sos (mixagem e divisão de sinais luminosos utilizando 
guias de ondas óticas 6/28; sistemas para polarização 
27/28) [4] 

27/12 . . funcionando apenas por refração 
27/14 . . funcionando apenas por reflexão 
27/16 . . utilizados como acessórios para focalização 
27/18 . para projeção ótica, por ex., combinação de espelho e 

condensador e objetiva 
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27/20 . . para produção de uma imagem de objetos 
diminutos, por ex., indicador luminoso 

27/22 . para produção de efeitos estereoscópicos ou outros 
efeitos tridimensionais (em microscópios 21/22; apare-
lhos visores 27/02) 

27/24 . . compreendendo apenas prismas refletores e espe-
lhos 

27/26 . . compreendendo meios de polarização 
27/28 . para polarização (utilizados em estereoscópicos 27/26) 
27/30 . Colimadores 
27/32 . Marcas de referência ou escalas de medição dentro do 

sistema ótico 
27/34 . . iluminadas 
27/36 . . ajustáveis 
27/40 . Acessórios óticos de focalização (sistemas para divisão 

ou combinação de feixes luminosos 27/10) 
27/42 . Ótica de difração (27/60 tem prioridade) [3] 
27/44 . . Sistemas de rede; Sistemas de redes de zona (27/46 

tem prioridade; espectrometria G 01 J) [3] 
27/46 . . Sistemas que utilizam filtros espaciais (reconheci-

mento de caracteres G 06 K 9/00) [3] 
Nota 

Neste grupo, o filtro pode ser em qualquer plano, por ex., 
a imagem ou o plano de transferência de Fourier. 

27/48 . Ótica que utiliza a granulação produzida por laser (su-
pressão da granulação da imagem em holografia G 03 H 
1/32) [3] 

27/50 . Ótica para a visualização de objetos por fases [3] 
27/52 . . Ótica de contraste de fases (em  
   microscópios 21/14) [3] 
27/54 . . Sistemas óticos de Schlieren [3] 
27/56 . Ótica utilizando ondas evanescentes, isto é, ondas não-

homogêneas [3] 
27/58 . Ótica para apodização ou super-resolução; Sistemas 

óticos de abertura sintética [3] 
27/60 . Sistemas utilizando franjas onduladas (meios para 

conversão do rendimento de um elemento sensível utili-
zando redes de difração G 01 D 5/38) [3] 

27/62 . Aparelhos óticos especialmente adaptados à regulagem 
de elementos óticos durante a montagem de sistemas ó-
ticos (sendo os meios de ajustamento parte do sistema a 
ser montado 7/00) [3] 

27/64 . Sistemas de imagens que utilizam elementos óticos para 
estabilização da posição lateral e angular da imagem 
(sistemas de focalização 7/04; ajustagem do sistema ó-
tico relativo à imagem ou à superfície do objeto G 03 B 
5/00) [3] 

 

G 02 C ÓCULOS; ÓCULOS ESCUROS OU ÓCULOS PROTETORES DESDE QUE APRESENTEM AS MESMAS CARACTERÍS-
TICAS QUE OS COMUNS (armações de prova para uso oftalmológico A 61 B 3/04; óculos de proteção ou protetores da vista sem as 
mesmas características que os óculos comuns A 61 F 9/00) 

 Nota 

 Esta subclasse também abrange lentes de contato para os olhos, monóculos, “pince-nez” ou binóculos de teatro. 
 
Índice de Subclasse 
PEÇAS ÓTICAS..............................................................................7/00 
PEÇAS NÃO ÓTICAS 
 Disposições de suporte;  
 acessórios......................................................3/00, 5/00; 11/00 

 
FIXAÇÃO DE PEÇAS ÓTICAS A 
PEÇAS NÃO ÓTICAS 
Principais; auxiliares ............................................................... 1/00; 9/00 
MONTAGEM, REPARO, LIMPEZA........................................... 13/00 

 

1/00 Montagens de lentes com arco ou meias armações 
1/02 . Arcos ou meias armações fixos às lentes sem o auxílio 

de aros 
1/04 . Arcos ou meias armações fixos a, ou constituindo parte 

integrante de, aros parciais, por ex., com um aro semi-
flexível para fixar a lente 

1/06 . Arcos ou meias armações fixos a, ou constituindo parte 
integrante de, aros rígidos fechados para as lentes 

1/08 . . sendo os aros fendidos transversalmente e munidos 
de meios de fixação 

3/00 Disposições especiais para suporte das montagens de 
lentes ou monóculos (lentes para esse fim 7/00) 

3/02 . Disposições para suporte no chapéu  
3/04 . Disposições para suporte para segurar com a mão, por 

ex., binóculo de teatro; Disposições para suporte por ar-
tigos (por bengalas A 45 B 3/00) 

5/00 Estruturas de peças não óticas 

5/02 . Arcos; Meias armações; Hastes intermediárias (superfí-
cies de encaixe no nariz 5/12) 

5/04 . . com meios ajustáveis 
5/06 . . com meios elásticos 
5/08 . . dobráveis 
5/10 . . Hastes intermediárias ou hastes entre o arco e os 

elementos laterais 
5/12 . Apoios para o nariz; Superfícies de apoio para o nariz 

de arcos ou aros 
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5/14 . Elementos laterais 
5/16 . . elásticos ou com peças elásticas 
5//18 . . reforçados 
5/20 . . ajustáveis, por ex., telescópicos 
5/22 . Dobradiças (ligações articuladas em geral F 16 C 11/00) 
7/00 Peças óticas (caracterizadas pelo material G 02 B 1/00) 

7/02 . Lentes; Sistemas de lentes 
7/04 . . Lentes de contato para os olhos(desinfecção ou 

esterelização de lentes de contato A 61 L 12/00) 
7/06 . . bifocais; multifocais 
7/08 . . Lentes auxiliares; Disposições para variar a distân-

cia focal 
7/10 . Filtros, por ex., para facilitar a adaptação dos olhos ao 

escuro; Óculos escuros 
7/12 . Polarizadores 
7/14 . Espelhos; Prismas 
7/16 . Quebra luzes, proteções; Obturadores, por ex., com 

furos de agulha, com fendas 

9/00 Fixação de peças óticas auxiliares (peças óticas auxiliares 
7/08 a 7/16) 

9/02 . por dobradiças 
9/04 . por ajustagem ou fixação 

11/00 Acessórios não óticos; Fixação dos mesmos (7/16 tem 
prioridade; estojos A 45 C 11/04) 

11/02 . Ornamentos, por ex., intercambiáveis 
11/04 . Meios de iluminação 
11/06 . Acessórios de audição (estrutura de acessórios de audi-

ção H 04 R 25/00) 
11/08 . Meios anti-embaçamento, por ex., ventilação, aqueci-

mento (H 05 B 3/84 tem prioridade); Limpadores [5] 

13/00 Montagem (produção de armações de óculos de matéria 
plástica ou a partir de substâncias num estado plástico B 29 
D 12/02); Conserto; Limpeza (desinfecção ou estereliza-
ção de lentes de contato A 61 L 12/00) 

 

G 02 F DISPOSITIVOS OU DISPOSIÇÕES, NOS QUAIS O FUNCIONAMENTO ÓTICO É MODIFICADO PELA VARIAÇÃO 
DAS PROPRIEDADES ÓTICAS DO MEIO QUE CONSTITUI ESTES DISPOSITIVOS OU DISPOSIÇÕES DESTINADOS 
AO CONTROLE DA INTENSIDADE, DA COR, DA FASE, DA POLARIZAÇÃO OU DA DIREÇÃO DA LUZ, POR EX. 
COMUTAÇÃO, ABERTURA DE PORTA, MODULAÇÃO OU DESMODULAÇÃO; TÉCNICAS OU PROCEDIMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DESTES; MUDANÇA DE FREQÜÊNCIA; ÓTICA NÃO LINEAR; ELE-
MENTOS ÓTICOS LÓGICOS; CONVERSORES ÓTICOS ANALÓGICOS/DIGITAIS (meios óticos para transferência entre o 
órgão sensível e o elemento de indicação ou registro correlacionando-o com a medição G 01 D 5/26; dispositivos nos quais as operações 
matemáticas são efetuadas com o auxílio de elementos óticos G 06 E 3/00; sistemas de transmissão de sinais elétricos utilizando meios 
óticos para a conversão do sinal de entrada G 08 C 19/36; gravação de informação por meios elétricos ou magnéticos e reprodução pela 
leitura das propriedades óticas G 11 B 11/00; memórias estáticas utilizando elementos óticos G 11 C 13/04; sistemas de transmissão uti-
lizando ondas eletromagnéticas outras que não ondas de rádio, por ex., luz, irradiação infravermelha , H 04 B 10/00; sistemas multiplex 
óticos H 04 J 14/00; transmissão de imagens, por ex. televisão H 04 N) [2,4] 

 

1/00 Dispositivos ou disposições para controle da intensi-
dade da cor, da fase, da polarização ou da direção da 
luz proveniente de uma fonte de luz independente, por 
ex. comutação, abertura de porta ou modulação; Ótica 
não linear (termômetros utilizando mudança de cor ou 
translucência G 01 K 11/12; utilizando alteração na fluo-
rescência G 01 K 11/32; dispositivos de guia de luz G 02 
B 6/00; dispositivos ou disposições óticas utilizando ele-
mentos móveis ou deformáveis para controle da luz inde-
pendentemente da fonte desta G 02 B 26/00; controle da 
luz em geral G 05 D 25/00; sistemas de sinalização visí-
veis G 08 B 5/00; disposições indicadoras para informa-
ções variáveis pela seleção ou combinação de elementos 
individuais G 09 F 9/00; disposições ou circuitos de con-
trole para indicadores visuais outros que não tubos de rai-
os catódicos G 09 G 3/00; controle de fontes de luz H 01 
S 3/10, H 05 B 33/08, 35/00 a 43/00) [2,4] 

Nota 
 
 Este grupo abrange somente: 

– dispositivos ou disposições, por ex. células nas quais o 
funcionamento ótico é modificado pela alteração das 
propriedades óticas do meio do dispositivo ou da dispo-
sição através da influência ou controle dos parâmetros 
físicos, por ex. campos elétricos, corrente elétrica, cam-
pos magnéticos, vibrações sônicas ou mecânicas, efeitos 
térmicos de esforço; [2] 

– dispositivos ou disposições nos quais a componente de 
campo elétrico ou magnético dos raios luminosos influ-
encia as propriedades óticas do meio, isto é ótica não li-
near; [2] 

– controle da luz por meio de ondas eletromagnéticas, por 
ex., ondas de rádio, elétrons ou outras partículas ele-
mentares. [2] 

 
1/01 . para controle da intensidade, da fase, da polarização 

ou da cor (1/29 tem prioridade, elementos polarizado-
res per se G 02 B 5/30; memória estática per se G 11 
C; telas para tubos de imagens funcionando como vál-
vulas de luz por operação de obturador H 01 J 29/12; 
telas deste tipo funcionando por descoloração H 01 J 
29/14) [2,7] 
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1/015 . . baseado em elementos semicondutores com 
pelo menos uma barreira de potencial, por ex. junção 
PN, PIN (1/03 tem prioridade) [2] 

1/017 . . . Estruturas com variação de potência periódica 
ou quase-periódica, ex., superlatice, poços 
quânticos [7] 

1/025 . . . em uma estrutura de guia de ondas óticas 
(1/017 tem prioridade) [5,7] 

1/03 . . baseado em cerâmica ou cristais elétro-óticos, por 
ex., produzindo efeito Pockels ou Kerr (1/061 tem 
prioridade [2,4,7] 

1/035 . . . em uma estrutura de guia de ondas óticas [5] 
1/05 . . . com propriedades ferro-elétricas (1/035, 1/055 

têm prioridade) [2,5] 
1/055 . . . sendo o material ativo cerâmica (1/035 tem 

prioridade) [4,5] 
1/061 . . baseado em material orgânico eletro ótico (1/07 

tem prioridade) [7] 
1/065 . . . em uma estrutura de guia de ondas óticas [7]  
1/07 . . baseado em líquidos elétro-óticos, produzindo efeito 

Kerr [2] 
1/09 . . baseado em elementos magneto-óticos, por ex. 

produzindo um efeito Faraday [2] 
1/095 . . . em uma estrutura de guia de ondas óticas [5] 
1/11 . . baseado em elementos acusto-óticos, por ex. utili-

zando difração variável por meio de ondas sônicas 
ou mecânicas similares (deflexão acusto-ótica 1/33) 
[3] 

1/125 . . . em uma estrutura de guia de ondas óticas [5] 
1/13 . . baseado em cristais líquido s, por ex., células individu-

ais de apresentação  a cristais líquidos (substâncias 
formadas por cristais líquidos C 09 K 19/00) [2] 

1/133 . . . Disposições construtivas; Funcionamento de 
células de cristal líquido; Disposições de cir-
cuitos (arranjos ou circuitos para controle de 
elementos de cristal líquido em uma matriz não 
estruturalmente associada com esses elementos 
G 09 G 3/36) [3,7] 

1/1333 . . . . Disposições construtivas (1/135, 1/136 têm 
prioridade) [5] 

1/1334 . . . . . baseado em cristais polímeros disper-
sados por líquido, ex., cristais de líqui-
dos microencapsulados [7] 

1/1335 . . . . . Associação estrutural dos dispositivos 
óticos, por ex., polarizadores, refletores 
ou dispositivos de iluminação, com a 
célula [5] 

1/13357 . . . . . . dispositivos de iluminação  [7] 
1/13363 . . . . . . elementos bi-refringentes, ex., 

para compensação ótica [7] 
1/1337 . . . . . Orientação das moléculas dos cristais 

líquidos induzida pelas características 
de superfície, por ex., por camadas de 
alinhamento [5] 

1/1339 . . . . . Gaxetas; Espaçadores; Vedação da 
célula [5] 

1/1341 . . . . . Enchimento ou fechamento da célula [5] 
1/1343 . . . . . Eletrodos [5] 
1/1345 . . . . . Condutores conectando eletrodos nos 

terminais da célula [5] 
1/1347 . . . . . Disposição das camadas ou células de 

cristal líquido nas quais a condição final 
de um feixe de luz é conseguida pela 
soma dos efeitos de duas ou mais cama-
das ou células [5] 

1/135 . . . . Células de cristal líquido estruturalmente 
associadas a uma camada fotocondutora 
ou ferro-elétrica, cujas propriedades po-
dem ser modificadas óptica ou eletrica-
mente [3] 

1/136 . . . . Células de cristal líquido estruturalmente 
associadas a uma camada ou substrato se-
micondutores, por ex., células que fazem 
parte de um circuito integrado (1/135 tem 
prioridade) [5] 

1/1362 . . . . . Células de endereçamento de matriz 
ativa [7] 

1/1365 . . . . . . na qual o elemento de comutação é 
um dispositivo de dois eletrodos [7] 

1/1368 . . . . . . na  qual o elemento comutador é um 
dispositivo de três eletrodos [7] 

1/137 . . . caracterizado por um efeito elétrico ou magn e-
to-ótico especial, por ex. transição de fase indu-
zida por um campo, efeito de orientação, intera-
ção entre o meio receptor e a matéria aditiva, 
difusão dinâmica [3] 

1/139 . . . . baseado em efeitos de orientação nos quais 
os cristais líquidos permanecem transparen-
tes [6]  

1/141 . . . . . utilizando cristais líquidos ferroelétricos 
[6] 

1/15 . . baseados em elementos eletrocrômicos [5] 
1/153 . . . Disposições construtivas [5] 
1/155 . . . . Eletrodos [5] 
1/157 . . . . Associação estrutural dos dispositivos 

óticos, por ex., dispositivos refletores ou de 
iluminação, com a célula [5] 

1/161 . . . . Gaxetas; Espaçadores; Vedação da célula; 
Enchimento ou fechamento da célula [5] 

1/163 . . . Operação de células eletrocrômicas; Disposi-
ções dos circuitos [5] 

1/167 . . baseados na eletroforese [5] 
1/17 . . baseado em elementos com absorção variável 

(1/015 a 1/167 têm prioridade) [2,5] 
1/19 . . baseado em elementos com reflexão ou refração 

variáveis (1/015 a 1/167 têm prioridade) [2,5] 
1/21 . . por interferência [2] 
1/225 . . . em uma estrutura de guia de onda ótica [5] 
1/23 . . para o controle da cor (1/03 a 1/21 têm prioridade) 

[2] 
1/25 . . . no que diz respeito à coloração ou ao compri-

mento de uma onda predominante [2] 
1/29 . para controle da posição ou da direção dos raios lumi-

nosos, isto é, deflexão (memórias estáticas com escrita 
elétrica ou magnética e leitura ótica G 11 C, lasers com 
meios para variação da localização a partir da qual ou a 
direção na qual, a irradiação laser é emitida H 01 S 
3/101) [4] 

1/295 . . . em uma estrutura de guia de onda ótica (1/313, 
1/335 têm prioridade) [5] 

1/31 . . Dispositivos de deflexão digital (1/33 tem priorida-
de) [2] 

1/313 . . . em uma estrutura de guia de onda ótica [5] 
1/315 . . . baseado na utilização de uma reflexão interna 

total controlada [3] 
1/33 . . Dispositivos de deflexão acusto-ótico [2] 
1/335 . . . com estrutura de guia de onda ótica [5] 
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1/35 . Ótica não linear (dispositivos bi-estáveis óticos 3/02; 
lasers utilizando o efeito Brillouin ou Raman estimula-
dos H 01 S 3/30) [2,5] 

1/355 . . caracterizado pelo material empregado [7] 
1/361 . . . Materiais orgânicos [7] 
1/365 . . em uma estrutura de guia de onda ótica (1/377 tem 

prioridade) [7] 
1/37 . . para a geração da segunda harmônica [2] 
1/377 . . . em uma estrutura de guia de onda ótica [7] 
1/383 . . . . do tipo de fibra ótica [7] 
1/39 . . para a geração ou a amplificação paramétrica da 

luz, das ondas infravermelhas ou ultravioletas (am-
plificadores elétricos paramétricos H 03 F 7/00) [2] 

2/00 Desmodulação da luz; Transferência da modulação da 
luz modulada; Mudança de freqüência da luz (1/35 tem 
prioridade; dispositivos fotoelétricos de detecção ou medi-
ção G 01 J, H 01 J 40/00; H 01 L 31/00; disposições para 
desmodulação de laser H 01 S 3/10; desmodulação ou trans-
ferência de modulação de ondas eletromagnéticas modula-
das em geral H 03 D 9/00) [2] 

2/02 . Mudança de freqüência da luz, por ex., por contadores 
quânticos (materiais luminescentes C 09 K 11/00) [2] 

 
3/00 Elementos óticos lógicos (geradores de pulsos elétricos que 

utilizam dispositivos opto-eletrônicos como elementos ati-
vos H 03 K 3/42; circuitos lógicos que utilizam dispositivos 
opto-eletrônicos H 03 K 19/14); Dispositivos bi-estáveis 
óticos [5] 

3/02 . Dispositivos bi-estáveis óticos [5] 

7/00 Conversores óticos analógicos/digitais 

Nota  

 Este grupo abrange somente conversores compostos de 
elementos previstos no grupo 1/00. [4] 
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G 03 FOTOGRAFIA; CINEMATOGRAFIA; TÉCNICAS SEMELHANTES UTILIZANDO ONDAS OU-
TRAS QUE NÃO ONDAS ÓTICAS; ELETROGRAFIA; HOLOGRAFIA (reprodução de imagens ou de 
desenhos pela exploração ou conversão em sinais elétricos H 04 N) [4] 

 Notas 

 Nesta classe, os seguintes termos são empregados com o significado indicado: 
– "registros" significa fotografias ou qualquer outra espécie de imagem latente; diretamente visível ou permanente, que consiste de uma 

distribuição em forma de imagem de uma quantidade, por ex., um modelo de cargas elétricas, registradas em um membro portador; 
– "ótico" aplica-se não somente à luz visível, mas também às radiações ultravioletas e infravermelhas. [4] 

G 03 B APARELHOS OU DISPOSIÇÕES PARA TIRAR FOTOGRAFIAS OU PARA PROJETÁ-LAS OU VISUALIZÁ-LAS; APA-
RELHOS OU DISPOSIÇÕES QUE UTILIZAM TÉCNICAS SEMELHANTES POR MEIO DE OUTRAS ONDAS Q UE NÃO 
ONDAS ÓTICAS; ACESSÓRIOS PARA OS MESMOS (peças óticas desses aparelhos G 02 B; materiais ou processos fotossensíveis 
para finalidades fotográficas G 03 C; aparelhos para o processamento de materiais fotográficos expostos G 03 D) [4] 

Nota 

 Esta subclasse abrange, no que concerne aos processos, somente aqueles que são caracterizados pela utilização ou manipulação de apare-
lhos classificáveis per se nesta subclasse. 

 
Índice da Subclasse  
DETALHES 
 Comuns a pelo menos duas câmeras fotográficas, 

projetores e impressoras........................................ 1/00 a 5/00 
 Comuns a câmeras fotográficas somente 

 exposição, controle da mesma ..........................7/00, 9/00 
 visores, acessórios de 
 focalização ...............................................................13/00 
 filtros; detalhes de construção, 
 acessórios ......................................................11/00; 17/00 
 processos especiais para tirar fotografias .................15/00 

 Comuns somente a projetores..............................21/00, 23/00 
 Comuns somente a impressoras .....................................27/00  

APARELHOS 
 Câmeras fotográficas...................................................... 19/00 
 Projetores, visores; dispositivos 
 para mudança de exposição...................... 21/00, 25/00; 23/00 
 Aparelhos para impressão.............................................. 27/00 
 Combinações com outros 
 aparelhos ........................................................................ 29/00 

TÉCNICAS ESPECIAIS 
 Trabalho associada com 
 aparelhagem sonora........................................................ 31/00 
 Fotografia em cores; fotografia  
 estereoscópica; fotografia panorâmica; fotografia à 

alta velocidade...............................33/00; 35/00; 37/00; 39/00 
 Outras técnicas ............................................................... 41/00 
 Utilizando outras ondas que não 
 ondas óticas, visualização .............................................. 42/00 
TESTE........................................................................................... 43/00 

 

Detalhes comuns a pelo menos dois dos seguintes tipos de 
aparelhos: câmeras fotográficas, projetores, impressoras 
(detalhes comuns a câmeras fotográficas somente 7/00 a 17/00; 
a projetores somente 21/00, 23/00; a impressoras somente, 
27/00)  

1/00 Manipulação de filmes em rolo 
1/02 . Deslocamento do filme, puxando-o por uma  

extremidade 
1/04 . . Tração exercida pelo carretel receptor 
1/06 . . . girado por um mecanismo de lingüeta e catraca 

acionado por uma alavanca 
1/08 . . . girado por meio de uma correia, corrente, cre-

malheira, ou outra operação linear de vaivém 
1/10 . . . girado por meio de um botão com engrenagens 
1/12 . . . girado por meio de um motor, por ex., uma 

mola 

1/14 . . Disposições especiais para assegurar o comprimen-
to constante do deslocamento do filme de um com-
primento constante 

1/16 . . . por meio de pinos para deter o filme 
1/18 . Deslocamento do filme por meios que atuam sobre o 

mesmo entre suas extremidades 
1/20 . . Meios de atuação 
1/22 . . . Garras ou pinos que se encaixam nas perfura-

ções do filme 
1/24 . . . Engrenagens que se encaixam nas perfurações 

do filme 
1/26 . . . Rodas denteadas ou pinos que não penetram no 

filme 
1/28 . . . Alimentação por lançadeira 
1/30 . . . Alimentação por correia 
1/32 . . . Garras ou roletes de fricção 
1/34 . . . Batedores 
1/36 . . . Meios pneumáticos de atuação 
1/38 . . incorporando um movimento de Genebra, por ex., 

transmissão por cruz de Malta 
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1/40 . incorporando acoplamento por fricção ou embreagens 
1/42 . Guia, enquadramento ou colocação do filme na posição 

desejada em relação ao sistema de lentes 
1/44 . . Guias que se engatam às bordas do filme (janelas 

1/48) 
1/46 . . Roletes que se engatem à superfície do filme, por 

ex., cilindros, afilados, cônicos (janelas 1/48) 
1/48 . . Janelas ou dispositivos de pressão, por ex., chapa 
1/50 . . . ajustáveis ou intercambiáveis, por ex., de acor-

do com as diversas larguras de filmes 
1/52 . . . Dispositivos pneumáticos de pressão 
1/54 . . Dispositivos de tensão ou conservação do enrola-

mento 
1/56 . Carregamento; Formação de voltas 
1/58 . . automático 
1/60 . Medição ou indicação do comprimento do filme usado 

ou não; Contagem do número de exposição (medição de 
comprimentos em geral G 01 B) 

1/62 . . compreendendo dispositivos de travamento ou de 
segurança 

1/64 . . por meios que determinam a espessura do filme 
enrolado em um carretel 

1/66 . . Contagem do número de exposições (mecanismos 
de contagem per se G 06 M) 

3/00 Disposições de focalização (meios de focalização, sistemas 
de focalização automática para câmeras fotográficas 13/00; 
meios para focalização automática de projetores 21/53; 
meios para focalização automática de aparelhos de impres-
são por projeção ou câmeras de cópia 27/34, G 03 F) 

3/02 . deslocando as lentes ao longo da base 
3/04 . ajustando a posição do plano da imagem sem a movi-

mentação das lentes 
3/06 . . utilizando refletores móveis para alteração do com-

primento da trajetória da luz 
3/10 . Focalização por força motriz 
3/12 . . adaptada para controle remoto (sistemas de controle 

em geral G 05) 

5/00 Ajustagem do sistema ótico em relação à imagem ou à 
superfície do objeto por outro meio que não a focaliza-
ção 

5/02 . Ajustagem lateral das lentes 
5/04 . Ajustagem vertical das lentes; Suportes de objetivas 

descentráveis na altura 
5/06 . Inclinação das lentes para uma posição perpendicular ao 

eixo ótico 
5/08 . Parte traseira inclinável 

Detalhes comuns a câmeras 
7/00 Controle da exposição pela regulagem em obturadores, 

diafragmas, ou filtros separadamente ou em conjunto 
(medição da intensidade da luz G 01 J; controle da exposi-
ção em câmeras de televisão por meiios de circuitos para 
compensar a variação na luminosidade do objeto H 04 N 
5/235) 

7/02 . Controle efetuado pela regulagem de um elemento 
graduado da câmera fotográfica de acordo com a indi-
cação ou a leitura de um fotômetro, que pode ser sepa-
rado ou embutido no corpo da máquina 

7/04 . Controle efetuado pela ajustagem manual de um ele-
mento que recebe a indicação de um ponteiro de um 
dispositivo embutido sensível à luz, por ex., recolocan-
do o ponteiro em uma marca de referência fixa 

7/06 . . pelo movimento de uma marca de referência para 
acompanhar o ponteiro 

7/08 . Controle efetuado unicamente pela reação de um dispo-
sitivo embutido sensível à luz, à intensidade de luz re-
cebida pela câmera fotográfica 

7/081 . . Circuitos analógicos [3] 
7/083 . . . para controle do tempo de exposição [3] 
7/085 . . . para controle de abertura [3] 
7/087 . . . para controle tanto do tempo de exposição como 

da abertura [3] 
7/089 . . . para armazenagem do valor de exposição em 

câmaras de reflexo em espelhos [3] 
7/091 . . Circuitos digitais [3] 
7/093 . . . para controle do tempo de exposição [3] 
7/095 . . . para controle da abertura [3] 
7/097 . . . para controle tanto do tempo de exposição como 

da abertura [3] 
7/099 . . Disposição de elementos fotoelétricos na ou sobre a 

câmera fotográfica [3] 
7/10 . . um servomotor fornecendo energia para mover o 

elemento de regulagem 
7/12 . . um elemento de acionamento manual deslocado de 

uma posição para outra fornecendo energia para 
mover o elemento de regulagem, por ex., a pressão 
sobre o botão disparador do obturador faz com que 
um apalpador escalonado atue em cooperação com 
o ponteiro do dispositivo sensível à luz para regular 
a abertura do diafragma e a seguir acionar o  
obturador 

7/14 . . . sendo tanto a regulagem da velocidade do obtu-
rador como da abertura do diafragma efetuadas 
de maneira a produzir uma relação ótima entre a 
profundidade do campo e o tempo de exposição 

7/16 . de acordo tanto com a intensidade do flash como com a 
distância entre o flash e o objeto, por ex., de acordo 
com o "número guia" da lâmpada do flash e a focaliza-
ção da câmera fotográfica 

7/18 . de acordo com o "fator" de redução da luz do filtro ou 
de outro obturador utilizado com ou sobre as lentes da 
câmera fotográfica 

7/20 . de acordo com a mudança das lentes 
7/22 . de acordo com a temperatura ou a altura, por ex., em 

aeronaves 
7/24 . automaticamente de acordo com marcações ou outros 

meios que indicam a velocidade ou o tipo de filme no 
depósito a ser colocado na câmara [3] 

7/26 . Suprimentos de energia; Conjunto de circuitos ou disposição 
para ligar a fonte energética; Conjunto de circuitos para verifi-
car a tensão da fonte de energia [3] 

7/28 . Conjunto de circuitos para medir ou encarregar-se do 
contraste de objetos [3] 

9/00 Obturadores de exposição; Diafragmas 
9/02 . Diafragmas [2] 
9/04 . . Chapa móvel única com duas ou mais aberturas de 

tamanho graduado, por ex., chapa corrediça, chapa 
articulada 

9/06 . . Duas ou mais lâminas articuladas e atuando em 
cooperação, por ex., do tipo de íris (obturadores que 
funcionam como diafragmas limitando a amplitude 
do movimento de abertura 9/08) 
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9/07 . . com meios para regulagem prévia do diafragma 
9/08 . Obturadores (obturadores eletro-, magneto-, ou acústi-

co-ótico G 02 F 1/00) [2] 
9/10 . . Lâmina ou disco girando ou articulados em torno do 

eixo perpendicular ao seu plano 
9/12 . . . Dois elementos relativamente regulados  
    deslocando-se como um todo e definindo a 

abertura 
9/14 . . . Dois elementos separados deslocando-se em 

direções opostas 
9/16 . . . Dois elementos separados deslocando-se na 

mesma direção 
9/18 . . . Mais de dois elementos 
9/20 . . . . cada qual deslocando-se em uma única 

direção primeiro para abrir e em seguida pa-
ra fechar 

9/22 . . . . cada qual deslocando-se em uma direção 
para abrir e depois na direção oposta para 
fechar, por ex., do tipo íris 

9/24 . . . Ajustando o tamanho da abertura formada pelos 
elementos quando completamente abertos de 
modo a constituir um diafragma virtual ajustá-
vel 

9/26 . . . incorporando uma ou mais lâminas de obtura-
ção 

9/28 . . Cortina de enrolar ou chapa flexível 
9/30 . . . Cortina única com várias fendas ou outras 

formas de abertura 
9/32 . . . Cortina dupla 
9/34 . . . . com fenda ajustável; com um mecanismo 

que controla o movimento relativo das cor-
tinas para formar a fenda 

9/36 . . Chapa rígida deslizante 
9/38 . . . Chapa rígida única com várias fendas ou outras 

aberturas 
9/40 . . . Chapa dupla 
9/42 . . . . com fenda ajustável; com um mecanismo 

controlador do movimento relativo das cha-
pas para formar a fenda 

9/44 . . . Trilhos e chapas curvos 
9/46 . . Obturadores de abas girando em torno de um eixo 

no plano da aba 
9/48 . . . Aba dupla 
9/50 . . . Do tipo de veneziana 
9/52 . . Obturadores cilíndricos 
9/54 . . Obturadores cônicos; Chapa rotativa com eixo de 

rotação inclinado em relação ao eixo ótico do obtu-
rador 

9/58 . Meios para variar a duração do período "de abertura" do 
obturador 

9/60 . . pela variação da velocidade do movimento dos 
elementos de obturação 

9/62 . . pela variação do intervalo de tempo entre o fim do 
movimento de abertura e o início do movimento de 
fechamento 

9/64 . Mecanismo para retardar a abertura do obturador (sepa-
rado do obturador 17/38) 

9/66 . Meios para armar o obturador separado dos meios para 
dispará-lo 

9/68 . . Armação efetuada pelo movimento do filme 
9/70 . com contatos de sincronização do flash 

11/00 Filtros ou outros obturadores especialmente adaptados 
para fins fotográficos (filtros per se G 02 B) 

11/02 . Máscaras de céu 

11/04 . Pára-sóis ou tampas para eliminação da luz indesejável 
em lentes, visores, ou acessórios de focalização. 

11/06 . . Tampas de lentes para a exposição 
13/00 Visores; Acessórios de focalização para câmeras foto-

gráficas; Meios para focalização para câmeras fotográ-
ficas; Sistemas de focalização automática para câmeras 
fotográficas (pára-sóis, tampas 11/04; disposições das câ-
meras fotográficas reflex 19/12, 19/14; telêmetros per se G 
01 C 3/00; focalização automáticas em geral G 02 B 7/09; 
sistemas para geração automática de sinais de focalização G 
02 B 7/28) [5] 

13/02 . Visores 
13/04 . . do tipo de visão direta, por ex., moldura, marca de 

mira 
13/06 . . com lentes, com ou sem refletores 
13/08 . . . com a imagem do quadro refletida 
13/10 . . de campo de visão ajustável 
13/12 . . . para compensação da mudança das lentes da 

câmera fotográfica ou do formato da imagem 
13/14 . . . para compensação do erro de paralaxe devido à 

curta distância 
13/16 . . combinados com acessórios de focalização 
13/18 . Acessórios de focalização 
13/20 . . Telêmetros conjugados a dispositivos de focaliza-

ção, por ex., ajustagem do telêmetro pela colocação 
automática das lentes no foco 

13/22 . . . Acoplamento permitindo a compensação após a 
trocas das lentes 

13/24 . . Telas de focalização 
13/26 . . . com ampliadores para visualização da imagem 

formada na tela 
13/28 . . . Dispositivos para divisão da imagem 
13/30 . . indicando a profundidade do campo [5] 
13/32 . . Meios para focalização [5] 
13/34 . . Focalização assistida [5] 
13/36 . . . Sistemas de focalização automática [5] 

15/00 Métodos especiais de tirar fotografias; Aparelhos para 
esse fim 

15/02 . Iluminação da cena 
15/03 . . Combinações de câmeras fotográficas com apare-

lhos de iluminação; Flashes 
15/035. . . Combinações de câmeras fotográficas com lâmpa-

das incandescentes 
15/04 . . . Combinação de câmeras fotográficas com apa-

relhos de flash não eletrônico; Flashes não ele-
trônicos (fontes de luz utilizando uma carga de 
material combustível F 21 K 5/00; circuitos de 
disparo H 05 B 43/02) 

15/05 . . . Combinações de câmeras fotográficas com 
aparelhos de flash eletrônico; Flashes eletrôni-
cos (lâmpadas de descarga per se H 01 J; dispo-
sições de circuitos H 05 B 41/00) 

15/06 . . Disposições especiais dos dispositivos de filtragem, 
difusão, ou reflexão, por ex., em estúdios 

15/07 . . . Disposições das lâmpadas em estúdios 
15/08 . Fotografias com truques 
15/10 . . utilizando a projeção por trás, isto é, combinando 

um fundo de cena artificial com um primeiro plano 
real 

15/12 . . utilizando espelhos 
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15/14 . para tirar fotografias durante intervenções médicas 
15/16 . para fotografar a trajetória de objetos em movimento 

(fotografia de alta velocidade 39/00; registro das traje-
tórias de partículas nucleares G 01 T 5/00) 

17/00 Detalhes de câmeras fotográficas ou dos corpos das 
mesmas; Acessórios para as mesmas (pára-sóis ou tampas 
de lentes 11/04) 

17/02 . Corpos de câmeras fotográficas 
17/04 . . Retráteis, dobráveis, ou extensivos, por ex., em 

forma de livro (foles para instrumento em geral G 
12 B) 

17/06 . . com fotômetros ou outros indicadores embutidos no 
corpo da máquina mas não-ligados a outros elemen-
tos da mesma 

17/08 . . Corpos ou caixa à prova d'água 
17/10 . . Corpos à prova de som 
17/12 . . com meios de suporte para objetivas, lentes com-

plementares, filtros, máscaras, ou torrinhas 
17/14 . . . de forma intercambiável 
17/16 . . para encerrar ao mesmo tempo a câmera filmadora e 

a câmera fotográfica 
17/17 . . com refletores dispostos sobre o feixe luminoso 

formando a imagem fotográficas, por ex., para re-
duzir as dimensões da câmera fotográfica 

17/18 . Sinais indicando o estado de um elemento da máquina 
ou se a iluminação é adequada (indicando a profundida-
de do campo 13/30) 

17/20 . . visível no visor 
17/22 . com meios para cortar o filme 
17/24 . com meios para produzir separadamente inscrições no 

filme, por ex., título, tempo de exposição 
17/26 . Recipiente para encerrar materiais sensíveis à luz e 

adaptados de forma a poderem ser introduzidos na câ-
mera fotográfica (recipientes para filmes de raios-X 
42/04) [2] 

17/28 . Colocação de materiais sensíveis à luz dentro da câmera 
fotográfica 

17/30 . . Colocação de carretéis ou outros recipientes rotati-
vos de filmes enrolados 

17/32 . . Colocação de chapas ou filmes cortados 
17/34 . . . Troca de chapas ou filmes cortados 
17/36 . Contagem do número de exposições (de filmes em tira 

1/66; mecanismos de contagem em geral G 06 M) 
17/38 . Dispositivos disparadores separados do obturador 

(constituindo parte do obturador 9/08) 
17/40 . . com retardamento ou ação programada 
17/42 . Bloqueio recíproco do funcionamento do obturador e do 

avanço do filme ou mudança da chapa ou do filme cor-
tado 

17/44 . Meios para trocar a tela de focalização e do material 
sensível à luz 

17/46 . Meios para expor quadros, um a um em câmeras filma-
doras 

17/48 . adaptados para combinação com outros aparelhos foto-
gráficos ou óticos (com microscópios, com telescópios 
G 02 B) 

17/50 . . com aparelhos de revelação ou acabamento (apare-
lhos para tratamento em geral G 03 D) 

17/52 . . . do tipo Land 

17/53 . . . para liberação automática de uma fotografia 
acabada depois de ter sido dado um sinal causa-
dor da exposição, por ex., apertando um botão, 
introduzindo uma moeda 

17/54 . . com projetor 
17/55 . com possibilidade de aquecimento ou resfriamento, por 

ex., em aeronaves 
17/56 . Acessórios (estojos A 45 C) 
17/58 . . Adaptações para transformar câmeras fotográficas 

em câmeras reflex 
_________________________________________________ 

19/00 Cãmeras fotográficas (detalhes 17/00) 
19/02 . Câmeras fotográficas para quadros fixos 
19/04 . . Câmeras fotográficas para filmes em rolo 
19/06 . . . adaptadas para serem carregadas com mais de 

um filmes, por ex., com exposição de um ou ou-
tro à vontade (19/07 tem prioridade) 

19/07 . . . possuindo mais de uma objetiva 
19/08 . . . com possibilidade para utilização alternativa 

com chapas ou filmes cortados 
19/10 . . Câmeras fotográficas de chapas ou filmes cortados 

(com possibilidade para utilização alternativa de 
filme em rolo 19/08) 

19/12 . . Câmeras fotográficas reflex com uma única objetiva 
e um refletor móvel ou um espelho semitransmissor 

19/14 . . com um par de lentes, uma das quais forma uma 
imagem no material fotográfico e a outra uma ima-
gem correspondente em uma tela de focalização 

19/16 . . Câmeras fotográficas sem lentes (uma câmeras 
fotográficas sem lente munida de uma abertura mi-
núscula através da qual a imagem de um objeto é 
gravada em um material sensível à luz) 

19/18 . Câmeras filmadoras (com filme de funcionamento não 
intermitente 41/02) 

19/20 . . Câmeras filmadoras reflex 
19/22 . . Câmeras filmadoras duplas 
19/24 . . adaptadas para serem carregadas com mais de um 

filme, por ex., com exposição de um ou outro à von-
tade 

19/26 . . com efeito de aparecimento ou desaparecimento 
gradativo [4] 

21/00 Projetores ou visores do tipo de projeção; Acessórios para 
os mesmos  (dispositivos para mudar o quadro 23/00; zootrópi-
cos 25/00; aparelhos para impressão fotográfica 27/00; disposi-
ções ou sistemas produzindo uma variaedade de efeitos lumi-
nosos F 21 S 10/00; comparadores de projeção ótica G 01 B 
9/08; microscópios de projeção G 02 B 21/36) 

21/02 . Aparelhos para vários filmes 
21/04 . . Caça níqueis para fotografias 
21/06 . permitindo apenas projeção episcópica 
21/08 . permitindo projeção epidiascópica 
21/10 . Projetores com telas embutidas ou justapostas (telas de 

projeção em geral 21/56) 
21/11 . . para leitura de microfilmes 
21/12 . adaptadas para projeção de fotografias ou de filmes cine-

matográficos (exibição prolongada de um único quadro 
21/38) 

21/13 . Projetores para produção de efeitos especiais nas bordas da 
fotografia, por ex., nublar 

21/132 . Projetores elevados, isto é, capazes de projetar escrita ou 
desenho manual durante uma ação (projetores epidiascópi-
cos 21/08) 

21/134 . Projetores combinados com um aparelho datilográfico ou 
de impressão 

21/14 . Detalhes 
21/16 . . Resfriamento; Prevenção de superaquecimento 
21/18 . . Prevenção ou extinção de incêndios 
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21/20 . . Caixas de luz (condensadores per se G 02 B) 
21/22 . . Corpos de aparelhos à prova de som 
21/26 . . Projetando separadamente uma imagem secundária 

simultaneamente à imagem principal (ponteiros lumi-
nosos G 02 B 27/20) 

21/28 . . Refletores no feixe de projeção 
21/30 . . adaptados para serem desmontados ou dobrados, por 

ex., para facilitar o transporte 
21/32 . . Detalhes especialmente adaptados para projeção de 

filmes cinematográficos (com filme se desenrolando 
continuamente 41/02) 

21/34 . . . Disposições de transformação 
21/36 . . . . Efeitos de supressão, desvanecimento, ou 

dispersão 
21/38 . . . Exibição prolongada de uma vista isolada 
21/40 . . . Eliminação ou redução do efeito de cintilação 
21/42 . . . Prevenção de danos ao filme devido ao mal fun-

cionamento do projetor 
21/43 . . . Mecanismos de acionamento 
21/44 . . . . Mecanismos que transmitem movimento ao 

alimentador de filme; Ligação mecânica do 
obturador e da alimentação intermitente (a-
limentação de filmes em rolo per se 1/00) 

21/46 . . . . . permitindo ajuste para enquadramento 
21/48 . . . . . para alterar a velocidade dos quadros 

para manter constante a velocidade do 
filme 

21/50 . . . Dispositivos de controle acionados pelo filme 
em rolo durante sua passagem (controle ou re-
gulagem da velocidade 21/48) 

21/52 . . . . por filme preparado 
21/53 . . Meios para focalização automática, por ex., para 

compensar os efeitos térmicos (focalização automá-
tica em geral G 02 B 7/09; sistemas para geração 
automática de sinais de focalização G 02 B 7/28) 
[5] 

21/54 . Acessórios 
21/56 . . Telas de projeção 
21/58 . . . desmontáveis, por ex., dobráveis; de superfície 

variável 
21/60 . . . caracterizadas pela natureza da superfície, por 

ex., lenticular, fluida 
21/62 . . . . translúcidas 
21/64 . . Meios para montagem das figuras individuais a 

serem projetadas, por ex., molduras para diapositi-
vos 

23/00 Dispositivos para a troca de quadros nos visores ou 
projetores (manipulação de filmes em rolo 1/00; visores di-
retos G 02 B) 

Nota 
 Neste grupo, o seguinte termo é empregado com o signifi-

cado indicado: 
–"quadro" indica qualquer representação plana, seja ou não 

transparente, por ex., produzida por fotografia, grafia, ou 
impressão 

23/02 . em que o quadro é removido de um conjunto e retorna 
ao mesmo ou a outro conjunto; Receptáculos para esse 
fim 

23/04 . . com movimento linear 
23/06 . . com movimento rotativo 
23/08 . em que os quadros são montadas em um transportador 

móvel 

23/10 . . de tambor ou disco 
23/12 . . de tira reta, linear 
23/14 . Transportadores acionados de maneira a colocar os 

quadros em posição de projeção ou de exame e trans-
portando um ou mais quadros apenas de maneira a po-
derem ser removidas (23/18 tem prioridade) [4] 

23/18 . com efeito de aparecimento e desaparecimento gradati-
vo [4] 

25/00 Visores, que não os do tipo de projeção, que produzem 
efeitos cinematográficos pela persistência da visão, por 
ex., zootrópicos (fotografia de alta velocidade 39/00) 

25/02 . com tela interposta lenticular ou linear 

27/00 Aparelhos para impressões fotográficas (manipulação de 
filmes em rolo 1/00) 

27/02 . Aparelhos de exposição para cópia por contato 
27/04 . . Aparelhos de impressão sem movimento relativo 

entre o original e a fonte de luz durante a exposição, 
por ex., moldura para impressão, caixa de impressão 

27/06 . . . para impressão automática repetida de um 
mesmo original 

27/08 . . . para impressão automática de vários originais 
um após o outro, por ex., para cópia de filme 
cinematográfico 

27/10 . . Aparelhos de impressão com movimento relativo 
entre o original e a fonte de luz durante a exposição 

27/12 . . . para impressão automática repetida de um 
mesmo original 

27/14 . . Detalhes 
27/16 . . . Disposições para iluminação, por ex., posicio-

namento de lâmpadas, de refletores (controle da 
exposição 27/72) 

27/18 . . . Manutenção ou produção da pressão de contato 
entre o original e o material sensível à luz 

27/20 . . . . pela utilização da pressão de um fluido ou 
vácuo 

27/22 . . . . pelo estiramento sobre uma superfície curva 
27/24 . . . Separando o original da impressão 
27/26 . . . Resfriamento 
27/28 . . . Dispositivos para encobrir os cantos 
27/30 . . . adaptados de forma a serem combinados com 

aparelho de revelação (aparelho de revelação 
per se G 03 D) 

27/32 . Aparelhos de impressão por projeção, por ex., amplia-
dores, máquinas de cópia 

27/34 . . Meios para focalização automática dos mesmos 
(sistemas para geração automática  de sinais  de  fo-
calização G 02 B 7/28; meios para focalização au-
tomática para produção fotomecânica G 03 F 7/207) 
[4] 

27/36 . . . por ligação mecânica, por ex., por came, por 
elos 

27/38 . . . . compreendendo parafusos de passo não 
uniforme 

27/40 . . . . adaptados para utilização com lentes de 
diferentes distâncias focais 

27/42 . . para cópia automática repetida de um mesmo origi-
nal (27/34, 27/53, têm prioridade) [4] 

27/44 . . para execução de várias cópias de um mesmo origi-
nal ao mesmo tempo (27/34, 27/53 têm prioridade) [4] 

27/46 . . para impressão automática de vários originais um 
após o outro, per se, ampliações, cópia de filmes em 
rolo (27/34, 27/50, 27/53 têm prioridade) [4] 
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27/465 . . . em diferentes posições ao mesmo filme, por ex., 
microfilme [4] 

27/47 . . . em diferentes posições na mesma folha, por ex., 
microficha [4] 

27/475 . . . cópia de filme cinematográfico (27/48 tem 
prioridade) [4] 

27/48 . . . com o original em forma de uma tira movendo-
se continuamente e compensação do conseqüen-
te movimento da imagem 

27/50 . . com diafragma de fenda ou similar deslocando-se 
sobre o original para produzir uma exposição pro-
gressiva (27/34 tem prioridade) [4] 

27/52 . . Detalhes 
27/53 . . . Registro ou enquadramento automático de 

originais com relação um ao outro ou com rela-
ção a camada fotossensível (produção por via 
fotomecânica de superfícies texturadas ou es-
tampadas, por ex., de circuitos integrados G 03 
F 9/00) [4] 

27/54 . . . Caixas de luz; Meios de iluminação (controle da 
exposição 27/72) 

27/56 . . . Montagem do cabeçote ampliador sobre a colu-
na 

27/58 . . . Bases, molduras, ou outros suportes para o 
material sensível (27/53 tem prioridade) [4] 

27/60 . . . . utilizando a pressão de um fluido ou o 
vácuo 

27/62 . . . Suportes  para o original (27/53 tem prioridade) 
[4] 

27/64 . . . . utilizando a pressão de um fluido ou o 
vácuo 

27/66 . . . especialmente adaptado para suportar telas de 
meio tom 

27/68 . . . Permitindo ou corrigindo a distorção, por ex., 
permitindo a projeção oblíqua 

27/70 . . . Refletores no feixe luminoso de impressão 
27/72 . Controle ou variação da intensidade da luz, composição 

espectral, ou tempo de exposição em aparelhos de cópia 
fotográfica (medidores de exposição per se G 01 J; con-
trole da intensidade da luz em geral G 05 D 25/00) 

27/73 . . Controle da exposição pela variação da composição 
espectral, por ex., impressão em cores [3] 

27/74 . . Colocação de fotômetros nos aparelhos 
27/80 . . em relação com a análise automática do original 

(27/73 tem prioridade) [3] 

29/00 Combinações de câmeras fotográficas, projetores, ou 
aparelhos para impressões fotográficas com aparelhos 
não fotográficos não óticos, por ex., relógios, armas; 
Câmeras fotográficas com a forma de um outro objeto 
(combinações com aparelhos de flash 15/03; combinações 
com instrumentos para exame médico de cavidades ou arté-
rias do corpo A 61 B 1/04; disposições especialmente adap-
tadas para fotografia dos olhos A 61 B 3/14; combinações 
com instrumentos topográficos G 01 C; combinações com a 
estrutura do núcleo ou do moderador de reatores nucleares 
G 21 C 17/08; combinações estruturais com válvulas de 
descargas elétrica H 01 J 5/16, 29/89, 37/22) 

Técnicas especiais 

31/00 Trabalho associados de câmeras fotográficas ou proje-
tores com dispositivos de gravação ou reprodução do 
som (transportes de dados caracterizados pelo emprego de 
um material específico e compreendendo um filme 
cinematográfico e uma trilha magnética G 11 B 5/633) 

31/02 . em que a trilha sonora está em um filme cinematográfi-
co 

31/04 . em que a trilha sonora não está no filme cinematográfi-
co, mas é sincronizada com o mesmo 

31/06 . em que a trilha sonora é associada aos quadros mostra-
das sucessivamente 

31/08 . com efeito de aparecimento e desaparecimento gradati-
vo [4] 

33/00 Fotografia em cores, por outros meios que não a mera 
exposição ou projeção de um filme colorido  (aparelhos de 
impressão 27/00; fotografia estereoscópica em cores 35/00) 

33/02 . por meio de registros de seleção bicromática, por ex., o 
aspecto vermelho e os registros completos do branco, 
utilizando o efeito Land 

33/04 . por meio de registros de seleção quadricromáticos ou 
policromáticos 

33/06 . por meio de aparelhos de projeção por síntese aditiva 
das cores 

33/08 . Registro ou projeção seqüencial (33/02, 33/04, 33/06 
têm prioridade) 

33/10 . Registro ou projeção simultânea (33/02, 33/04, 33/06 
têm prioridade) 

33/12 . . utilizando sistemas de divisão ou combinação de 
feixes luminosos, por ex., espelhos que apresentam 
o fenômeno do dicroísmo 

33/14 . . utilizando telas lenticulares (constituindo parte 
integrante do filme G 03 C) 

33/16 . . utilizando telas de vários padrões de cor (constitu-
indo parte integrante do filme G 03 C) 

35/00 Fotografia estereoscópica (sistemas panorâmicos ou de 
tela panorâmica 37/00; fotogrametria G 01 C) 

35/02 . por registro seqüencial 
35/04 . . com movimento de elementos seletores de feixes 

luminosos em um sistema determinando dois ou 
mais pontos de vista 

35/06 . . com deslocamento axial das lentes ou da janela 
entre as exposições 

35/08 . por registro simultâneo 
35/10 . . possuindo uma única câmera fotográfica com siste-

ma determinando a base estereoscópica 
35/12 . . compreendendo o registro de imagens de pontos de 

vista diferentes em diversas cores em um filme co-
lorido 

35/14 . Aparelhos de cópia especialmente adaptados para con-
versão entre diferentes tipos de registro (42/08 tem prio-
ridade) [4] 

35/16 . para visualização seqüencial 
35/18 . para visualização simultânea 
35/20 . . utilizando dois ou mais projetores 
35/22 . . utilizando um único projetor com sistema determi-

nando a base estereoscópica 
35/24 . . utilizando meios de decomposição por abertura ou 

refração sobre a tela ou entre a tela e o olho 
35/26 . . utilizando luz polarizada ou colorida para separar 

imagens de pontos de vista diferentes 
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37/00 Fotografia panorâmica ou de tela panorâmica; Fotogra-
fia de superfícies amplas, por ex., para topografias; Fo-
tografias de superfícies internas, por ex., de um duto 

37/02 . com movimento de varredura da lente ou da câmera 
37/04 . com câmeras fotográficas ou projetores permitindo a 

justaposição ou a sobreposição de campos de visão 
37/06 . compreendendo a anamorfose (37/02, 37/04 têm priori-

dade) 

39/00 Fotografia de alta velocidade 
39/02 . utilizando uma chapa ou um filme fixos (39/06 tem 

prioridade) 
39/04 . utilizando uma chapa ou um filme em movimento 

(39/06 tem prioridade) 
39/06 . utilizando guias de luz para transferir o quadro de ima-

gem ou seus elementos em diversas posições, por ex., 
em linha 

41/00 Técnicas fotográficas especiais não abrangidas pelos 
grupos 31/00 a 39/00; Aparelhos para este fim [2] 

41/02 . utilizando um filme que se desenrola de forma contínua 
41/04 . . com compensador ótico 
41/06 . . . com elemento de reflexão rotativo 
41/08 . . . com elemento de transmissão rotativo 
41/10 . . . com elemento de reflexão oscilatório 

41/12 . . . com elemento de transmissão oscilatório 
41/14 . . Supressão do movimento da imagem por prévios 

flashes de luz 
42/00 Produção de registros por intermédio de outras ondas 

que não ondas óticas; Visualização destes registros me-
diante a utilização de meios óticos (investigação ou análi-
se dos materiais utilizando ondas eletromagnéticas ou sôni-
cas G 01 N; utilizando radar, sonar, ou técnicas semelhantes 
G 01 S) [4] 

42/02 . utilizando raios-X (medição de raios-X G 01 T; apare-
lhos de raios-X ou circuitos para estes aparelhos H 05 G 
1/00) [4] 

42/04 . . Molduras para filmes de raios-X 
42/06 . utilizando ondas ultra-sônicas, sônicas ou infra-sônicas 
  (medição de ondas ultra-sônicas, sônicas ou infra-

sônicas G 01 H) [4] 
42/08 . Visualização de registros por meios óticos (sistemas 

óticos utilizando filtros especiais G 02 B 27/46; siste-
mas óticos para visualização de objetos por fases G 02 
B 27/50) [4] 

 
43/00 Teste do funcionamento correto de aparelhos fotográfi-

cos ou de suas peças (medição de variáveis específicas G 
01) 

43/02 . Teste de obturadores (medição de intervalos de tempo 
G 04 F) 

 

G 03 C  MATERIAIS FOTOSSENSÍVEIS PARA FINS FOTOGRÁFICOS (para fins fotomecânicos G 03 F); PROCESSOS FOTOGRÁ-
FICOS, por ex. PROCESSOS CINEMATOGRÁFICOS, DE RAIOS-X, DE FOTOGRAFIA COLORIDA, ESTEREOFOTO-
GRÁFICOS; PROCESSOS AUXILIARES PARA A FOTOGRAFIA (processos fotográficos caracterizados pelo emprego ou a ma-
nipulação de aparelhos classificáveis per se na subclasse G 03 B, ver G 03 B; produção fotomecânica de superfícies texturizadas ou es-
tampadas G 03 F; eletrografia, eletrofotografia, magnetografia G 03 G) 

 

Nota: 
 Nesta subclasse, as seguintes expressões são empregadas com o significado indicado: 

– “composições fotossensíveis” abrange substâncias fotossensíveis, por ex., haletos de prata, e, se aplicável, aglutinantes ou aditivos; 
– “materiais fotossensíveis” abrange as composições, por ex., emulsões, as bases transportando-as, e, se aplicável, camadas  

auxiliares [5] 
 
Índice da Subclasse 
PROCESSOS FOTOGRÁFICOS 
 Em geral ................................................................5/00, 11/00 
 para fotografia em cores ...................................................7/00 
 para processos de difusão por transferência .....................8/00 

 
 Para estereofotografia e similares .................................... 9/00 
COMPOSIÇÕES E MATERIAIS 
FOTOSSENSÍVEIS......................................................................... 1/00 
EMBALAGEM ................................................................................ 3/00 

 

1/00 Materiais fotossensíveis (materiais fotossensíveis para 
processos multicores 7/00; para processos de difusão por 
transferência 8/00; vidro fotossensível C 03 C 4/04) [5] 

1/005 . Emulsões de haleto de prata; Sua preparação; Seu tra-
tamento físico; Incorporação de aditivos (quantidades 
catalíticas de haleto de prata em sistemas de formação 
de imagens à seco 1/498) [5] 

1/015 . . Aparelhos ou processos para a preparação de emul-
sões (revestimento, secagem 1/74) [5] 

1/025 . . Tratamento físico de emulsões, por ex., por ultra-
sônicos, refrigeração, pressão (revestimento, seca-
gem 1/74) [5] 

1/035 . . caracterizadas pela forma ou composição do cristal, 
por ex., de grão misto [5] 

1/04 . . com aditivos macromoleculares; com substâncias 
para formar as camadas [5] 

1/043 . . . Óxidos de polialquilenos; Sulfetos de polialqui-
lenos [5] 

1/047 . . . Proteínas, por ex., derivados de gelatina; Produ-
tos de hidrólise ou da extração de proteínas [5] 
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1/053 . . . Polímeros obtidos por reações envolvendo 
somente ligações carbono-carbono insaturadas, 
por ex., polímeros de vinila [5] 

1/06 . . com aditivos não-macromoleculares (1/04 tem 
prioridade) [5] 

1/07 . . . Substâncias que influem no crescimento do grão 
durante a formação do sal de prata [5] 

1/08 . . . Substâncias que aumentam a sensibilidade [5] 
1/09 . . . . Metais nobres ou mercúrios; Sais ou seus 

compostos; Enxofre, selênio ou telúrio, ou 
seus compostos, por ex., para a sensibiliza-
ção química (1/34, 1/35 têm prioridade) [5] 

1/10 . . . . Substâncias orgânicas 
1/12 . . . . . Corantes metínicos ou polimetínicos 
1/14 . . . . . . com um número ímpar de grupos CH 
1/16 . . . . . . . com um grupo CH 
1/18 . . . . . . . com três grupos CH 
1/20 . . . . . . . com mais de três grupos CH 
1/22 . . . . . . com um número par de grupos CH 
1/24 . . . . . . Corantes estirílicos 
1/26 . . . . . . A cadeia polimetílica formando 

parte de um heterociclo 
1/28 . . . . juntamente com substâncias hipersensibili-

zantes 
1/29 . . . . . sendo a mistura supersensibilizante 

composta unicamente de corantes [5] 
1/295 . . . Aceleradores de revelação [5] 
1/30 . . . Endurecedores 
1/31 . . . Plastificantes [2] 
1/32 . . . Agentes para foscar 
1/33 . . . Agentes para evitar manchas [2] 
1/34 . . . Inibidores de velação; Estabilizadores; Agentes 

que inibem a regressão da imagem latente [5] 
1/35 . . . Agentes para evitar chumbagem, isto é, agentes 

antibronzeamento; Toners (agentes de viragem) 
[2,5] 

1/36 . . . Dissensibilizadores (emulsões positivas diretas 
1/485) [5] 

1/37 . . . Agentes anti-sépticos [2] 
1/38 . . . Dispersantes; Agentes para facilitar a exposição 

[5] 
1/40 . . . Materiais corantes não abrangidos pelos grupos 

1/08 a 1/38 ou 1/42 [5] 
1/42 . . . Reveladores ou seus precursores [5] 
1/43 . . . Agentes de processamento ou seus precursores, 

não abrangidos pelos grupos 1/07 a 1/42 [5] 
1/46 . . com mais de uma camada fotossensível 
1/485 . . Emulsões positivas diretas [2,5] 
1/49 . . Emulsões para material para cópia e foto-revelável 

[2,5] 
1/492 . . Emulsões foto-solúvel [5] 
1/494 . Composições de sais de prata outros que não emulsões 

de haletos de prata; Sistemas fototermográficos [5] 
1/496 . . Composições sem aglutinantes, por ex., evapora-

das[5] 
1/498 . . Sistemas fototermográficos, por ex., por formação 

de imagem a seco [5] 
1/50 . Composições contendo sais de metais nobres outros que 

não sais de prata, como substâncias fotossensíveis [5] 
1/52 . Composições contendo compostos diazo como substân-

cias fotossensíveis (1/ 64 tem prioridade) [5] 
1/54 . . Sais de diazônico ou diazoanidridos 
1/56 . . Diazossulfonatos 
1/58 . . Substâncias combinadoras para as mesmas [5] 
1/60 . . com aditivos macromoleculares [5] 

1/61 . . com aditivos não-macromoleculares [5] 
1/62 . . . Compostos metálicos reduzíveis a metais 
1/64 . Composições contendo compostos de ferro como           

substâncias fotossensíveis [5] 
1/66 . Composições contendo cromatos como substâncias 

fotossensíveis [5] 
1/67 . Composições contendo compostos de cobalto como 

substâncias fotossensíveis [5] 
1/675 . Composições contendo compostos polihalogenados 

como substâncias fotossensíveis (para composições  
  fotopolimerizáveis ou fotoreticuláveis G 03 F 7/028, 

7/038) [5] 
1/685 .Composições contendo compostos espiro-condensados do 

pirano ou seus derivados, como substâncias fotossensí-
veis [5] 

1/695 . Composições contendo azidas como substâncias fotos-
sensíveis (para composições fotopolimerizáveis ou foto-
reticuláveis G 03 F 7/008) [5] 

1/705 . Composições contendo calcogenetos, seus metais ou 
ligas, como substâncias fotossensíveis, por ex., sistemas 
fotodopados (utilizados como fotoresistentes G 03 F 
7/004) [5] 

1/72 . Composições fotossensíveis não abrangidas pelos gru-
pos 1/005 a 1/705) [5] 

1/725 . . contendo compostos inorgânicos [5] 
1/733 . . contendo substâncias fotocrômicas [2] 
1/775 . . a base sendo de papel [5] 
1/73 . . contendo compostos orgânicos [5] 
1/735 . . . Compostos organo-metálicos [5] 
1/74 . Aplicação de composições fotossensíveis à base supor-

te; Processos de secagem para esse fim (1/496 tem prio-
ridade) [2,5] 

1/76 . Materiais fotossensíveis caracterizados pela base ou 
camadas auxiliares [5] 

1/765 . . caracterizadas pela forma da base, por ex., disposi-
ção de perfurações, entalhes [5] 

1/77 . . a base sendo de metal [5] 
1/775 . . a base sendo de papel [5] 
1/785 . . . translúcido [5] 
1/79 . . . Revestimentos macromoleculares ou suas impregn a-

ções, por ex., esmaltes (vernizes) [5] 
1/795 . . a base sendo formada de substâncias macromolecu-

lares (1/775 tem prioridade) [5] 
1/805 . . caracterizados por camadas desprendíveis ou meios 

desprendíveis [5] 
1/81 . . caracterizados por meios que impedem o enrola-

mento [5] 
1/815 . . caracterizados por meios para filtrar ou absorver a luz 

ultravioleta, por ex., agentes para o alvejamento ótico (pa-
ra fotocópia 5/10; para reforçar as imagens obtidas por 
raios-X 5/17) [5] 

1/825 . . caracterizados por meios anti-refletores que filtrem 
a luz visível, por ex., anti-halo [5] 

1/83 . . . Materiais corante-orgânicos para esse fim [5] 
1/835 . . . Substâncias macromoleculares para esse fim, 

por ex., mordentes [5] 
1/85 . . caracterizados por aditivos ou revestimentos anties-

táticos [5] 
1/89 . . . Substâncias macromoleculares para esse fim [5] 
1/91 . . caracterizados por camadas de substrato ou meios 

de substrato [5] 
1/93 . . . Substâncias macromoleculares para esse fim [5] 
1/95 . . convertidos em opacos ou receptivos à escrita, por 

ex., com aditivos particulares inertes (1/775 tem 
prioridade) [5]
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3/00 Embalagem de filmes para colocação em câmeras foto-
gráficas, por ex., filmes em rolo, "film-packs"; Materi-
ais de embalagem para chapas, filmes ou papéis sensí-
veis à luz, por ex., materiais caracterizados pela utiliza-
ção de corantes especiais, tintas de impressão, adesivos 
(materiais de embalagem em geral B 65 D) 

3/02 . Filmes fotográficos em rolo com tiras de papel 

5/00 Processos fotográficos ou agentes para esse fim; Regene-
ração de ditos agentes de processamento (processos mul-
ticores 7/00; processos de transferência por difusão 8/00; 
processos estereofotográficos 9/00; processos fotomecâni-
cos G 03 F) [4,5] 

5/02 . Processos sensitométricos, por ex., determinação da 
sensibilidade, da sensibilidade às cores, da gradação, da 
granulação e da densidade; Elaboração de cunhas sensi-
tométricas 

5/04 . Processos de fotografia 
5/06 . . Processos de máscara móvel 
5/08 . Fotocópia (5/18 tem prioridade); Processos ou meios 

para impedir a fotocópia [3, 5] 
5/10 . . Cópia reflex; Fotocópia utilizando meios fluores-

centes ou fosforescentes [5] 
5/12 . Processos cinematográficos de fotografia ou cópia 
5/14 . . combinados com a gravação do som (gravação do 

som em geral G 11 B) 
5/16 . Processos de raios X, infravermelho, ou ultravioleta 
5/17 . . utilizando telas para reforçar as imagens obtidas por 

raios-X (telas de conversão para raios-X G 21 K 
4/00) [2, 4] 

5/18 . Processos de diazotipia, por ex., revelação térmica, ou 
seus agentes [3, 5] 

5/20 . . Cópia reflex 
5/22 . Processos diretos ao cromato, isto é, sem passar pela 

imagem prateada ou seus agentes [5] 
5/26 . Processos utilizando materiais fotossensíveis contendo 

sais de prata ou agentes para esse fim (revelação fí-
sica 5/58) [5] 

5/28 . . . Processos para filmes cinematográficos [5] 
5/29 . . Processos de revelação ou seus agentes (5/38, 5/50 

têm prioridade) [5] 
5/30 . . . Reveladores 
5/305 . . . Aditivos outros que não os reveladores [5] 
5/31 . . . Regeneração; Soluções de reabastecimento [5] 
5/315 . . . Revelação curtiente (por curtimento da substân-

cia) [5] 
5/32 . . Latensificação (do inglês, "latensification" intensi-

ficação de uma imagem fotográfica latente por tra-
tamento químico ou pela exposição uniforme, pro-
longada à luz de baixa intensidade depois da exp o-
sição inicial); Dessensibilização 

5/38 . . Fixação; Revelação e fixação; Endurecimento e 
fixação (alvejamento e fixação 5/44) [5] 

5/39 . . . Estabilização, isto é, fixação sem lavagem [2,5] 
5/395 . . Regeneração dos agentes de processamento fotográ-

fico outros que não reveladores; Soluções de rea-
bastecimento para esse fim [4,5] 

5/40 . . Transformação química das imagens reveladas(5/50 
tem prioridade) [5] 

5/42 . . . Redução; Intensificação [5] 
5/44 . . . Alvejamento; Alvejamento e fixação [5] 
5/46 . . . Viragem (toning) [5] 
5/48 . . . Mordentação [5] 
5/50 . . Revelação por inversão; Processos por contato 

(5/315, 8/00 têm prioridade) [5] 
5/56 . Processos utilizando composições fotossensíveis abran-

gidas pelos grupos 1/64 a 1/72 ou agentes para esse fim 
(5/58 tem prioridade) [5] 

5/58 . Processos para obtenção de imagens metálicas por 
depósito de vapor ou por revelação física (imagens ob-
tidas por meios fotomecânicos, por ex., por gravação G 
03 F) [5] 

5/60 . Processos para obtenção de imagens vesiculares [5] 
7/00 Processos fotográficos multicores ou agentes para esse 

fim; Regeneração de ditos agentes de processamento; 
Materiais fotossensíveis para processos multicores (pro-
cessos de difusão por transferência 8/00) [4,5] 

7/02 . Processos de alvejamento direto; Materiais para esse 
fim; Preparação ou processamento de tais materiais [5] 

7/04 . Processos aditivos que utilizam filtros de cor; Materiais 
para esse fim; Preparação ou processamento de tais ma-
teriais [5] 

7/06 . . Fabricação de filtros de cor 
7/08 . . . com grãos de coloração diferente, repartidos 

irregularmente 
7/10 . . . com zonas regulares de coloração, por ex., 

faixas, linhas, pontos 
7/12 . . . . por exposição fotográfica 
7/14 . Processos aditivos que utilizam filtros lenticulares; 

Materiais para esse fim; Preparação ou processamento 
de tais materiais [5] 

7/18 . Processos para correção da imagem colorida na fotogr a-
fia em cores por síntese substrativa (utilizando copula-
dores coloridos formadores de cor 7/333) [5] 

7/20 . Processos em cores por síntese substrativa que utilizam 
películas diferentemente sensibilizadas, cada uma sendo 
depositada sobre sua própria base suporte, por ex., bi-
packs (um par de películas, cada uma sensível a uma 
cor diferente, mediante a exposição simultânea de uma 
através da outra), tripacks [5] 

7/22 . Processos substrativos cinematográficos; Materiais para 
esse fim; Preparação ou processamento de tais materiais 
[5] 

7/24 . . combinado com a gravação do som (gravação do 
som em geral G 11 B) 

7/25 . . Processos por infiltração (absorção) de corantes; 
Materiais para esse fim; Preparação ou processa-
mento de tais materiais [5] 

7/26 . Emulsões de haletos de prata para processos em cores 
por síntese substrativa (7/28 a 7/30 têm prioridade) [5] 

7/28 . Processos de alvejamento das cores pela prata; Materi-
ais para esse fim; Preparação ou processamento de tais 
materiais [5] 

7/29 . . Corantes azo para esse fim [5] 
7/30 . Processos em cores que utilizam substâncias para com-

binação das cores; Materiais para esse fim; Preparação 
ou processamento de tais materiais [5] 

7/305 . . Substâncias que liberam agentes fotograficamente 
ativos, por ex., copuladores que liberam um inibidor 
de revelação (7/388 tem prioridade) [5] 

7/32 . . Substâncias para combinação das cores (7/305, 
7/388 têm prioridade) [5] 

7/327 . . . Substâncias copuladoras macromoleculares [5] 
7/333 . . . Substâncias copuladoras coloridas, por ex., para 

a correção da imagem colorida [5] 
7/34 . . . Copuladores contendo fenóis (7/327, 7/333 têm 

prioridade) [5] 
7/36 . . . Copuladores contendo compostos com grupos 

metileno ativos (7/327, 7/333 têm prioridade) [5] 
7/38 . . . . em anéis [5] 
7/384 . . . . . em anéis de pirazolona [5] 
7/388 . . Processos para a incorporação na emulsão de subs-

tâncias copuladoras que liberam agentes fotografi-
camente ativos, ou de substâncias para combinação 
das cores; Solventes para esse fim [5] 
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7/392 . . Aditivos (7/305, 7/32 têm prioridade) 
7/396 . . . Aditivos macromoleculares [5] 
7/407 . . Processos de revelação ou agentes para esse fim [5] 
7/413 . . . Reveladores [5] 
7/42 . . Alvejamento e fixação ou agentes para esse fim 

[3, 5] 
7/44 . . Regeneração; Soluções de reabastecimento (7/42 

tem prioridade) [5] 
7/46 . Processos em cores por síntese substrativa não abrangi-

das pelo grupo 7/26; Materiais para esse fim; Reparação 
ou processamento de ditos materiais [5] 

8/00 Processos de difusão por transferência ou agentes para 
esse fim; Materiais fotossensíveis para ditos processos 
[5] 

8/02 . Materiais fotossensíveis caracterizados pela seção 
formadora de imagem [5] 

8/04 . . as substâncias transferidas por difusão consistindo 
de compostos  inorgânicos ou de compostos organo-
metálicos derivados dos metais nobres fotossensí-
veis [5] 

8/06 . . . Difusão por transferência de sais de prata [5] 
8/08 . . as substâncias transferidas por difusão consistem 

em compostos orgânicos (8/04 tem prioridade) [5] 
8/10 . . . corantes ou seus precursores [5] 
8/12 . . . . caracterizados pelo mecanismo de liberação 

[5] 
8/14 . . . . . Oxidação da substância cromogênea [5] 
8/16 . . . . . . que é inicialmente difundível em 

meio alcalino [5] 
8/18 . . . . . . . Reveladores por corantes [5] 
8/20 . . . . . . que é inicialmente não-difundível 

em meio alcalino [5] 
8/22 . . . . . Redução da substância cromogênea [5] 
8/24 . Materiais fotossensíveis caracterizados pela seção 

receptora de imagem [5] 
8/26 . . Camadas receptoras de imagem (8/52 tem priorida-

de) [5] 
8/28 . . . que contêm núcleos de revelação ou compostos 

que formam tais núcleos [5] 
8/30 . Processos aditivos que utilizam filtros de cor; Materiais 

para esse fim; Preparação ou processamento de ditos 
materiais [5] 

8/32 . Processos de revelação ou agentes para esse fim (8/18 
tem prioridade) [5] 

8/34 . . Recipientes para os agentes (8/48, G 03 B 17/50 
têm prioridades) [5] 

8/36 . . Reveladores [5] 

8/38 . . . que contêm substâncias que aumentam a visco-
sidade [5] 

8/40 . . Revelação por calor [5] 
8/42 . Detalhes estruturais [5] 
8/44 . . Conjuntos integrais, por ex., a seção formadora de 

imagem não está separada da seção receptora de 
imagem [5] 

8/46 . . . caracterizados pelos meios de captação ou 
meios de liberação dos gases [5] 

8/48 . . . caracterizados pelas substâncias empregadas 
para o mascaramento (ocultamento) da seção 
formadora de imagem [5] 

8/50 . . Unidades separáveis por arrancamento, por ex., em 
que a seção formadora de imagem está separada da 
seção receptora de imagem [5] 

8/52 . . Bases suportes ou camadas auxiliares; Suas subs-
tâncias [5] 

8/54 . . . Camadas retardadoras [5] 
8/56 . . . Camadas que contêm mordentes [5] 
9/00 Processos estereofotográficos ou similares 
9/02 . Estereograma paralático 
9/04 . Imagem vetográfica 
9/06 . Anaglifo 
9/08 . produzindo imagens tridimensionais 
 
11/00 Processos auxiliares de fotografia (caracterizados pelos 

aparelhos utilizados G 03 D 15/00) 
11/02 . Marcação ou aplicação de texto 
11/04 . Retoque 
11/06 . Alisamento; Renovação;  Enrugamento; Acabamento; 

Limpeza; Lubrificação; Tratamento com retardantes de 
chama [5] 

11/08 . Envernizamento, por ex., aplicação de camadas proteto-
ras sobre cópias fotográficas acabadas [5] 

11/10 . . para proteção contra a luz ultravioleta 
11/12 . Separação ou transferência de camadas fotográficas 

intactas 
11/14 . Colagem; Montagem 
11/16 . Secagem 
11/18 . Coloração 
11/20 . . com cores em pó ou diluídas 
11/22 . Preparação de chapas ou filmes para a fabricação de 

negativos fotográficos por processos não fot ográficos 
11/24 . Remoção da emulsão de material fotográfico inutiliza-

do; Recuperação de substâncias fotossensíveis (recupe-
ração eletrolítica de metais C 25 C 1/00) [5] 

 

 

G 03 D APARELHOS PARA REVELAÇÃO DE MATERIAIS FOTOGRÁFICOS EXPOSTOS ( aparelhos especialmente adaptados para 
produção fotomecânica de superfícies texturadas ou padronizadas G 03 F); ACESSÓRIOS PARA ESSE FIM (materiais fotossensíveis 
ou processos para finalidades fotográficas fotossensíveis G 03 C; métodos ou aparelhos eletrográficos, eletrofotográficos, ou magnetográ-
ficos G 03 G) 

 
Índice da Subclasse  
 
APARELHOS PARA REVELAÇÃO DE 
MATERIAIS EXPOSTOS 
 A líquido; a gás; aparelhos para tratamento por 
 difusão ...........................................................3/00, 5/00; 7/00;  
  9/00 

Aparelhos para tratamento por inversão.........................11/00 

 Outros aparelhos e acessórios ........................................ 13/00 
APARELHOS PARA REVELAÇÃO DE  
MATERIAIS REVELADOS......................................................... 15/00 
CÂMARAS ESCURAS................................................................. 17/00 
 



G 03 D, F 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 7, Seção G 85 

3/00 Aparelhos para revelação com líquidos utilizando 
imersão; Aparelhos para lavagem utilizando imersão 
(9/00, 11/00 tem prioridade) 

3/02 . Detalhes da circulação do líquido 
3/04 . . Agitadores do líquido (em geral B 01 F) 
3/06 . . Suprimento do líquido; Circulação do líquido fora 

das cubas 
3/08 . com movimento mecânico progressivo do material 

exposto 
3/10 . . para chapas, filmes, ou impressões isoladas 
3/12 . . para chapas, filmes, ou impressões distribuídas em 

um transportador de correia; [2] 
3/13 . . para filmes longos ou impressão em forma de tiras, 

por ex., alimentados por um conjunto de rolos [2] 
3/14 . . . com meios para levar em conta o alongamento 

ou a contração dos filmes 
3/16 . Tratamento do material exposto no suporte original 

5/00 Aparelhos para revelação com líquidos não utilizando 
imersão; Aparelhos de lavagem não compreendendo a 
imersão (9/00, 11/00 têm prioridade; aplicação de líquidos 
em geral B 05) 

5/02 . utilizando o líquido de ampolas quebráveis 
5/04 . utilização de “spray” líquido 
5/06 . Aplicadores em forma de tampões, rolos ou tiras [2] 

7/00 Aparelhos para revelação a gás 

9/00 Aparelhos para revelação por difusão 
9/02 . utilizando líquido de ampolas quebráveis 

11/00 Aparelhos para revelação por inve rsão 

13/00 Aparelhos para revelação ou seus acessórios, não a-
brangidos pelos grupos 3/00 a 11/00 

13/02 . Recipientes; Pegadores 
13/04 . . Bandejas; Vasilhas; Tanques 
13/06 . . . Tanques à prova de luz com possibilidade de 

transporte à luz do dia 
13/08 . . Pegadores para o material exposto; Suportes para o 

material exposto 
13/10 . . . Pinças (13/14 tem prioridade) 
13/12 . . . Molduras (13/14 tem prioridade) 
13/14 . . . para manter os filmes em espiras espaçadas 

15/00 Aparelhos para tratamento de materiais revelados 
15/02 . Secagem; esmaltagem (combinado com aparelhos para 

processamento 3/00 a 13/00; secagem, em geral F 26 B) 
15/04 . Corte; Emenda 
15/06 . Aplicação de verniz ou outro revestimento 
15/08 . Tornando a impressão plana 
15/10 . Montagem, por ex., de material revelado numa moldura 

(molduras especialmente adaptadas para projeção G 03 
B 21/64) 

17/00 Disposições de câmaras escuras não incluídas nos gru-
pos precedentes; Câmaras escuras portáteis 

 

G 03 F PRODUÇÃO FOTOMECÂNICA DE SUPERFÍCIES TEXTURIZADAS OU ESTAMPADAS, por ex., PARA IMPRESSÃO, 
PARA PROCESSAMENTO DE DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES; MATERIAIS PARA AS MESMAS; ORIGINAIS PA-
RA AS MESMAS; APARELHOS ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA ESSE FIM (dispositivos de composição fototipográfi-
ca B 41 B; materiais fotossensíveis ou processos para finalidades fotográficas G 03 C; eletrografia, camadas ou processos sensíveis para 
os mesmos G 03 G) 

Nota 

 Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– “fotossensível” significa não apenas sensível à radiação eletromagnética, mas também à radiação corpuscular; 
– “composições fotossensíveis” abrange as substâncias fotossensíveis, por ex., quinonadiazidas, e, se aplicável, aglutinantes ou aditivos; 
– “materiais fotossensíveis” abrange as composições fotossensíveis, por ex., fotoresistentes, as bases transportando-os e, se aplicável, 

camadas auxiliares [5] 

 

1/00 Preparação de originais para a produção fotomecânica 
de superfícies texturizadas ou padronizadas (processos 
fotomecânicos em geral 7/00) [3] 

1/02 . por processos fotográficos para a produção de originais 
simulando relevo 

1/04 . por processos de montagem 
1/06 . a partir de superfícies de impressão [5] 
1/08 . Originais que utilizam camadas inorgânicas que for-

mam a imagem, por ex., máscaras ou cromo (1/12 tem 
prioridade) [5] 

1/10 . por exposição e eliminação de camadas coloridas ou 
pigmentadas; por coloração de padrões macromolecula-
res [5] 

1/12 . por exposição de materiais fotossensíveis que conte-
nham haletos de prata, ou de materiais fotossensíveis do 
tipo diazo [5] 

1/14 . Originais caracterizados pelos detalhes estruturais, por 
ex., suportes, camadas de cobertura, anéis peliculares 
[5] 

1/16 . Originais tendo aberturas, por ex., para litografia cor-
puscular [5] 

3/00 Separação de cores; Correção do valor tonal (aparelhos 
de cópia fotográfica em geral G 03 B) 

3/02 . por retoque 
3/04 . por meios fotográficos 
3/06 . . por mascaramento 
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3/08 . por meios fotoelétricos 
3/10 . Teste das cores ou do valor tonal dos negativos ou 

positivos de seleção 

5/00 Processos de projeção em telas; Telas para esse fim 
5/02 . por métodos de projeção (câmeras G  03 B) 
5/04 . . modificando o efeito da tela 
5/06 . . modificando o efeito do diafragma 
5/08 . . utilizando telas lineares  
5/10 . . utilizando telas de linhas cruzadas  
5/12 . . utilizando outras telas, por ex., tela granulada 
5/14 . por métodos de contato 
5/16 . . utilizando telas cinza em meio tom 
5/18 . . utilizando telas coloridas em meio tom 
5/20 . utilizando telas para impressão à gravura 
5/22 . combinando várias telas; Eliminação do efeito de chama-

lote 
5/24 . por exposição múltipla, por ex., processos combinados de 

fotografia em linha e tela 

7/00 Produção fotomecânica, por ex., fotolitografia de superfícies 
texturizadas ou estampadas, por ex., superfícies para i m-
pressão; Materiais para esse fim, por ex., compreendendo 
fotoresistentes; Aparelhos especialmente adaptados para e s-
se fim (utilizando estruturas fotoresistentes para processos de 
produção especiais, ver os locais pertinentes, por ex., B 44 C, H 
01 L, por ex.,  21/00, H 05 K) [3,5] 

7/004 . Materiais fotossensíveis (7/12, 7/14 têm prioridade) [5] 
7/008 . . Azidas (17/075 tem prioridade) [5] 
7/012 . . . Azidas macromoleculares; Aditivos macromolecu-

lares, por ex., aglutinantes [5] 
7/016 . . Sais ou compostos de diazônio (7/075 tem prioridade) 

[5] 
7/021 . . . Compostos de diazônio macromoleculares; Adit i-

vos macromoleculares, por ex., aglutinantes [5] 
7/022 . . Quinonadiazidas (7/075 tem prioridade) [5] 
7/023 . . . Quinonadiazidas macromoleculares; Aditivos 

macromoleculares, por ex., aglutinantes [5] 
7/025 . . Compostos fotopolimerizáveis não-macromoleculares 

tendo ligações triplas carbono-carbono, por ex., com-
postos acetilênicos (7/075 tem prioridade) [5] 

7/027 . . Compostos fotopolimerizáveis não-macromoleculares 
tendo ligações duplas carbono-carbono, por ex., com-
postos etilênicos (7/075 tem prioridade) [5] 

7/028 . . . com substâncias que aumentam a fotossensibilida-
de, por ex., fotoiniciadores [5] 

7/029 . . . . Compostos inorgânicos; Compostos de ônio; 
Compostos orgânicos tendo heteroátomos que 
não oxigênio, nitrogênio ou enxofre [5] 

7/031 . . . . Compostos orgânicos não abrangidos pelo 
grupo 7/029) [5] 

7/032 . . . com aglutinantes [5] 
7/033 . . . . sendo os aglutinantes polímeros obtidos por 

reações envolvendo somente ligações carbono-
carbono insaturadas, por ex., polímeros de vini-
la [5] 

7/035 . . . . sendo os aglutinantes poliuretanas [5] 
7/037 . . . . sendo os aglutinantes poliamidas ou poliimidas 

[5] 
7/038 . . Compostos macromoleculares que se tornam insolúveis 

ou seletivamente molháveis (7/075 tem prioridade; az i-
das macromoleculares 7/012; compostos de diazônio 
macromoleculares 7/021) [5] 

7/039 . . Compostos macromoleculares que são fotodegradáveis 
por ex., resistentes positivos sensíveis aos elétrons 
(7/075 tem prioridade; quinonadiazidas macromolecu-
lares 7/023) [5] 

7/04 . . Cromatos (7/075 tem prioridade) [5] 
7/06 . . Sais de prata (7/075 tem prioridade) [5] 
7/07 . . . usados para transferência por difusão [5] 
7/075 . . Compostos contendo silício [5] 
7/085 . . Composições fotossensíveis caracterizadas pelos aditivos 

não-macromoleculares que promovem a aderência (7/075 
tem prioridade) [5] 

7/09 . . caracterizadas pelos detalhes estruturais, por ex., 
suportes; camadas auxiliares (suportes para placas 
de impressão em geral B 41 N) [5] 

7/095 . . . tendo mais de uma camada fotossensível (7/075 
tem prioridade) [5] 

7/105 . . . tendo substâncias, por ex., indicadoras, para 
formar imagens visíveis [5] 

7/11 . . . tendo camadas de cobertura ou intermediárias, 
por ex., camadas de substrato [5] 

7/115 . . . tendo suportes ou camadas com meios para 
obter um efeito de filtro ou para obter melhor 
contato na impressão à vácuo [5] 

7/12 . Produção de formas de impressão para serigrafia ou de 
formas de impressão similares, por ex., clichês (estên-
ceis)  

7/14 . Produção de formas de impressão para colortipia 
7/16 . Processos de revestimento; Aparelhos para esse fim 

(aplicação de revestimentos a materiais de base em ge-
ral B 05, aplicação de composições fotossensíveis à ba-
se para fins fotográficos G 03 C 1/74) 

7/18 . . Revestimento de superfícies curvas de cópia 
7/20 . Exposição; dispositivos para este fim (aparelhos para 

impressão fotográfica de cópias G 03 B 27/00) [4] 
7/207 . . Meios para focalização, por ex., automaticamente 

(combinação de enquadramento e focalização 9/02; 
sistemas para geração automática de sinais de foca-
lização em geral G 02 B 7/28 meios para focaliza-
ção automática de aparelhos para impressão de pro-
jeção G 03 B 27/34) [4] 

7/213 . . Exposição com o mesmo padrão de luz de diferen-
tes posições da mesma superfície ao mesmo tempo 
(7/207 tem prioridade) [4] 

7/22 . . Exposição seqüencial com o mesmo padrão de luz 
de diferentes posições da mesma superfície (7/207 
tem prioridade) [4] 

7/23 . . . Dispositivos automáticos para este fim [4] 
7/24 . . Superfícies curvas 
7/26 . Processamento de materiais fotossensíveis; Aparelhos 

para esse fim (7/12 a 7/24 têm prioridade) [3,5] 
7/28 . . para obter imagens por aplicação de pó (3/10 tem 

prioridade) [5] 
7/30 . . Remoção dos elementos de composição da imagem 

utilizando meios líquidos [5] 
7/32 . . . Composições, líquidas para esse fim, por ex., 

reveladores [5] 
7/34 . . Remoção dos elementos de composição da imagem 

por meio de transferência seletiva, por ex., por ar-
rancamento [5] 

7/36 . . Remoção dos elementos de composição da imagem 
não abrangido pelos grupos 7/30 a 7/34, por ex., uti-
lizando correntes gasosas, utilizando plasma [5] 

7/38 . . Tratamento anterior a remoção dos elementos da 
imagem, por ex., pré-cozimento [5] 
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7/40 . . Tratamento após a remoção dos elementos da ima-
gem, por ex., cozimento [5] 

7/42 . . Descascamento ou agentes para esse fim [5] 
9/00 Registro ou enquadramento de originais, máscaras, 

molduras, chapas fotográficas ou superfícies texturadas 
ou estampadas, por ex., automaticamente  (7/22  
tem prioridade, preparação de máscaras fotográficas 1/00; 
em aparelhos para impressão fotográfica de cópia  
G 03 B 27/00) [4] 

9/02 . combinado com meios para focalização automática 
(focalização automática em geral G 02 B 7/09; sistemas 
para geração automática de sinais de focalização G 02 
B 7/28) [4] 

 
 

 

G 03 G ELETROGRAFIA; ELETROFOTOGRAFIA. MAGNETOGRAFIA (armazenagem de informações baseada no movimento relativo 
entre o portador e o transdutor de registro G 11 B; armazenagens estáticas com meios para escrita de informações ou a leitura de informa-
ções G 11 C; gravação de sinais de televisão H 04 N 5/76) 

 Notas 

(1) Esta subclasse abrange a produção de imagens de visibilidade direta permanente, conforme uma imagem ou documento original, utilizan-
do a distribuição segundo a imagem de uma quantidade magnética ou elétrica, tal como um padrão de carga, um padrão de condutividade 
elétrica, ou um padrão magnético. 

(2) Esta subclasse não abrange : 
– a utilização de sinais elétricos para a transmissão de informação relativa a uma imagem a ser reproduzida de um original, isto é, co-

municação pictórica, a qual é abrangida pela subclasse H 04 N; 
– a produção de imagens exclusivamente por padrões térmicos, sem utilização de padrão magnético ou eletrostático, o qual é abrangido 

pelo grupo B 41 M 5/00; 
– a produção de cópias pela transferência de tinta de uma forma de cópia para uma superfície de cópia, sem contato físico e utilizando a 

força de um campo eletrostático, a qual é abrangida pela subclasse B 41 M. 
– mecanismos de impressão seletiva caracterizada pelo fornecimento seletivo de corrente elétrica ou a aplicação seletiva de magnetismo 

ou radiação a um material de impressão ou material de transferência de impressão os quais são abrangidos pelos grupos B 41 J 2/385, 
2/435 [5] 

 
Índice da Subclasse  
GRAVAÇÃO ORIGINAL ELEMENTOS  
E MATERIAL................................................................5/00, 7/00, 9/00  5/00, 7/00, 9/00 
PROCESSOS E APARELHOS  
ELETROGRÁFICOS 
 Utilizando um padrão de carga ............................13/00, 15/00 
 Utilizando padrões outros que não de carga ...................17/00 

 
 
Utilizando a deformação de camadas termoplásticas .................... 16/00 
PROCESSOS E APARELHOS UTILIZANDO PADRÕES 
MAGNÉTICOS............................................................................. 19/00 
DETALHES NÃO INCLUÍDOS 
EM OUTRO LOCAL................................................ 8/00, 11/00, 21/00 

 

5/00 Elementos de gravação para gravação original por 
exposição, por ex., à luz, ao calor, a elétrons; Sua fabri-
cação; Seleção de materiais para esse fim (superfície de 
gravação para aparelhos de medição G 01 D 15/34; materi-
ais fotossensíveis para finalidades fotográficas G 03 C) 

5/02 . Camadas receptoras de cargas (5/153 tem prioridade) [5] 
5/022 . . Camadas para formação de imagem por deforma-

ção, por ex., formação de imagem por congelamen-
to [2] 

5/024 . . Camadas de foto-eletretos [2] 
5/026 . . Camadas em que, durante a irradiação, produz-se 

uma reação química pela qual se forma padrões de 
condutividade elétrica nas camadas, por ex., para 
quimioxerografia [2] 

5/028 . . Camadas em que, depois de exposição a um 
padrão térmico, formam-se padrões de conduti-
vidade elétrica nas camadas, por ex., para a ter-
moxerografia [2] 

5/04 . . . Camadas fotocondutoras; Camadas de geração 
de cargas ou transporte de cargas; Aditivos para 
os mesmos; Aglutinantes para os mesmos [2, 5]  

5/043 . . . Camadas fotocondutoras caracterizadas por 
compreenderem duas ou mais camadas ou ca-
racterizadas por sua estrutura composta [5] 

5/047 . . . . caracterizadas pelas camadas de geração de 
cargas de transporte de cargas [5] 

5/05 . . . Materiais de ligação orgânicos; Métodos para 
revestir um substrato ou uma camada fotocon-
dutiva; Aditivos inertes utilizáveis em camadas 
fotocondutivas [2] 

5/06 . . . sendo orgânico o material fotocondutivo [5] 
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5/07 . . . . Materiais fotocondutivos poliméricos [2] 
5/08 . . . sedo inorgânico o material fotocondutivo [2, 5] 
5/082 . . . . e não tendo incorporado em um material de 

ligação, por ex., depositado a vácuo [2] 
5/085 . . . . e sendo incorporado em um material de 

ligação inorgânico, por ex., camadas simila-
res ao vidro [2] 

5/087 . . . . e sendo incorporado em um material de 
ligação orgânico [2] 

5/09 . . . Sensibilizadores ou ativadores, por ex., matérias 
corantes (5/12 tem prioridade) [2] 

5/10 . Suportes para recebimento de cargas ou de outras ca-
madas 

5/12 . Elementos de gravação para processos multicores [2] 
5/14 . Camadas inertes intermediárias ou de recobrimento para 

as camadas que recebem a carga (5/04 tem prioridade) 
[2, 5] 

5/147 . . Camadas de cobertura [5] 
5/153 . Camadas de recepção de cargas combinadas com cama-

das adicionais foto ou termosensíveis, mas não fotocon-
dutoras, por ex., camadas de sais de prata [5] 

5/16 . Camadas para gravação pela mudança das propriedades 
magnéticas, por ex., para a escrita por pontos Curie [3] 

7/00 Seleção de materiais para utilização em elementos de 
recebimento de imagens, isto é, para inversão por conta-
to físico; Fabricação dos mesmos (matérias fotossensíveis 
para finalidades fotográficas G 03 C) 

8/00 Camadas que revestem a reprodução final, por ex., para 
protegê-la, para escrever em cima [2] 

9/00 Reveladores [5] 
9/06 . sendo o revelador eletrolítico 
9/08 . com partículas de toner (viragem) [2] 

Nota: 

 Nos grupos 9/083 a 9/135, salvo indicação contrária, uma 
invenção é classificada no último local apropriado [5] 

 
9/083 . . Partículas magnéticas de toner [5] 
9/087 . . Aglutinantes para partículas de toner [5] 
9/09 . . Agentes corantes para partículas de toner [5] 
9/093 . . Partículas de toner encapsuladas [5] 
9/097 . . Plastificantes; Agentes de controle de carga [5] 
9/10 . . caracterizados pelas partículas portadoras [2,5] 
9/107 . . . tendo componentes magnéticos [5] 
9/113 . . . tendo revestimentos aplicados às partículas [5] 
9/12 . . em misturas reveladoras líquidas [2] 
9/125 . . . caracterizadas pelo líquido [5] 
9/13 . . . caracterizadas pelos componentes polímeros [5] 
9/135 . . . caracterizadas pelos agentes estabilizadores ou 

de controle de carga [5] 
9/16 . Reveladores não incluídos nos grupos 9/06 a 9/14, por 

ex., soluções, aerossóis [2] 
9/18 . . Reveladores líquidos de umidificação diferencial 

[2] 

11/00 Utilização de substâncias específicas como agentes de 
fixação 

13/00 Processos eletrográficos que utilizam um padrão de 
carga (15/00, 16/00, 17/00 têm prioridade) [2,5] 

13/01 . para cópias multicores [2] 
13/02 . Sensibilização, isto é, depósito de uma carga uniforme 

(dispositivo permitindo a descarga por efeito corona per 
se H 01 T 19/00) 

13/04 . Expondo, isto é, expondo em forma de imagem median-
te projeção da imagem original sobre um material de 
gravação fotocondutor [6] 

13/045 . . Carregando ou descarregando porções distintas do 
padrão de carga sobre o material de gravação, por 
ex. descarga de áreas sem imagem, realce do con-
traste (13/34,15/36,21/06 têm prioridade) [6] 

13/05 . Carregando em forma de imagem, isto é, colocando 
uma carga na configuração de uma imagem original uti-
lizando uma corrente modulada de partículas carrega-
das, por ex. íons em corona, modulados por uma tela de 
controle fotocondutora portando um padrão de carga ou 
por meios de carga ativados opticamente (utilizando 
meios de carga controlados por sinais elétricos de ima-
gem B 41 J) [6] 

13/054 . utilizando raios X, por ex. eletroradiografia [6] 
13/056 . utilizando polarização interna [2,6] 
13/056. . por polarização interna [2] 
13/06 . Revelação 
13/08 . . utilizando um revelador sólido, por ex., revelador 

em pó 
13/09 . . . utilizando uma escova magnética [2] 
13/095 . . . Removendo o excesso de revelador sólido [6] 
13/10 . . utilizando um revelador líquido 
13/11 . . . Removendo o excesso de revelador líquido, ex. 

por calor [6] 
13/14 . Transferência de um padrão para uma segunda base 
13/16 . . de um padrão de viragem, por ex., um padrão de pó 
13/18 . . de um padrão de carga 
13/20 . Fixação, por ex. utilizando calor 
13/22 . Processos que compreendem a combinação de mais de 

uma fase de tratamento das incluídas nos grupos 13/02 
a 13/20 (13/01 tem prioridade) [2] 

13/23 . . especialmente adaptado para copiar ambos os lados de 
um original ou para copiar ambos os lados de uma gra-
vação ou de material receptor de imagem [6] 

13/24 . . em que menos duas fases são efetuadas simultane-
amente [2] 

13/26 . para a produção de chapas de cópia para processos de 
cópias não xerográficos [2] 

13/28 . . Chapas de cópias planográficas [2] 
13/30 . . Matrizes hectográficas [2] 
13/32 . . Chapas para cópia em relevo [2] 
13/34 . Edição, isto é, produzir uma imagem composta copian-

do uma ou mais imagens originais ou partes desta [6] 
 

15/00 Aparelhos para processos eletrográficos que utilizam 
um padrão de carga (16/00, 17/00 tem prioridade) [2, 5] 

Nota 
Este grupo abrange também os processos que se caracteri-
zam pela utilização ou manipulação de aparelhos classificá-
veis per se neste grupo. 

15/01 . para produzir cópias multicores [2] 
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15/02 . para colocação de uma carga uniforme, por ex. para 
sensibilização; Dispositivos de descarga corona (15/14 
tem prioridade) [6] 

15/04 . para exposição, isto é, exposição em forma de imagem 
pela projeção ótica da imagem sobre um material de 
gravação fotocondutor  [6] 

15/041 . . com ampliação variável [6] 
15/043 . . com meios para controlar a iluminação ou a exposi-

ção (15/041 tem prioridade) [6] 
15/045 . . com meios para carregar ou descarregar porções 

distintas do padrão de carga sobre o material de re-
gistro, isto é, para realce do contraste ou descarre-
gamento de áreas sem imagem (15/36, 21/06 tem 
prioridade) [6] 

15/047 . . . para descarregar áreas sem imagem  [6] 
15/05 . para carregar em forma de imagem, por ex.,. tela de 

controle fotocondutora, meios de carga oticamente ati-
vados (meios de carga controlados por sinais de ima-
gem elétrica B 41 J) [6] 

15/054 . utilizando raios X, por ex. eletroradiografia [6] 
15/056 . utilizando polarização interna [2,6] 
15/06 . para revelação 
15/08 . . utilizando um revelador sólido, por ex., uma revela-

dor em pó 
15/09 . . . utilizando uma escova magnética [2] 
15/095 . . . Removendo o excesso de revelador sólido [6] 
15/10 . . utilizando um revelador líquido 
15/11 . . . Removendo o excesso de revelador líquido, por 

ex., por calor [6] 
15/14 . para transferir um padrão para um segunda base 
15/16 . . de um padrão de viragem, por ex., um padrão de pó 
15/18 . . de um padrão de carga 
15/20 . para fixação, por ex. utilizando calor 
15/22 . compreendendo a combinação de mais de uma das fases 

de tratamento incluídas nos grupos 13/02 a 3/20 (15/01 
tem prioridade) [2] 

15/23 . . especialmente adaptado para copiar ambos os lados 
de um original ou para copiar em ambos os lados de 
um registro ou material receptor de imagem [6] 

15/24 . . em que pelo menos duas fases são efetuadas simul-
taneamente [2] 

15/26 . . no qual o padrão de carga é obtido pela projeção da 
imagem inteira, isto é, a projeção total com moldura 
(15/04 tem prioridade) [2,6] 

15/28 . . no qual a projeção é obtida pelo escaneamento da 
linha (15/04 tem prioridade) [2,6] 

15/30 . . . em que a projeção é formada em um tambor [2] 
15/32 . . no qual o padrão de carga é formado por pequenos 

pontos (15/04,15/05,15/34 tem prioridade) [2,6] 

15/34 . . no qual a imagem pulverizada é formada diretamen-
te no material de registro [6] 

15/36 . Edição, isto é, produção de uma imagem composta 
copiando uma ou mais imagens ou suas partes [6] 

16/00 Processos eletrográficos que utilizam a deformação de 
camadas termoplásticas (camadas para deformação de su-
perfícies de imagens 5/022); Aparelhos  afins [2,6] 

17/00 Processos eletrográficos que utilizam outros padrões 
que não os de carga, por ex., um padrão de condutivida-
de elétrica; Processos envolvendo uma migração, por 
ex., fotoeletroforese, fotoeletrosolografia; Processos e n-
volvendo uma transferência seletiva, por ex., processos 
de eletrofoto-adesivos; Aparelhos compreendendo fun-
damentalmente um único desses processos [5] 

17/02 . com revelação eletrolítica [2] 
17/04 . utilizando a fotoeletroforese [2] 
17/06 . . Aparelhos para esse fim [5] 
17/08 . utilizando um processo eletrofoto-adesivo, por ex., 

formação de imagem multi-copiada por desprendimento 
[5] 

17/10 . utilizando uma formação de imagens por migração, por 
ex., fotoeletrosolografia (17/04 tem prioridade) [5] 

19/00 Processos que utilizam padrões magnéticos; Aparelhos 
para esse fim 

21/00 Processos ou aparelhos não incluídos nos grupos 13/00 a 
19/00, por ex., limpeza, eliminação das cargas  
residuais [2] 

21/02 . Contando a quantidade de cópias; Faturamento [6] 
21/04 . Impedindo que cópias sejam feitas a partir de um origi-

nal [6] 
21/06 . Eliminando cargas residuais de um elemento de ima-

gem reaproveitável [6] 
21/08 . . utilizando radiação ótica [6] 
21/10 . Revelador coletando ou reciclando detritos [6] 
21/12 . . Recipientes para toner usado [6] 
21/14 . Controle eletrônico de seqüências [6] 
21/16 . Meios mecânicos para facilitar a manutenção de apare-

lhos, por ex. combinações modulares [6] 
21/18 . . utilizando um cartucho de  processamento [6] 
21/20 . Controle de umidade ou temperatura [6] 
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G 03 H PROCESSOS OU APARELHOS HOLOGRÁFICOS  (hologramas, por ex., hologramas de pontos, utilizados como elementos óticos 
comuns G 02 B 5/32; produção de efeitos estereoscópicos ou outros efeitos tridimensionais G 02 B 27/22; sistemas de redes de difração G 
02 B 27/44; sistemas utilizando franjas de melania G 02 B 27/60, elementos lógicos óticos G 02 F 3/00; fotografia estereoscópica G 03 B 
35/00; materiais ou processos para fins fotográficos G 03 C; aparelhos para o processamento de materiais fotográficos expostos G 03 D; 
computadores analógicos efetuando operações matemáticas por meio de elementos óticos G 06 E 3/00; autenticação por radiação de in-
formação sigilosa transportada por hologramas ou rede de difração G 06 K 19/16; barras de memórias holográficas digitais G 11 C 13/04) 
[2] 

 

Nota 

Esta subclasse abrange os meios para produzir a gravação da informação de fase e de amplitude de uma frente de onda, informação esta 
que pode ser utilizada para reconstruir a frente de onda original ou meios para reconstruir a frente de onda original a partir de uma grava-
ção contendo a informação de fase e de amplitude da frente da onda. [2] 

 

1/00 Processos ou aparelhos holográficos utilizando a luz, as 
ondas infravermelhas ou ultravioletas para obter holo-
gramas ou para obter uma imagem dos mesmo; Deta-
lhes específicos desses processos [2] 

1/02 . Detalhes [2] 
1/04 . Processos ou aparelhos para produzir hologramas (1/26 

tem prioridade) [2] 
1/06 . . utilizando luz incoerente [2] 
1/08 . . Sintetização de hologramas (utilizando computado-

res elétricos digitais G 06 F) [2] 
1/10 . . utilizando um feixe de referência modulado [2] 
1/12 . . . Modulação espacial, por ex., para imagens 

fantasmas [2] 
1/14 . . . Modulação temporal, por ex., para aumentar a 

profundidade do campo ou compensar a fase em 
função do deslocamento do objeto [2] 

1/16 . . utilizando transformação de Fourier (1/12, 1/14 têm 
prioridade; computadores analógicos G 06 G, por 
ex., 7/19) [2] 

1/18 . . Processos especiais de tratamento dos gravadores de 
hologramas, por ex., para obter hologramas com e-
feito de rutilação [2] 

1/20 . . Cópias de hologramas por métodos holográficos [2] 

1/22 . Processos ou aparelhos para obter uma imagem ótica 
com hologramas (1/26 a 1/34 têm prioridade) [2] 

1/24 . . utilizando luz branca [2] 
1/26 . Processos ou aparelhos especialmente adaptados para 

produzir hologramas múltiplos ou para obter imagens 
dos mesmos, por ex., técnica multicor [2] 

1/28 . . hologramas superpostos apenas [2] 
1/30 . . hologramas separados apenas [2] 
1/32 . Sistemas para obter a eliminação do pontilhado [2] 
1/34 . Sistemas para reduzir o produto espaço-largura de faixa 

das freqüências espaciais [2] 

3/00 Processos ou aparelhos holográficos que utilizam ondas 
ultra-sônicas, sônicas, ou infra-sônicas para obter holo-
gramas; Processos ou aparelhos para obter uma imagem 
ótica dos mesmo (1/22 têm prioridade) [2] 

5/00 Processos ou aparelhos holográficos que utilizam outras 
ondas eletromagnéticas ou partículas subatômicas para 
obter hologramas; Processos ou aparelhos para obter 
uma imagem ótica dos mesmos (1/22 tem prioridade; es-
trutura de microscópicos eletrônicos H 01 J 37/26) [2] 
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G 04 HOROLOGIA 

G 04 B RELÓGIOS DE PULSO OU OUTROS DE ACIONAMENTO MECÂNICO; PEÇAS MECÂNICAS DE RELÓGIOS DE PARE-
DES OU DE PULSO EM GERAL; APARELHOS PARA INDICAR O TEMPO POR MEIO DA POSIÇÃO DO SOL, DA LUA 
OU DAS ESTRELAS (mecanismos de mola ou movidos por pesos em geral F 03 G; relógios eletromecânicos de pulso ou outros G 04 
C; relógios eletromecânicos com meios incorporados ou embutidos que acionam qualquer dispositivo a momentos pré-selecionados ou 
após intervalos de tempo pré-selecionados G 04 C 23/00; relógios de pulso ou outros com dispositivos de parada G 04 F 7/08; detalhes ou 
carcaças especialmente adaptados para utilização em dispositivos de tempo eletrônicos sem partes móveis G 04 G 17/00) 

 Nota 

 Esta subclasse abrange relógios-calendário de acionamento mecânico ou calendários com mecanismos de relógio e a parte mecânica 
desses relógios ou calendários. 

 

Índice da Subclasse  

MECANISMO DE ACIONAMENTO............................................1/00 
DISPOSITIVOS PARA DAR ACIONAMENTO DA CORDA 
 Normal; automático; combinado ....................3/00; 5/00; 7/00 
 Supervisão; peças da corda....................................9/00; 11/00 
 
MECANISMO DO RELÓGIO 
 Escapamento; Estabilizadores de freqüência; 
 Mecanismo de ajuste da freqüência; 
 Suas ajustagens.........................................15/00; 17/00; 18/00 
  13/00; 35/00 
 

 

 

INDICAÇÃO DA HORA.......................................19/00; 21/00; 23/00; 
25/00 
ACERTO DA HORA .................................................................... 27/00 
ESTRUTURAS; SUPORTES; 
CALIBRES ..............................................................29/00; 31/00; 33/00 
PROTEÇÃO DOS MECANISMOS DE 
RELÓGIOS 
 Caixas; cristais, vidros; outros 
 Meios de proteção....................................37/00; 39/00;41/00; 
43/00 
RELÓGIOS COM CARACTERÍSTICAS 
ESPECIAIS..............................................................45/00; 47/00; 49/00 

 

Mecanismos de acionamento 

1/00 Mecanismos de acionamento 
1/02 . com peso 
1/04 . . Mecanismos em que o movimento de relógio atua 

como o peso 
1/06 . . com vários pesos 
1/08 . . Pesos; Correntes; Rodas de corrente; Árvores para 

rodas de corrente 
1/10 . com mola principal 
1/12 . . com várias molas principais 
1/14 . . Molas principais ou cordas; Barras de retenção para 

as mesmas (cordas com barras de retenção 1/18; li-
gas C 22 C; molas em geral F 16 F) 

1/16 . . Tambores; Árvores; Eixos de tambores (disposição 
para facilitar a remoção da mola principal 33/14) 

1/18 . . Estrutura para ligar as extremidades da mola princi-
pal ao tambor ou à árvore 

1/20 . . . Disposições de proteção contra ruptura ou 
excesso de tensão da mola principal localizadas 
no tambor ou fixas ao mesmo (ligados a chaves 
ou similares 3/06, 3/10; ligados a dispositivos 
automáticos de dar corda 5/24) 

1/22 . . Compensação das variações da força motora da corda 
(pela formação mecânica da corda 1/14) 

1/24 . tendo ao mesmo tempo cordas e pesos 
1/26 . acionados por líquidos ou gases; Acionamento a líqui-

dos ou gases para relógios secundários de controle me-
cânico 

Acionamento da corda 

3/00 Acionamento normal manual ou mecânico das cordas de 
relógios; Acionamento simultâneo de várias cordas ou 
pesos 

3/02 . Chaves ou similares removíveis 
3/04 . Chaves, botões, ou coroas, fixos (haste de corda dividi-

da 37/06) 
3/06 . Chaves ou similares com meios para evitar excesso de tensão 

da corda (dispositivos de proteção dispostos no tambor ou fi-
xos no mesmo 1/20; ligados a dispositivos automáticos de dar 
corda 5/24) 

3/08 . por peças de caixas 
3/10 . . Meios de proteção para evitar excesso de tensão da corda 

(dispostos no tambor ou fixos no mesmo 1/20; ligados a 
chaves 3/06; ligados a dispositivos automáticos de dar 
corda 5/24) 

3/12 . por meios mecânicos, por ex., motor pneumático (acio-
namento da corda por meios elétricos ou eletromecâni-
cos G 04 C) 

5/00 Acionamento automático da corda 
5/02 . por enrolamento automático produzido pelo movimento 

do relógio 
5/04 . . por pesos oscilatórios cujo movimento é limit ado 
5/06 . . . atuando em apenas uma direção 
5/08 . . . atuando em ambas as direções 
5/10 . . por pesos oscilatórios cujo movimento não é limitado 
5/12 . . . atuando em apenas uma direção 
5/14 . . . atuando em ambas as direções 
5/16 . . Montagem dos pesos 
5/18 . . Suportes, suspensões, ou disposições de guia, para 

pesos oscilatórios 
5/19 . . . Suspensão do peso de oscilação no seu centro 

de rotação [3] 
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5/20 . pelo movimento de outros objetos, por ex., pela abertu-
ra de bolsa, de caixas, de portas; Acionamento da corda 
por força eólica 

5/22 . por efeitos ou alterações termométricos, barométricos, 
ou similares 

5/24 . Meios de proteção para evitar excesso de tensão da 
corda (dispostos no tambor ou fixos ao mesmo 1/20; li-
gados a chave ou similares 3/06; ligados a peças de cai-
xas 3/10) 

7/00 Acionamento da corda normal e automático combinados 

9/00 Supervisão da condição da corda, por ex., indicação do 
grau de tensão da mesma 

9/02 . Dispositivos controlados por essa condição, por ex., 
dispositivos proporcionando proteção contra o excesso 
de tensão da corda (meios para impedir o excesso de 
tensão da corda dispostos no tambor ou fixos ao mesmo 
1/20; meios de proteção ligados a chaves ou similares 
3/06; ligados a peças de caixas 3/10; ligados a disposi-
tivos automáticos de dar corda 5/24) 

11/00 Dispositivos de travas; Travas de parada; Embreagens 
11/02 . Dispositivos que permitem o movimento de uma peça 

giratória numa única direção [3] 
11/04 . . Enligüetamentos para os mesmos, por ex., lingüeta 

presa a um elemento oscilante fazendo atuar numa 
catraca [3] 

 

13/00 Sistemas de engrenagens 
13/02 . Rodas; Pinhões; Fusos; Eixos (mancais 31/00) 

15/00 Escapamentos (meios elétricos ou magnéticos para conver-
ter o movimento oscilatório em giratório em relógios ele-
tromecânicos G 04 C 5/00) 

15/02 . em contato permanente com o mecanismo de regulagem 
15/04 . . Escapamentos de cilindro 
15/06 . Escapamentos livres 
15/08 . . Escapamentos de alavanca 
15/10 . com impulsos constantes sobre o mecanismo de regula-

gem 
15/12 . Ajustagem (ferramentas para esse fim G 04 D 1/02); 

Limitação da amplitude de oscilação da alavanca ou si-
milares 

15/14 . Peças ou detalhes estruturais, por ex., estrutura da ala-
vanca ou da roda do escapamento. 

17/00 Mecanismos para estabilizar a freqüência [3] 
17/02 . Osciladores que atuam por gravidade, por ex., pêndulo 

balançando em um plano 
17/04 . Osciladores que atuam por tensão da mola 
17/06 . . Osciladores com cabelos, por ex., balancim 
17/08 . . Osciladores com molas em espiral esticadas e dis-

tendidas axialmente 
17/10 . . Osciladores com tiras de torção ou com molas 

atuando da mesma maneira que as tiras de torção, 
por ex., peso oscilando em um plano horizontal 

17/20 . Compensação de mecanismos para estabilizar a fre-
qüência 

17/22 . . do efeito das variações da temperatura (ligas inde-
pendentes das variações de temperatura C 22 C) 

17/24 . . do efeito das variações de pressão atmosférica 
17/26 . . do efeito das variações dos impulsos 
17/28 . . do efeito do desequilíbrio dos pesos, por ex., turbi-

lhão 

17/30 . Reguladores giratórios, por ex., reguladores centrífugos, 
reguladores de ventoinhas (para o mecanismo de cho-
que 21/06) 

17/32 . Peças ou detalhes estruturais, por ex., aro, pino 
17/34 . . para prender o cabelo no contrapeso [3] 

18/00 Mecanismos para ajustar a freqüência 
18/02 . Dispositivos reguladores; Dispositivos de indexação [3] 
18/04 . Ajustamento da batida do pêndulo, balancim, ou seme-

lhante, por ex., colocando em batida [3] 
18/06 . . ajustando o aro ou pino de um cabelo [3] 
18/08 . Peças componentes ou detalhes de construção [3] 
 

Indicação da hora 

19/00 Indicação por meios visuais (por lâmpadas elétricas G 04 
C 17/02; disposições para apresentação em geral G 09) 

19/02 . Engrenagens traseiras entre o sistema de engrenagens e 
os ponteiros 

19/04 . Ponteiros; Discos com uma única marca ou similares 
19/06 . Mostradores (para indicadores do tempo sem mecanis-

mo de relógio 49/04) 
19/08 . . Disposições geométricas das graduações 
19/10 . . Forma ornamental das graduações ou da superfície 

do mostrador; Fixação das graduações ao mostrador 
19/12 . . Seleção de materiais especiais para mostradores ou 

graduações 
19/14 . . Fixação dos mostradores às platinas de relógios de 

parede ou de pulso 
19/16 . . Mostradores cambiáveis, por ex., indicando alterna-

damente de 1 a 12 e de 13 a 24) 
19/18 . . Graduações no cristal ou vidro, no engate ou no aro 
19/20 . Indicação por faixas, tambores, discos ou chapas nume-

radas 
19/21 . . Tambores [3] 
19/22 . Disposições para indicar horas em locais diferentes; 

Relógios universais 
19/23 . . por meio de ponteiros adicionais ou pares de pontei-

ros adicionais [3] 
19/24 . Relógios de pulso ou outros com indicadores de data; 

Calendários com movimento de relógio 
19/243 . . caracterizado pela forma do indicador de datas [3] 
19/247 . . . em forma de disco [3] 
19/25 . . . . Dispositivos para o ajuste dos indicadores 

de data manualmente [3] 
19/253 . . . . Mecanismos propulsores ou de liberação [3] 
19/257 . . . em formato de tambor [3] 
19/26 . Relógios de pulso ou outros com indicadores de marés, 

fases da lua, ou similares 
19/28 . Marcas ou ponteiros ajustáveis para indicar horas de-

terminadas 
19/30 . Iluminação de mostradores ou ponteiros 
19/32 . . por substâncias luminescentes 
19/34 . Projeção ótica da posição dos ponteiros 

21/00 Indicação por meios acústicos (em momentos pré-
selecionados 23/00; por meios eletroacústicos G 04 C 
21/04; aparelhos sonoros per se G 10) 

21/02 . Mecanismos de batidas regulares dando a hora comple-
ta, a meia hora, ou ao quarto de hora 
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21/04 . . Rodas de hora; Cremalheiras ou rodas; Espirais ou 
mecanismos de controle similares 

21/06 . . Detalhes de mecanismos de bater horas, por ex., 
martelo, regulador de ventoinha 

21/08 . . Peças sonoras; Apitos; Aparelhos musicais (com 
transmissores eletroacústicos G 04 C 21/00) 

21/10 . . Liberação ou travamento da batida regular, por ex., 
para silenciar durante a noite 

21/12 . . Relógios repetidores de pulso ou outros 
21/14 . . Acionamento de corda de mecanismos de batida 

pelo movimento de relógio; Acionamento do mo-
vimento de relógio pelos mecanismos de batida 

 
23/00 Disposições para produzir sinais acústicos e horas pré-

selecionadas (metrônomos G 04 F 5/02; aparelhos sonoros 
per se G 10) 

23/02 . Relógios despertadores (sinais de alarme acionados 
eletricamente G 04 C 21/00) 

23/03 . . Dispositivos de parada de sinal de alarme [3] 
23/04 . . com regulagem aproximada ou exata da hora dese-

jada 
23/06 . . ajustável para vários horários pré-selecionados com 

interrupção automática do sinal 
23/08 . . funcionando por vários dias sem necessidade de 

remover a corda; funcionando apenas uma vez nas 
24 horas 

23/10 . . com um sinal antecipado; com sinal repetido/ com 
intensidade variável do som 

23/12 . . Relógios despertadores de algibeira ou de pulso 
(dando sinais por estímulos táteis 25/04) 

25/00 Indicação da hora por outros meios ou por meios 
combinados (indicação elétrica ou eletromecânica G 04 C) 

25/02 . táteis; Relógios de pulso ou outros para cegos 
25/04 . . Relógios despertadores de pulso ou outros com 

dispositivos de estímulo tátil 
25/06 . por meio de figuras animadas, por ex., relógios de cuco, 

relógios de trombeta 

27/00 Dispositivos mecânicos para armar os meios de indica-
ção de hora 

27/02 . utilizando os meios de dar corda 
27/04 . . com uma roda de embreagem 
27/06 . . com uma barra de oscilação 
27/08 . utilizando peças de caixa 

Estruturas, suportes, ou disposições das peças do mecanismo do 
relógio umas em relação às outras, os chamados “calibres” 

29/00 Estruturas 
29/02 . Platinas; Pontes; Volantes 
29/04 . Peças de ligação ou suporte 

31/00 Mancais; Suspensões de ponto ou contraponto; Mancais 
de pivôs; Peças isoladas para os mesmos (mancais em ge-
ral F 16 C) 

31/004 . caracterizado pelo material utilizado [3] 
31/008 . . Mancais com pedras preciosas (31/04 em priorida-

de) [3] 
31/012 . . Mancais metálicos [3] 
31/016 . . Mancais de matéria plástica [3] 
31/02 . Mancais amortecedores de choque 
31/04 . . com furo revestido de pedra preciosa e jóia de 

fechamento [3] 
31/06 . Processos de fabricação ou montagem [3] 
31/08 . Lubrificação [3] 

33/00 Calibres 

33/02 . Calibres circulares 
33/04 . Calibres não circulares 
33/06 . de forma extremamente achatada 
33/08 . em que o sistema de engrenagem é disposto em planos diferen-

tes, por ex., paralelos ou oblíquos um em relação ao outro 
(33/10 tem prioridade) 

33/10 . com o ponteiro de segundos disposto no centro do 
mostrador 

33/12 . para períodos de funcionamento extremamente longos 
33/14 . Calibres cujas molas principais ou tambores são facil-

mente removíveis (molas principais 1/14; tambores ár-
vores 1/16) 

33/16 . com disposições para proporcionar proteção de movi-
mento de relógio contra danos decorrentes da ruptura da 
mola principal 

35/00 Ajustagem do sistema de engrenagens, por ex., do jogo 
das árvores, da profundidade de engrazamento das en-
grenagens 

Proteção do mecanismo do relógio contra danos exte rnos 

37/00 Caixas 
37/02 . Caixas evacuadas; Caixas preenchidas de gases ou 

líquidos; Caixas contendo substâncias para absorver ou 
fixar a umidade ou a poeira 

37/04 . Montagem do mecanismo de relógio na caixa; Monta-
gens antichoques 

37/05 . . Montagens fixas para relógios de bolso ou de pulso 
[3] 

37/06 . Formação de passagem para a haste de corda na caixa; 
Hastes de corda divididas 

37/08 . Vedação hermética de aberturas, juntas, passagens, ou 
fendas 

37/10 . . de hastes de corda 
37/11 . . de tampa traseira de relógios de bolso ou de pulso 

[3] 
37/12 . Caixas para fins especiais, por ex., relógios combinados 

com anéis, relógios combinados com botões (protetores 
de relógios A 45 C 11/10, 11/12; relógios combinados 
com estojos para pó de arroz A 45 D 33/30) 

37/14 . Dispositivos de suspensão, suportes, ou bases para 
relógios desde que formem parte da caixa (pulseira de 
relógio, meios de fixação para as mesmas A 44 C 5/00) 

37/16 . . Para fixar a caixa ao bracelete [3] 
37/18 . para relógios de bolso ou de pulso (37/02 a 37/16 têm 

prioridade) [3] 
37/20 . . com tampa ou cobertas traseiras articuladas [3] 
37/22 . Materiais ou processos de fabricação de caixas para 

relógios de bolso ou de pulso [3] 

39/00 Vidros de relógios de pulso; Fixação ou vedação dos 
vidros; Vidros de relógios de parede 

39/02 . Cristais ou vidros de vedação [3] 

41/00 Dispositivos para travar ou firmar pêndulos, carrilhões, 
ou similares, durante o transporte 

43/00 Proteção de mecanismos de relógios por meio de blinda-
gem ou outros meios contra influências externas, por 
ex., campos magnéticos 



G 04 B, C 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 7, Seção G 94 

Relógios de parede de características incomuns 

45/00 Aparelhos para medir o tempo cujos meios de indicação 
ou cujas caixas produzem efeitos especiais, por ex., esté-
ticos (forma ornamental de mostradores 19/10) 

45/02 . Aparelhos para medir o tempo em que o mecanismo de 
relógio é visível no todo ou em parte 

45/04 . Aparelhos para medir o tempo com acionamento invisí-
vel, por ex., com os ponteiros presos a um disco de vi-
dro rotativo 

47/00 Aparelhos para medir o tempo combinados com outros 
artigos que não interferem com seu funcionamento ou 
sua regularidade (37/12 tem prioridade; implementos para 
escrever ou desenhar com dispositivos para indicar a hora B 
43 K 29/087; combinados com câmeras fotográficas, proje-
tores, ou aparelhos de impressão fotográfica G 03 B 29/00) 

 

47/02 . Instalações dentro de espelhos, quadros, móveis, ou 
outros artigos domésticos (combinações com montagem 
de espelhos nos veículos B 60 R 1/12) 

47/04 . incluindo ornamento ou aparelhos de diversão 
47/06 . incluindo instrumento de medição, por ex., pedômetro, 

barômetro, termômetro, bússola 
 

 
49/00 Aparelhos para medir o tempo que utilizam a posição do 

sol, da lua, ou das estrelas 
49/02 . Mostradores solares 
49/04 . . Graduação ou forma dos mostradores 
 

 

G 04 C RELÓGIOS ELETROMECÂNICOS DE PULSO OU OUTROS (peças mecânicas de relógios em geral G 04 B; cronômetros ele-
trônicos sem peças móveis, circuitos eletrônicos para a emissão de pulsos de sincronização G 04 G) 

 Nota 

Esta subclasse abrange características elétricas de relógio de pulso ou outros de acionamento mecânico tais como o acionamento da cor-
da por eletricidade ou a disposição de contatos elétricos nos mesmos. 

 
Índice da Subclasse 
 
ACIONAMENTO ELÉTRICO DA CORDA DE RELÓGIOS  
DE PAREDE MECÂNICOS.......................................................... .1/00 
MOVIMENTOS DE RELÓGIO ELETROMECÂNICO;  
ESCAPAMENTOS  ELÉTRICOS OU MAGNÉTICOS.......3/00, 5/00 
INDICAÇÃO DO TEMPO 
 Ótica; por meios acústicos.........................17/00, 19/00;21/00 

ACERTO DA HORA ...................................................................... 9/00 
FONTES DE ENERGIA ............................................................... 10/00 
SINCRONIZAÇÃO; SISTEMA DE RELÓGIOS PRINCIPAIS  
E RELÓGIOS DEPENDENTES, RELÓGIOS DE MOTORES 
SÍNCRONOS...........................................................11/00; 13/00; 15/00 
RELÓGIOS DE PAREDE PARA 
ACIONAR UM DISPOSITIVO A UM  
MOMENTO PRÉ-SELECIONADO............................................. 23/00 
 

 

Acionamento elétrico da corda de relógios de parede mecâ-
nicos; Relógios de parede ou de pulso elétrico independentes 

1/00 Acionamento elétrico da corda de relógios de parede 
mecânicos (acionamento mecânico de corda G 04 B 3/00) 

1/02 . por eletroímãs 
1/04 . por motores elétricos com movimento rotativo ou alter-

nado 
1/06 . . enrolamento das molas 
1/08 . . reerguimento dos pesos 
1/10 . Proteção contra excesso de tensão da corda (em relógios 

mecânicos de parede ou de pulso G 04 B 1/20, 3/06, 
3/10) 

1/12 . . da mola 
1/14 . . dos pesos 

3/00 Relógios de parede ou de pulso eletromecânicos inde-
pendentes de outros cronômetros, nos quais o movimen-
to é mantido por meios elétricos 

3/02 . em que o movimento é regulado por pêndulo 
3/027 . . utilizando acoplamento eletromagnético entre a 

fonte de energia elétrica e o pêndulo (3/033 tem 
prioridade) [3] 

3/033 . . utilizando pêndulos de torção; utilizando pêndulos 
cônicos (construção dos mesmos G 04 B 17/00) [3] 

3/04 . cujo movimento é regulado por um balanço 
3/06 . . utilizando acoplamento eletromagnético entre a 

fonte de energia elétrica e o balanço [3] 
3/08 . em que o movimento é regulado por um oscilador me-

cânico outro que não um pêndulo ou um balanço, por 
ex., por um garfo de ressonância [3] 

3/10 . . propulsionado por meios eletromagnéticos [3] 
3/12 . . propulsionado por meios piezelétricos; propulsio-

nado por meios magnetostritivos [3] 
3/14 . com inclusão de um motor de passo (3/02 a 3/12 têm 

prioridade) [3] 
3/16 . com inclusão de um motor eletrodinâmico de rotação 

contínua (3/02 a 3/12 têm prioridade; relógios propulsi-
onados por motores síncronos) [3] 

3/18 . que incluam meios propulsores eletro-térmicos ou 
eletro-pneumáticos [3] 
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5/00 Meios elétricos ou magnéticos de converter movimentos 
oscilatórios em giratórios, em cronômetros, isto é, esca-
pamentos elétricos ou magnéticos (reguladores  
3/00) [3] 

9/00 Dispositivos acionados eletricamente para ajustar dispo-
sitivos indicadores de tempo (relógios tipo “escravo” 
13/03; dispositivos mecânicos de ajuste G 04 B 27/00) [3] 

9/02 . acionados por transmissão de rádio 
9/04 . por bloqueamento dos dispositivos propulsores [3] 
9/06 . por desacoplamento dos dispositivos propulsores (com-

binado com meios bloqueadores 9/04) [3] 
9/08 . por propulsão elétrica [3] 

10/00 Disposições de suprimento de energia elétrica em cro-
nômetros [3] 

10/02 . sendo a fonte de energia uma fonte radioativa [3] 
10/04 . com meios de indicar o estado do suprimento de energia 

[3] 
 

Instalações de relógios elétricos de parede; Sistemas de relógios 
principais e dependentes; Relógios de parede de motor síncrono 

11/00 Sincronização de relógios de parede de acionamento 
independente 

11/02 . por rádio 
11/04 . por uma linha (transmissão de sinais horários por redes 

telefônicas H 04 M 11/06) 
11/06 . com ação mecânica direta sobre os meios de indicação 

de tempo [3] 
11/08 . utilizando imã ou motor elétrico [3] 

13/00 Mecanismo para acionamento de relógios de parede 
por relógios principais  

13/02 . Sistemas de circuitos; Instalações de relógios elétricos 
de parede 

13/03 . . Sistemas de transmissão de pulsos com meios adi-
cionais de regulagem a indicação da hora em reló-
gios tipo dependentes [3] 

13/04 . . Relógios principais  
13/06 . . . Dispositivos de contato (para dar corda simulta-

neamente em diversos relógios 1/00) 
13/08 . Relógios tipo dependente acionados intermitentemente 
13/10 . . por mecanismos eletromecânicos de avanço escalo-

nado 
13/11 . . . com induzido giratório [3] 
13/12 . . por motores elétricos de rotação contínua [3] 
13/14 . . por mecanismos de acionamento mecânico libera-

dos eletricamente 

15/00 Relógios de parede acionados por motores síncronos 

Indicação da hora ou emissão de sinais horários por eletricida-
de 

17/00 Indicação ótica da hora por meios elétricos (19/00 tem 
prioridade; cristais líquidos C 09 K 19/00; por meios me-
cânicos G 04 B 19/00, 19/20) [3] 

17/02 . por lâmpadas elétricas 

19/00 Produção de sinais horários óticos em tempos pré-
fixadas, através de meios elétricos 

19/02 . por lâmpadas elétricas 
19/04 . por elementos indicadores acionados eletricamente, por 

ex., abas, tiras 

21/00 Produção acústica de sinais horários, por meios elétricos 
21/02 . Detalhes estruturais (21/04/ 21/16 têm prioridade) 
21/04 . Indicação da hora do dia (indicação acústica da hora G 

04 B 21/00) 
21/06 . . por mecanismos de percussão 
21/08 . . . com mola em espiral 
21/10 . . . com platina de bloqueamento 
21/12 . . por meios eletroacústicos 
21/14 . . . Indicação eletroacústica da hora, isto é, falada 
21/16 . emitindo os sinais a horas fixas ajustáveis 
21/18 . . pelo destravamento mecânico de um vibrador ele-

tromecânico, por ex., acionado pelo fluxo de vaza-
mento dos meios de acionamento elétrico 

21/20 . . fechando um contato para acionar um alarme ele-
tromecânico 

21/22 . . . acionado pela árvore de um mecanismo de 
alarme mecânico 

21/24 . . . acionado pela mola de um mecanismo de alar-
me mecânico 

21/26 . . . acionado pelas vibrações causadas pela opera-
ção de um mecanismo de alarme mecânico 

21/28 . . fechando um contato para acionar meios eletroacús-
ticos, por ex., despertar por música 

21/30 . . com possibilidade de várias operações a horas 
diferentes, por ex., soando campainhas de uma es-
cola 

21/32 . . . dando indicações em vários lugares a horas 
diferentes, por ex., sistema de alarme em um 
hotel 

21/34 . . Dispositivos de relógios de pulso ou relógios portá-
teis semelhantes 

21/36 . . Dispositivos de repetição de sinais 
21/38 . . Ajustagem de duração dos sinais 

23/00 Relógios com meios incorporados ou embutidos que 
acionam qualquer dispositivo a momentos pré-
selecionados ou após intervalos de tempo pré-
selecionados (se restritos à produção de sinais acústicos de 
tempo por meios elétricos 21/00; relógios despertadores 
mecânicos G 04 B 23/02; aparelhos que podem ser armados 
e postos em operação para medir intervalos de tempo pré-
determinados G 04 F 3/06; chaves de tempo ou de progra-
ma de tempo que terminam automaticamente suas opera-
ções uma vez completado o programa H 01 H 43/00) 

23/02 . Detalhes estruturais 
23/04 . . Caixas, suportes, blindagem ou peças fixas simila-

res 
23/06 . . Meios de acionamento ou de regulagem 
23/08 . . Meios de programação 
23/10 . . para acionar qualquer elemento que acione, ou dê 

partida, ao funcionamento do dispositivo em ques-
tão 

23/12 . . Sistema de circuitos elétricos 
23/14 . Mecanismos de funcionamento contínuo para correla-

cionar o funcionamento com a hora do dia 
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23/16 . . entrando em funcionamento apenas a um momento 
pré-selecionado ou durante um intervalo de tempo 
ajustável 

23/18 . . para acionar dispositivo em um número diferente de 
horas 

23/20 . . . tendo contatos acionados, ou formados por 
ponteiros de relógios ou elementos de forma 
similar 

23/22 . . . sendo o elemento de acionamento suportado por 
um disco 

23/24 . . . . com o elemento de acionamento controlan-
do mecanicamente outro elemento 

23/26 . . para acionar vários dispositivos em momentos 
diferentes 

23/28 . . . tendo contatos acionados, ou formados por 
ponteiros de relógios ou elementos de forma 
similar 

23/30 . . . sendo o elemento de acionamento suportado por 
um disco 

23/32 . . . . com o elemento de acionamento controlan-
do mecanicamente outro elemento 

 
23/34 . . com possibilidade para modificação automática do 

programa, por ex., aos domingos23/36 .
 . . por influências externas 

23/38 . Mecanismos medindo um intervalo de tempo escolhido 
independentemente da hora do dia em que tem início o 
intervalo 

23/40 . . utilizando mecanismos de funcionamento contínuo 
23/42 . . entrando em funcionamento apenas ao fim de um 

único intervalo de tempo 
23/44 . . . com possibilidade para selecionar um dentre 

vários intervalos pré-ajustados 
23/46 . . . com possibilidade para ajustagem do intervalo 

(23/44 tem prioridade) 
23/48 . . entrando em funcionamento ao término de interva-

los de tempo sucessivos 
23/50 . . com possibilidade para modificar o intervalo por 

influências externas 

 

 

G 04 D APARELHOS OU FERRAMENTAS ESPECIALMENTE DESTINADOS À FABRICAÇÃO OU À CONSERVAÇÃO DE RE-
LÓGIOS DE PAREDE OU PULSO OU OUTROS (máquina-ferramenta em geral B 23, B 24; ferramentas manuais em geral B 25) 

 
Índice da Subclasse 

FERRAMENTAS MANUAIS E MECÂNICAS.................1/00, 3/00 
DISPOSITIVOS PARA LUBRIFICAÇÃO..................................5/00 

 
APARELHOS PARA MEDIÇÃO E 
TESTE.......................................................................................... 7/00 
DISPOSITIVOS DE DESMAGNETIZAÇÃO............................ 9/00 

 

1/00 Dispositivos para agarrar, segurar ou suportar 
1/02 . Pinças, Mordentes de torninho ou outras ferramentas 

manuais especiais para relojoeiro 
1/04 . Ferramentas para colocar molas 
1/06 . Dispositivos de apoio para mecanismos de relógio ou 

peças de aparelhos para medir o tempo 
1/08 . Ferramentas para colocar ou remover ponteiros 
1/10 . Dispositivos para abrir ou fechar fundos ou tampas de 

relógios 

3/00 Máquinas ou ferramentas para o trabalho de relojoeiros 
ou fabricantes de relógios 

3/02 . Tornos, com um ou mais suportes; Máquinas para polir, 
com um ou mais suportes 

3/04 . Dispositivos para colocação de rubis, mancais, ou simi-
lares 

3/06 . Dispositivos para dar forma ou colocar vidros de reló-
gios 

3/08 . Máquinas ou aparelhos de limpeza 
5/00 Dispositivos para lubrificação; Recipientes de lubrifi-

cantes especiais para relojoeiros 
7/00 Aparelhos de medição, montagem, calibração, teste ou 

regulagem 
7/02 . de cordas 
7/04 . de mecanismos de engrenagem 
7/06 . de escapamentos 
7/08 . de rodas catarina 
7/10 . para cabelos de relógios 
7/12 . Dispositivos de regulagem para relógios de parede ou 

de pulso a fim de comparar a velocidade do elemento 
oscilatório com um padrão 

9/00 Dispositivos de desmagnetização (desmagnetização em 
geral H 01 F 13/00) 

 

G 04 F MEDIÇÃO DE INTERVALOS DE TEMPO (medição das características dos pulsos G 01 R; por ex., G 01 R 29/02; no radar ou em 
sistemas similares G 01 S; maseres H 01 S 1/00; produção de oscilações H 03 B; produção ou contagem de pulsos, divisão de freqüência 
H 03 K; conversão analógico/digital em geral H 03 M 1/00) [2] 

Nota 

Esta subclasse abrange: 
– os aparelhos para a medição de intervalos de tempo pré-determinados; [2] 
– os aparelhos para produzir intervalos tais como padrões de tempo, por ex., metrônomos; [2] 
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– os aparelhos para medição de intervalos de tempo desconhecidos, por ex., sistemas de precisão para medir pequenos intervalos de 
tempo. [2] 

 
Índice da Subclasse  

MEDIÇÃO DE INTERVALOS DE 
TEMPO PRÉ-DETERMINADOS 

Produção de padrões de tempo.........................................5/00 
Aparelhos sem mecanismos de 
acionamento; com mecanismos 
de acionamento........................................................1/00; 3/00 

 
 
MEDIÇÃO DE INTERVALOS DE 
TEMPO DESCONHECIDO 

 
Mecanicamente; eletro-mecanicamente 
Eletricamente;  
de outra maneira..........................................7/00; 8/00; 10/00; 
 13/00 

 

 

 
 

 

1/00 Aparelhos que podem ser ajustados e acionados para 
medir intervalos de tempo pré-determinados ou ajustá-
veis sem mecanismos de acionamento, por ex., ampulhe-
tas de cozinha para ovos (chaves de tempo ou chaves de 
tempo programadas que terminam sua operação automati-
camente após o programa ser completado H 01 H 43/00) 

1/02 . consumindo quantidades pré-fixadas de materiais, por 
ex., pela queima de uma vela 

1/04 . por movimento ou uma aceleração, decorrentes da 
gravidade 

1/06 . . pelo escoamento de uma quantidade pré-fixada de 
materiais fino-granulados ou líquidos, por ex., am-
pulhetas, clepsidra (relógio de água) 

1/08 . . por um corpo caindo de uma distância pré-fixada no 
ar ou em um material viscoso 

3/00 Aparelhos que podem ser ajustados e acionados para 
medir intervalos de tempo predeterminados ou ajustá-
veis com mecanismo de acionamento, por ex., dosíme-
tros com mecanismo de relógio (chaves de tempo ou cha-
ves de tempo programadas que terminam sua operação au-
tomaticamente após o programa ser completado H 01 H 
43/00) 

3/02 . com mecanismo de acionamento mecânico 
3/04 . . Disposições adicionais conectadas com relógios 

comuns não elétricos para esse fim 
3/06 . com mecanismos elétricos de acionamento 
3/08 . . Disposições adicionais conectadas com relógios 

comuns elétricos para esse fim 

5/00 Aparelhos para produzir intervalos de tempo prede-
terminados utilizados como padrões de tempo (produ-
ção de sinais de relógio para computadores digitais elétri-
cos G 06 F 1/04; controle automático de freqüência ou es-
tabilização de geradores em geral H 03 L) 

5/02 . Metrônomos 
5/04 . utilizando osciladores com ressonadores eletromecâni-

cos [2] 
5/06 . . utilizando ressonadores piezelétricos [2] 
5/08 . . utilizando ressonadores magnetostritivos [2] 
5/10 . utilizando ressonadores elétricos ou eletrônicos (5/14 

tem prioridade) [2] 
5/12 . utilizando dispositivos fluídicos [2] 

5/14 . utilizando relógios atômicos [2] 
5/16 . utilizando pulsos produzidos por radioisótopos [2] 

7/00 Aparelhos para medir intervalos de tempo desconhe-
cidos: por meios não elétricos (13/06 tem prioridade) [2] 

7/02 . pela medição da distância da queda ou da velocidade 
final de um corpo que cai 

7/04 . utilizando um oscilador mecânico [2] 
7/06 . . funcionando apenas durante o intervalo de tempo, a 

ser medido, por ex., cronômetro 
7/08 . . Relógios de pulso ou outros com dispositivos de 

parada, por ex., cronógrafo 
7/10 . Meios utilizados fora do aparelho para medir o tempo 

para dar partida ou para o mesmo [2] 

8/00 Aparelhos para medir intervalos de tempo desconhe-
cidos por meios eletromecânicos [2] 

8/02 . utilizando um oscilador eletromecânico [2] 
8/04 . . utilizando um oscilador piezoelétrico [2] 
8/06 . . utilizando um oscilador magnetostritivo [2] 
8/08 . Meios utilizados fora do aparelho para medir o tempo 

para dar partida ou parar o mesmo [2] 

10/00 Aparelhos para medir intervalos de tempo desconhe-
cidos por meios elétricos [2] 

10/02 . utilizando osciladores com ressonador elétrico passivo, 
por ex., do tipo de LC localizado [2] 

10/04 . contando os pulsos ou os meios-ciclos de uma corrente 
alternada [2] 

10/06 . medindo a fase [2] 
10/08 . utilizando os pulsos produzidos por radioisótopos [2] 
10/10 . medindo quantidades elétricas ou magnéticas variando 

proporcionalmente ao tempo [2] 

13/00 Aparelhos para medir intervalos de tempo desconhe-
cidos por meios não incluídos nos grupos 5/00 a  
10/00 [2] 

13/02 . utilizando meios óticos [2] 
13/04 . utilizando meios eletroquímicos [2] 
13/06 . utilizando meios fluídicos [2] 

 

G 04 G APARELHOS ELETRÔNICOS PARA INDICAR O TEMPO[3] 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
– cronômetros eletrônicos sem peças móveis; [3] 
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– sistemas de circuitos eletrônicos para produção de pulsos sincronizadores independentemente da natureza do meio indicador de tempo 
utilizado.[3] 

(2) Esta subclasse não abrange cronômetros eletrônicos com peças móveis, os quais são abrangidos pela subclasse G 04 C. [3] 
 

Índice da Subclasse  

PRODUÇÃO DE PULSOS SINCRONIZADORES.......................3/00 
REGULAGEM DE TEMPO; SINCRONIZADORES ...........5/00; 7/00 
INDICADORES DE HORA OU DATA 

Visuais; de sinais óticos; de sinais acústicos ......9/00; 11/00; 13/00 

 

 
 
QUE ACIONAM UM DISPOSITIVO EM MOMENTOS  
PREDETERMINADOS..........................................................15/00 
DETALHES ESTRUTURAIS; CARCAÇAS .............................17/00 
CIRCUITOS DE FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA..............19/00 
OUTROS ASSUNTOS..............................................................1/00

 

1/00 Assuntos não abrangidos pelos grupos 3/00 a 19/00 [3,7] 

1/02 . Dispositivos de entrada ou saída integrados no disposi-
tivo de tempo [7] 

1/04 . . Detectores de valores físicos externos, ex., tempera-
tura [7] 

1/06 . . usando ondas de rádio [7] 
1/08 . . usando a voz [7] 
1/10 . . Comutadores de toque especialmente adaptados 

para dispositivos de tempo [7] 
3/04 . . Meios para compensar a temperatura [7] 
 

3/00 Produção de pulsos sincronizadores (circuitos propul-
sores de motores de escalonamento G 04 C 3/14; produto-
res de intervalos de tempo pré-selecionados para utiliza-
ção como padrões de tempo G 04 F 5/00; técnicas de pul-
so em geral H 03 K; controle, sincronização ou estabiliza-
ção de geradores em geral H 03 L) [3] 

3/02 . Circuitos para obtenção de pulsos de sincronização de 
baixa freqüência a partir de pulsos de freqüência maior 
(divisores de freqüência em geral H 03 K 23/00 a 
29/00) [3] 

3/04    .      Meios para compensar a temperatura [7] 

5/00 Regulagem, isto é, correção ou alteração, da indicação 
de tempo [3] 

5/02 . alterando temporariamente o número de pulsos por 
unidade de tempo, como, por ex., o método de alimen-
tação rápida [3] 

5/04 . pela regulagem independente de cada um dos valores 
apresentados visualmente, por ex., data, hora [3] 

7/00 Sincronização [3] 
7/02 . por rádio [3] 

9/00 Meios visuais de indicação da hora ou data [3] 
9/02 . pela seleção de determinados caracteres dentre uma 

série de caracteres ou pela seleção de elementos indica-
dores cuja posição represente a hora, por ex., pela apli-
cação de técnicas multiplex [3] 

9/04 . . pelo controle de fontes luminosas, por ex., diodos 
eletroluminescentes [3] 

9/06 . . utilizando-se válvulas luminosas, por ex., cris-
tais líquidos [3] 

 
 

9/08 . pela composição de caracteres pelo uso de uma combi-
nação de elementos, indicadores, por ex., pela apli-
cação de técnicas multiplex [3] 

9/10 . . pelo controle de fontes de luz, por ex., diodos ele-
troluminescentes [3] 

9/12 . . pelo uso de válvulas de luz, por ex., cristais líquidos 
[3] 

11/00 Produção de sinais óticos em tempos  
pré-selecionados [3] 

13/00 Produção de sinais acústicos de tempo [3] 
13/02 . em tempos pré-selecionados, como, por ex., relógios 

despertadores [3] 

15/00 Aparelhos para indicar o tempo que compreendem 
meios destinados a serem operados em tempos pré-
selecionados ou após intervalos de tempo pré-
selecionados (11/00, 13/00 têm prioridade; circuitos de re-
tardamento de pulsos H 03 K 5/13; interruptores eletrônicos 
retardadores de tempo H 03 K 17/28; interruptores eletrôni-
cos com programação de tempo que terminam automatica-
mente sua operação depois que o programa está completo H 
03 K 17/296; Programação de tempo para sinal de gravação 
de televisão ) [3] 

 
17/00 Detalhes estruturais; Carcaças [7] 
17/02 . Componentes do conjunto [7] 
17/04 . . Montagem de componentes eletrônicos [7] 
17/06 . . Conectores elétricos, ex., elastômeros condutivos 

[7] 
17/08 . Carcaças [7] 
 
19/00 Circuitos de fonte de energia elétrica especialmente adap-

tados para utilização em dispositivos de tempo eletrônicos 
[7] 

19/02 . Conversão ou regulagem de corrente ou tensão [7] 
19/04 . . Divisão ou multiplicação de tensão capacitiva [7] 
19/06 . . Regulagem [7] 
19/08 . Meios para evitar a queda de tensão devido à sobre-

carga da fonte de tensão [7] 
19/10 . Meios para fornecer tensão de back-up [7] 
19/12 . Meios para reduzir o consumo de tensão durante a 

armazenagem [7] 
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G 05 CONTROLE; REGULAGEM  

 Notas 

(1) Esta subclasse abrange os métodos, sistemas e aparelhos para controle em geral. 
(2) Nesta classe, as expressões seguintes são empregadas  com os significados indicados: 

– "controle" significa a influência exercida de qualquer maneira sobre uma variável, por ex., modificando sua direção ou seu valor (inclusive 
transformando-a para ou a partir do zero), conservando-a constante limitando-lhe a faixa de variação; 

– "regulagem" significa a conservação automática de uma variável em um valor desejado ou dentro de uma faixa desejada de valores. O valor 
ou a faixa de valores desejados podem ser fixos, ou modificados manualmente, ou podem variar com o tempo de acordo com um "programa" 
predeterminado ou de acordo com a variação de uma outra variável. A regulagem é uma fonte de controle;  

– "controle automático" é muitas vezes empregado nesta técnica como sinônimo de "regulagem". 
(3) Atenção para as Notas após o título da seção G, especialmente as que dizem respeito à definição do termo "variável". 
 
G 05 B SISTEMAS DE CONTROLE OU REGULAGEM EM GERAL; ELEMENTOS FUNCIONAIS DE TAIS SISTEMAS; DISPOS I-

ÇÕES DE MONITORAÇÃO OU DE TESTE PARA TAIS SISTEMAS OU ELEMENTOS (acionadores movidos por pressão de fluido ou 
sistemas que atuam por meio de fluídos em geral F 15 B; válvulas per se F 16 K; caracterizados por elementos mecânicos apenas G 05 G; elemen-
tos sensíveis, ver subclasses apropriadas tais como G 12 B, subclasses de G 01, H 01; elementos de correção, ver subclasses apropriadas, por ex., 
H 02 K) 

 
 Notas 

(1) Esta subclasse abrange as características de sistemas ou elementos de controle para regulagem de variáveis específicas, de aplicação nitidamente 
mais geral. 

(2) Esta subclasse não abrange:  [7] 
(a) sistemas para controlar ou regular variáveis não elétricas em geral, as quais são cobertas pela subclasse G 05 D; [7] 
(b) sistemas para regular variáveis elétricas ou magnéticas em geral, as quais são cobertas pela subclasse  G 05 F; [7] 
(c) sistemas especialmente adaptados para controlar máquinas ou aparelhos fornecidos em uma outra única subclasse, que são classificados 

na subclasse relevante para tais máquinas ou aparelhos, desde que haja local específico para controle ou regulagem relevante à adapta-
ção especial (ver Nota (5), abaixo). De outra forma, a classificação é feita no local mais adequado na subclasse. [7] 

(3) Nesta subclasse, os seguintes  termos são empregados com o significado indicado: 
– "controlador automático" significa um sistema, circuito ou dispositivo em que um sinal do elemento detector é comparado a um sinal que repre-

senta o valor desejado e que opera de maneira a reduzir o desvio. O controlador automático geralmente não inclui o elemento sensível, isto é, o 
elemento que mede o valor da condição a ser corrigida, ou o elemento corretivo, isto é, o elemento que ajusta a condição a ser corrigida; 

– "elétrico" inclui "eletromecânico", "eletro-hidráulico" ou "eletropneumát ico". 
(4) Nesta subclasse, detalhes de sistemas de controle específicos são classificados no grupo adequado a esse sistema, se não for incluído em outro local. 
(5) Esta  Nota  relaciona  os locais da  Classificação onde existe provisão específica do tipo mostrado na Nota (2) (c), acima; onde tal provisão está 

no nível geral, os locais estão listados sob o título “Referências Gerais”; onde a provisão estiver relacionada ao controle do programa, os locais 
estarão listados sob o título “Locais relacionados ao grupo 19/00”. [7] 
Referências Gerais  [7] 
A 01 K 73/04 Abrindo ou posicionando redes para pescar [7] 
A 61 G 13/02, 
A 61 G 15/02 Mesas, cadeiras de funcionamento ajustável, ou cadeiras de dentista [7] 
B 01 D 3/42 Destilação [7] 
B 01 D  24/48, 
B 01 D 29/60, 
B 01 D 37/04,  
B 01 D 46/44 Filtração [7] 
B 01 D 53/30 Separação de gases ou vapores por um dispositivo de análise de gás [7] 
B 01 D 61/00 Separação utilizando membranas semi-permeáveis [7] 
B 01 J  4/00 Alimentação ou saída em processos químicos ou físicos [7] 
B 01 J 38/14 Conteúdo de oxigênio em um gás de oxidação para a regeneração ou reativação de catalisadores [7] 
B 01 J 47/14 Processos de troca de íons [7] 
B 05 B 12/02 Entrega em sistemas de vaporização [7] 
B 21 B  37/00, 
B 21 B 39/00 Laminação de metais [7] 
B 21 K 31/00 Posicionamento de transportadores de ferramentas para forjamento, pressionamento ou  martelamento [7] 
B 22 D 11/16 Fundição contínua de metais [7] 
B 22 D 13/12 Fundição centrífuga de metais [7] 
B 22 D 17/32 Fundição em cunha por pressão ou injeção de metais [7]  
B 22 D 18/08 Fundição de metais por pressão ou vácuo [7] 
B 22 D 46/00 Fundição de metais em geral [7] 
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B 23 B 39/26 Ferramenta ou posicionamento de trabalho para sondagem ou perfuração [7] 
B 23 D 36/00 Máquinas para cisalhamento ou similar cortando a criação passando em outra direção do que na direção do corte [7] 
B 23 Q 5/00 Mecanismos de acionamento ou alimentação de ferramentas de máquinas [7] 
B 23 Q 15/00 Movimento de alimentação, velocidade de corte ou posição para ferramentas de máquinas [7] 
B 23 Q 35/00 Copiando de um modelo padrão ou máster para ferramentas de máquinas [7] 
B 24 B 47/22 Posição de ferramenta ou trabalho de moedor [7] 
B 25 J 13/00 Manipuladores [7] 
B 26 D 5/02 Posição de cortadores em máquinas de cortar [7] 
B 29 C 39/00 a 
B 29 C 51/00 Técnicas de formato para substâncias plásticas [7] 
B 30 B 15/14, 
B 30 B 15/16 Prensas [7] 
B 41 B 27/00 Máquinas de composição [7] 
B 41 F 33/00 Máquinas de impressão ou prensas [7] 
B 41 J 11/42 Folhas ou redes de alimentação para máquinas de escrever [7] 
B 41 L 39/00 Aparelhos ou dispositivos para cópias, duplicação ou impressão para propósitos comerciais [7] 
B 41 L 47/56 Máquinas de endereçamento [7] 
B 60 G 17/00 a 
B 60 G 21/00 Suspensão de veículo [7] 
B 60 T 7/00 a 
B 60 T 15/00 Freios de veículos [7] 
B 65 B 57/00 Máquinas para empacotamento [7] 
B 65 G 43/00 Transportadores [7] 
E 02 F 3/43 Seqüência de operações de acionamentos para dragagem ou deslocamento de solo [7] 
E 21 B 44/00 Operações de perfurações de solo [7] 
F 01 K 1/12, 
F 01 K 1/16 Acumuladores de vapor [7] 
F 01 K 3/00, 
F O1 K 7/00, 
F 01 K 13/02 Plantas de motores a vapor [7] 
F 02 C 7/057 Tomadas de ar para plantas de turbina de gás ou propulsão a jato [7] 
F 02 C 9/00 Plantas de turbinas a gás; Fornecimento de combustível em entradas de ar para plantas de propulsão a jato [7] 
F 02 D  Motores de combustão [7] 
F 02 K 1/15, 
F 02 K 1/76 Tubos ou bicos a jato em plantas de propulsão a jato [7] 
F 02 H 7/00 a 
F 02 K 9/00 Plantas de propulsão a jato [7] 
F 04 B 1/00, 
F 04 B 27/00, 
F 04 B 49/00 Máquinas de deslocamento positivo [7] 
F 04 D 15/00, 
F 04 D 27/00 Bombas de deslocamento não positivo, instalações de bombeamento, ou sistemas [7] 
F 16 D  43/00, 
F 16 D  48/00 Embreagens [7] 
F 16 F 15/027 Supressão de vibrações usando meios fluidos [7] 
F 16 H 59/00 a 
F 16 H 63/00 Engrenagens [7] 
F 22 B 35/00 Aquecedores a vapor [7] 
F 23 G 5/50 Incineração de lixo [7] 
F 23 N  Combustão em aparelhos de combustão [7] 
F 24 B 1/187 Combustão em incêndios abertos usando combustível sólido [7] 
F 24 J 2/40 Aquecimento solar [7] 
F 26 B 25/22 Processos de secagem de materiais ou objetos sólidos [7] 
F 28 B 11/00 Condensadores a vapor ou fumaça [7] 
F 28 D 15/06 Aparelhos de troca de calor com meio intermediário de transferência de calor em tubos fechados passando em ou  

através de paredes de conduites, em que o meio condensa e evapora [7] 
F 28 F 27/00 Aparelhos de troca de calor  ou transferência de calor em geral [7] 
G 06 F 11/00 Computadores [7] 
G 08 G  Tráfego [7] 
G 09 G  Dispositivos de indicação usando meios estáticos para apresentar informações variáveis [7] 
G 11 B  15/00, 
G 11 B 19/00 Acionamento, partida ou parada de gravadores [7] 
G 21 C 7/00 Reação nuclear [7] 
G 21 D 3/00 Planta de energia nuclear [7] 
H 01 J  37/304 Feixe de elétron ou tubos de feixe de íons usados para tratamento localizado de objetos [7] 
H 02 P  Motores elétricos, geradores, ou conversores eletro-dinâmicos [7] 
Locais relacionados ao grupo G 05 B 19/00 (sistemas de controle de programa) [7] 
A 61 J 7/04 Dispensadores de remédio programados [7] 
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A 61 L 2/24 Desinfecção ou esterilização [7] 
A 61 N 1/36 Marca passo de coração [7] 
A 63 H 17/395 Mecanismo de direção para veículos de brinquedo [7] 
B 04 B 13/00 Centrífugas [7] 
B 21 B  37/24 Espessura de trabalho produzido por laminação de metal [7] 
B 21 D 7/12 Entortando hastes de metal, perfis ou tubos [7] 
B 23 B 39/08, 
B 23 B 39/24 Máquinas de sondagem ou perfuração [7] 
B 23 H 7/20 Descarga elétrica ou trabalhos eletroquímicos [7] 
B 23 P 21/00 Montagem de peças para compor  unidades [7] 
B 24 B 51/00 Séries de passos individuais na trituração de uma peça [7] 
B 25 J 9/00 Manipuladores [7] 
B 30 B 15/26 Prensas [7] 
B 41 F 33/16 Seqüência de operações em máquinas de imprimir ou prensas [7] 
B 41 J 11/44 Folhas ou redes de alimentação para máquinas de escrever [7] 
B 41 L 39/16 Aparelhos ou dispositivos para cópias, duplicação ou impressão para propósitos comerciais [7] 
B 41 L 47/64 Seleção de textos ou imagens a serem impressas em máquinas de endereçamento [7] 
B 60 L 15/20 Velocidade dos motores de tração de veículos de propulsão elétrica [7] 
B 65 H 31/24 Artigos empilhados [7] 
B 66 C 13/48, 
B 66 C 23/58 Acionamento de guindastes [7] 
B 67 D 5/14 Dispensar, entregar ou transferir líquidos [7] 
D 05 B 19/00, 
D 05 B 21/00 Máquinas de costura [7] 
D 05 C 5/04 Máquinas de bordar [7] 
D 06 F 33/00 Operações em máquinas de lavar [7] 
F 02 D 27/02, 
F 02 D 28/00 Motores de combustão [7] 
F 02 D 41/26 Fornecimento de mistura combustível ou seus constituintes para motores de combustão [7] 
F 15 B 21/02 Sistemas atuadores por pressão de fluido [7] 
F 23 N 5/20, 
F 23 N 5/22 Combustão em dispositivos de combustão [7] 
G 01 G 19/38 Aparelhos de pesagem [7] 
G 04 C 23/08, 
G 04 C 23/34 Relógios ou relógios de pulso eletromecânicos [7] 
G 06 C 21/00 Computadores digitais operados mecanicamente [7] 
G 06 F 9/00 Unidades de controle para processadores elétricos de dados digitais [7] 
G 06 F 13/10 Dispositivos periféricos para processadores elétricos de dados digitais [7] 
G 06 F 15/00 Computadores digitais de operação elétrica [7] 
G 06 G 7/06 Computadores analógicos de operação elétrica ou magnética [7] 
G 09 B 7/04, 
G 09 B 7/08, 
G 09 B 7/12 Aparelhos ou dispositivos de ensino de operação elétrica [7] 
H 01 H 43/00 Comutadores elétricos [7] 
H 01 J 37/302 Feixe de elétrons ou tubos de feixe de íons usados para tratamento localizado de objetos [7] 
H 03 K 17/296 Comutadores ou barreiras eletrônicas [7] 
H 04 Q 3/54, 
H 04 Q 7/18 Seleção de arranjos nas técnicas de comunicação elétrica [7] 

 
 
Índice da Subclasse 
 
SISTEMAS DE CONTROLE 
 Adaptativos.....................................................................13/00 
 Controlados por computador..........................................15/00 
 Compreendendo a utilização de modelos ou simulado-

res ...................................................................................17/00 
 Controlados por programa..............................................19/00 
 Compreendendo a amostragem ......................................21/00 
 Sistemas de controle automático de circuito 
 aberto não incluídos em outro local ...............................24/00 
 
 

DETALHES DOS SISTEMAS 
 Elementos de comparação..........................................1/00 
 Disposições de antioscilação 
 pendular......................................................................5/00 
 Disposições de realimentação  
 Interna ........................................................................6/00 
 Disposições para a engrenagem 
 ou desengrenagem suave do 
 controle automático....................................................7/00 
 Disposições de segurança...........................................9/00 
 Controladores automáticos.......................................11/00 
TESTE, MONITORAÇÃO.....................................................23/00 



G 05 B 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 7, Seção G 102 

1/00 Elementos de comparação, isto é, elementos para efetuar 
a comparação direta ou indireta entre um valor deseja-
do e valores existentes ou previstos (comparação da fase 
ou freqüência de dois sinais elétricos H 03 D 13/00) 

1/01 . elétricos [2] 
1/02 . . para comparação de sinais analógicos [2] 
1/03 . . para comparação de sinais digitais [2] 
1/04 . . com determinação da posição do ponteiro de um 

instrumento de medição 
1/06 . . . determinação contínua 
1/08 . . . determinação descontínua 
1/11 . fluídicos [2] 
5/00 Disposições anti-oscilação pendular 
5/01 . elétricas 
5/04 . fluídicas [2] 

6/00 Disposições de realimentação interna para produção de 
características especiais, por ex., proporcionais, inte-
grais, diferenciais (em controladores automáticos 11/00) 

6/02 . elétricas 
6/05 . fluídicas [2] 

7/00 Disposições para produção de uma engrenagem ou 
desengrenagem suave do controle automático suave 
[2] 

7/02 . elétricas [2]  
7/04 . fluídicas [2] 

9/00 Disposições de segurança (7/00 tem prioridade; disposi-
ções de segurança em disposição de controle por progra-
mas 19/048, 19/406; válvulas de segurança F 16 K 17/00; 
disposição de circuitos de proteção de emergência em ge-
ral H 02 H) 

9/02 . elétricas 
9/03 . . com multi-canal fechado, isto é, sistemas de contro-

le redundantes [2] 
9/05 . fluídicas [2] 

11/00 Controladores automáticos (13/00 tem prioridade) 
11/01 . elétricos 
11/06 . . em que o sinal de saída representa uma função 

contínua do desvio do valor desejado, isto é, contro-
ladores contínuos (11/26 tem prioridade) 

11/10 . . . sendo o sinal transmitido de corrente contínua 
11/12 . . . sendo o sinal transmitido modulado em uma 

portadora de corrente alternada 
11/14 . . em que o sinal de saída representa uma função 

descontínua do desvio do valor desejado, isto é, 
controladores descontínuos (11/26 tem prioridade) 

11/16 . . . Controladores de duas etapas, por ex., com ação 
de ligar e desligar 

11/18 . . . Controladores de etapas múltiplas 
11/26 . . em que o sinal de saída é uma seqüência de pulsos 
11/28 . . . utilizando a modulação de altura de pulsos; 

utilizando a modulação de largura de pulsos 
11/30 . . . utilizando a modulação de freqüência de pulsos 
11/32 . . com entradas de mais de um elemento sensível; com 

saídas para mais de uma elemento de correção 
11/36 . . com possibilidade para produção de características 

especiais, por ex., proporcionais, integrais, diferen-
ciais 

11/38 . . . para produção de uma característica proporcio-
nal 

11/40 . . . para produção de uma característica integral 
11/42 . . . para produção de uma característica tanto pro-

porcional como dependente do tempo, por ex. 
P.I., P.I.D. 

11/44 . apenas pneumáticos 
11/46 . . sem força auxiliar 
11/48 . . com força auxiliar 
11/50 . . . em que o sinal de saída representa uma função 

contínua do desvio do valor desejado, isto é, 
controladores contínuos 

11/52 . . . em que o sinal de saída representa uma função 
descontínua do desvio do valor desejado, isto é, 
controladores descontínuos 

11/54 . . . . Controladores de dois níveis, por ex., ligado 
e desligado 

11/56 . . . . Controladores de níveis múltiplos 
11/58 . . com entradas de mais de um elemento sensível; com 

saídas para mais de um elemento de correção 
11/60 . apenas hidráulicos 

13/00 Sistemas de controle adaptativos, isto é, sistemas que se 
ajustam automaticamente para terem desempenho que 
seja otimizado em conformidade com algum critério 
pré-determinado (19/00 tem prioridade; detalhes do com-
putador G 06 F 15/18) [3] 

13/02 . elétricos 
13/04 . . compreendendo a utilização de modelos ou simula-

dores [3] 

15/00 Sistemas controlados por um computador (13/00, 19/00, 
têm prioridade, controladores automáticos com característi-
cas especiais 11/00; computadores per se G 06) [3] 

15/02 . elétricos 

17/00 Sistemas controlados por um computador (13/00, 15/00, 
19/00 têm prioridade, controladores analógicos para proces-
sos, sistemas ou dispositivos específicos, tais como simula-
dores, G 6 G 7/48) [3] 

17/02 . elétricos 

19/00 Sistemas de controle por programas (aplicações específi-
cas, ver os locais apropriados, por ex., A 47 L 15/46; reló-
gios, com dispositivos apensos ou integrados que acionam 
qualquer dispositivo num intervalo de tempo predetermina-
do G 04 C 23/00; portadores de registros marcadores ou 
sensores, com informações digitais G 06 K; armazenamento 
de informações G 11; interruptores de tempo de programa 
de tempo que terminam automaticamente as operações de-
pois de terminação do programa H 01 H 43/00) 

19/02 . elétricos 
19/04 . . Controle por programa, outro que não numérico, 

por ex., controladores de seqüência ou controlado-
res lógicos (19/418 tem precedência; controle nu-
mérico 19/18) 

19/042 . . . utilizando processadores digitais (19/05 tem 
prioridade) [6] 

19/045 . . . utilizando máquinas de estado lógico, que con-
sistem somente de uma memória ou de um dis-
positivo lógico programável contendo a lógica 
para a máquina controlada e no qual a condição 
de suas saídas depende da condição de suas en-
tradas ou parte  de suas próprias condições de 
saída, por ex. controladores de decisão binária, 
controladores de estados finitos [6] 

19/048 . . . Monitoração; Segurança [6] 
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19/05 . . . Controladores lógicos programáveis, por ex., 
que simulem as interconexões lógicas de sinais 
segundo diagramas em escada ou gráficos de 
funções [5] 

19/06 . . . utilizando cames, discos, hastes, tambores, ou 
similares (aparelhos mecânicos de controle por 
programa G 05 G 21/00) 

19/07 . . . onde o programa é definido na conexão fixa de 
elementos elétricos, por ex. potenciômetros, 
contadores, transistores [6] 

19/08 . . . utilizando painéis de ligações, distribuidores de 
barra cruzada, comutadores de matriz, ou simi-
lares 

19/10 . . . utilizando chaves seletoras 
19/12 . . . utilizando transportes de dados 
19/14 . . . . utilizando cartões ou fitas perfuradas 
19/16 . . . . utilizando transportes de dados magnéticos 
19/18 . . Controle numérico (CN), isto é máquinas de funcio-

namento automático, em particular máquinas -
ferramenta, por ex. no ambiente  fabril, de forma a rea-
lizar o posicionamento, a movimentação ou operações 
coordenadas através de dados de programação em for-
ma numérica.(19/418 tem prioridade) [6] 

19/19 . . . caracterizados por sistemas de controle de 
posicionamento ou contorno, por ex. para con-
trolar a posição indo de um ponto programado a 
um outro ou para controlar o movimento ao 
longo de um trajeto contínuo programado  [3,6] 

Nota 
 

 Neste grupo o sistema de medição de um eixo é usado para 
medir o deslocamento ao longo do mesmo. Esta medição é 
usada como informação de realimentação no sistema de 
servocontrole. [6] 

 
19/21 . . . . utilizando dispositivo de medição digital 

incremental [3] 
19/23 . . . . . para controle ponto a ponto [3] 
19/25 . . . . . para controle de caminho contínuo [3] 
19/27 . . . . utilizando dispositivo de medição digital 

absoluto [3] 
19/29 . . . . . para o controle ponto a ponto 
19/31 . . . . . para controle contínuo [3] 
19/33 . . . . utilizando um dispositivo de medição ana-

lógico [3] 
19/35 . . . . . para controle ponto a ponto 
19/37 . . . . . para controle contínuo [3] 
19/39 . . . . utilizando-se uma combinação dos meios 

abrangidos por pelo menos dois subgrupos 
precedentes 19/21, 19/27 e 19/33) [3] 

19/40 . . . . Sistemas de malha aberta, como, por ex., 
mediante a utilização de motor de passo [3] 

19/401 . . . caracterizados pelas combinações de controle 
para medição, por ex. calibração e inicialização, 
medição da peça para fins de usinagem (19/19 
tem prioridade) [6] 

19/402 . . . caracterizados por combinações de controle de 
posicionamento, por ex. centragem de uma fer-
ramenta relativamente a um furo na peça, meios 
adicionais de detecção para corrigir a posi-
ção(19/19 tem prioridade) [6] 

19/404 . . . caracterizados por combinações de controle de 
compensação, por ex. recuo, ultrapassagem, 
deslocamento da ferramenta, desgaste da ferra-
menta, temperatura, erros de construção da má-
quina, carga, inércia (19/19, 19/41 tem priorida-
de) [6] 

19/406 . . . caracterizados pela monitoração ou segurança 
(19/19 tem prioridade) [6] 

19/4061 . . . . Evitando colisão ou zonas proibidas [6] 
19/4062 . . . . Monitoração do servoloop, por ex. 

sobrecarga do servomotor, perda de 
realimentação ou referência [6] 

19/4063 . . . . Monitoração do sistema de controle 
geral (19/4062 tem prioridade)[6] 

19/4065 . . . . Monitoração da avaria, vida ou condi-
ção da ferramenta [6] 

19/4067 . . . . Restauração de dados ou posição após 
falta de energia ou outra interrupção [6] 

19/4068 . . . . Verificando programa da peça na tela, 
através de desenho ou outros meios [6] 

19/4069 . . . . Simulando o processo de usinagem na tela 
(19/4068 tem prioridade) [6] 

19/408 . . . caracterizados pelo manuseio ou formatação de 
dados por ex. leitura, absorção ou conversão de 
dados [6] 

19/409 . . . caracterizados pelo uso de entrada manual de 
dados  (MDI) ou através do uso de painel de 
controle, por ex. controlando funções com o 
painel; caracterizados pelos detalhes do painel 
de controle, pelos parâmetros de ajuste (19/408, 
19/4093 tem prioridade ) [6] 

19/4093 . . . caracterizados pela programação da peça, por 
ex. entrada de informação geométrica a partir 
de um desenho técnico, combinando isto com 
as informações de usinagem e material para 
obter informações de controle, programa de 
determinada peça, para máquina CN [6] 

19/4097. . . caracterizados pela utilização de dados do pro-
jeto para controlar máquinas CN, por ex. 
CAD/CAM (19/4093 tem prioridade; CAD em 
geral G 06 F 17/50) [6] 

19/4099 . . . . Usinagem de superfície ou curva, fabrica-
ção de objetos 3D, por ex. fabricação por 
desktop [6] 

19/41 . . . caracterizados por  interpolação, por ex. a com-
putação de pontos intermediários entre pontos 
finais programados para definir o percurso a ser 
seguido e a velocidade do deslocamento ao lon-
go daquele percurso (19/25, 19/31, 19/37, 
19/39, 19/40 tem prioridade)  [3,6] 

19/4103 . . . . Interpolação digital [6] 
19/4105 . . . . Interpolação analógica [6] 
19/414 . . . Estrutura do sistema de controle, por ex. siste-

mas de controlador comum ou de multiproces-
sador, interface para servo, controlador de inter-
face programável [6] 

19/4155 . . . caracterizados pela execução do programa, 
isto é,  a execução do programa da peça ou de 
função de máquina, por ex. seleção de um 
programa [6] 
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19/416 . . . caracterizados pelo controle da velocidade, da 
aceleração e a desaceleração (19/19 tem priori-
dade) [6] 

19/418 . . Controle total da fábrica, isto é., controle central de 
várias máquinas, por ex., controle numérico direto 
ou distribuído (DNC), sistemas de fabricação flexí-
veis (FMS), sistemas de fabricação integrados 
(IMS), fabricação integrada por computador (CIM) 
[6] 

19/42 . . Sistemas de gravação e reprodução, isto é, em que o 
programa é gravado de um ciclo de operações, por 
ex., sendo o ciclo de operações controlado manual-
mente, após o que, essa gravação é reproduzida na 
mesma máquina 

19/421 . . . Ensinando posições sucessivas por meios mecâ-
nicos, por ex., volantes manuais acoplados me-
canicamente na posição do cabeçote da ferra-
menta ou do efetor final (19/423 tem prioridade) 
[6] 

19/423 . . . Ensinando posições sucessivas por caminhos 
direitos isto é, o cabeçote da ferramenta ou o e-
fetor final sendo preso e guiado diretamente, 
com ou sem servo-assistência, para seguir o 
caminho [6] 

19/425 . . . Ensinando posições sucessivas através de con-
trole numérico, isto é, comandos sendo feitos 
para controlar a posição servo do cabeçote da 
ferramenta ou do efetor final [6] 

19/427 . . . Ensinando posições sucessivas rastreando a 
posição de um joystick ou cabo para controlar a 
posição servo do cabeçote da ferramenta, con-
trole mestre-escravo (19/423 tem prioridade) [6] 

19/43 . fluídico [3] 
19/44 . . pneumático [3] 
19/46 . . hidráulico [3] 

21/00 Sistemas compreendendo a amostragem da variável 
controlada (13/00 a 19/00 têm prioridade; sistemas de 
transmissão para valores medidos G 08 C; comutação ou 
bloqueio eletrônico H 03 K 17/00) 

21/02 . elétricos 

23/00 Teste ou monitoração de sistemas de controle ou de 
peças dos mesmos (monitoração dos sistemas de controle 
de programas 19/048, 19/406) 

23/02 . Teste ou monitoração elétrica 

24/00 Sistemas de controle automático de malha aberto não 
incluídos em outro local [2] 

24/02 . elétricos [2] 
24/04 . fluídicos [2] 
 

 

G 05 D SISTEMAS PARA CONTROLE OU REGULAGEM DE VARIÁVEIS NÃO ELÉTRICAS (para fundição contínua de metais B 22 
D 11/16; válvulas per se F 16 K; para detecção de variáveis não-elétricas, ver subclasses pertinentes de G 01; para regulagem de variáveis 
elétricas ou magnéticas G 05 F) 

Notas 
 

(1) Esta subclasse não abrange as características da aplicação geral para os sistemas de regulagem, por ex., disposições para eliminar a insta-
bilidade, as quais são abrangidas pela subclasse G 05 B. 

(2) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
 – "sistemas", inclui dispositivos independentes tais como reguladores de velocidade, reguladores de pressão. 
(4) Os sistemas de controle especialmente adaptados a determinados aparelhos, máquinas ou processos são classificados nas subclasses refe-

rentes a esses aparelhos, máquinas ou processos desde que tenha uma indicação específica para o controle ou regulagem relativa à adapta-
ção especial, quer seja a nível detalhado (por ex., A 21 B 1/40; “para regulagem da temperatura em forno de panificadores”) ou a nível ge-
ral (por ex., B 23 K 9/095; “para controle automático dos parâmetros de soldagem em arcos de solda”. Por outro lado a classificação é fei-
ta no local mais apropriado desta subclasse. 
A seguir são apresentadas relações e locais onde tenham disposições específicas do tipo acima mencionado. Quando essa indicação esti-
ver a nível detalhado, os locais foram agrupados de acordo com os grupos principais desta subclasse. Quando a indicação estiver a nível 
geral (por ex., de um tipo apropriado a mais de um dos grupos principais especificados nas relações ou aos grupos principais 27/00 ou 
29/00), os locais são relacionados com o título  de “Referências Gerais”. 
Classificações relativas até 1/00 
A 01 B 69/00 Máquinas ou implementos agrícolas 
A 63 H 17/36 Veículos de brinquedo 
B 60 V 1/11 Veículos movidos sobre colchões de ar 
B 62 D 1/00 Controles de direcionamento de motores de veículos ou trailers, isto é, meios para iniciar uma mudança de direção 
B 62 D  6/00 Disposições para controlar automaticamente a direção, dependendo das condições de acionamento 
B 62 D 55116 Chassis de veículos 
B 63 H 5/00 Controle de direção de embarcações náuticas; controle de naves flutuantes 
B 64 C 3/00 a  

15/00 Controlador de aeronaves 
B 64 D 5/11 Controlador  de altitude ou direção para assentos ejetores de aeronaves 
B 64 G 1/24 Veículos cosmonautas 
F 41 G 7/00 Mísseis auto propulsores 
F 42 B 15/01 Mísseis guiados 
F 42 B 19/01 Torpedos navais 
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Classificações  relativas até 3/00 
A 43 D 119/00 Manufatura de calçados 
B 21 K 31/00 Dispositivos de ferramentas para forjamento ou prensagem 
B 23 B 39/26 Ferramentas de perfuração ou sondagem controlados por padrões 
B 23 D 1/30, 

3/06, 
5/04 Máquinas automáticas ou projetoras controladas por dispositivos de cópia 

B 23 H 7/18 Eletrodos para função de espaçamento em descargas elétricas e mecanismos eletroquímicos 
B 23 K 26/12 Dispositivos para corte ou solda à laser 
B 23 K 37/04 Dispositivos para soldagem 
B 23 K 37/06 Metais fundíveis para soldagem  
B 23 K 5/20 Hastes para  máquinas operatrizes 
B 23 Q 15/00, 

16/00 Ferramentas ou posições de trabalho em máquinas operatrizes 
B 23 Q 35/00 Ferramentas controladas por modelos-padrão ou modelos de instrução 
B 24 B 17/00 Moedores controlados por padrões, desenhos, fitas magnéticas e outros mais 
B 24 B 47/22 Ponto de partida nos moedores 
B 30 B 15/24 Impulsionadores de prensas 
B 62 D 55/116 Chassis de veículos lagarta 
B 65 H 23/18 Mecanismos para avanços de rede 
E 02 F 3/43 Cuba ou mergulhadeira de draga 
F 15 B 9/00 Motores auxiliares com pressão fluída com acompanhamento contínuo 
F 24 J 2/38 Alinhamento de coletores de energia solar 
G 03 F 9/00 Produção foto-mecânica de superfícies padronizadas ou texturizadas 
G 11 B 5/588 Cabeça rotativa dos sistemas de armazenagem de informação 
G 21 C  7/12 Movimentos de controle dos elementos em reatores nucleares 
Classificações  relativas até 5/00 
A 24 B 7/14 Corte do tabaco 
B 05 C 11/02 Espessura da cobertura de materiais fluentes na superfície 
B 21 B 37/16 Espessura, largura, diâmetro ou outras dimensões transversais de produtos de fábricas de rolamentos metálicos       
C 03 B 18/04 Dimensões dos filamentos de vidro 
D 21 F 7/06 Espessura das camadas na fabricação de papéis 
Classificações  relativas até 7/00 
A 45 D 20/26 Fluxo de ar em capacetes para secagem de cabelo 
A 61 M 5/168 Fluxo de mídia para o corpo humano  
C 03 B 18/04 Gases ou vapores em separadores eletrostáticos 
B 05 C 3/36 Material fluído nos dispositivos p ara revestimento 
B 67 D 1/12 Perda de bebida na tiragem dentro dos barris 
B 67 D 5/28 Transferência de líquidos 
C 10 K 1/28 Purificadores de gases 
E 21 B 21/8 Descarga de poços ou perfurações 
E 21 B 43/12 Obtenção de líquidos em poços     
F 01 D 17/00 Fluxo em máquinas ou sistemas de deslocamento não positivos 
F 01 M 1/16 Disposições de lubrificação 
F 01 P 7/00 Fluxo de líquidos resfriadores em equipamentos refrigeradores 
F 01 C 9/16, 

9/50 Fluido de funcionamento em turbinas a gás 
F 16 L 55/027 Válvulas reguladoras de passagem em tubos 
F 24 F 11/00 Fluxo de ar ou fornecimento de fluidos de aquecimento ou refrigeração nas disposições de tratamento do ar  
F 26 B 21/12 Fluxo de ar ou gás em secadores 
G 01 G 11/08 Mecanismos de pesagem com fluxo contínuo 
G 21 D 3/14 Líquidos refrigeradores em usinas de força nucleares 
Classificações  relativas até a 9/00 
B 01 D 21/34 Nível de líquidos nos dispositivos de sedimentação 
B 41 L 27/04 Nível de tinta nos dispositivos de impressão, mimeógrafos e copiadoras 
F 22 D 5/00 Água para alimentação de caldeiras 
H 01 J 1/10, 
H 01 J 13/14 Eletrodos de piscina líquida em tubos ou lâmpadas com descarga elétrica 
Classificações  relativas até 11/00 
B 01 D 21/32 Densidade nos dispositivos de sedimentação 
B 01 F 15/04 Misturadores 
B 24 C 7/00 Jatos abrasivos 
B 28 C 7/00 Misturas de cimentos e argila 
B 65 G 53/66 Conversores de materiais de carga 
F 02 K 3/075 Vazão de escoamento em maquinários jato propulsores 
Classificações  relativas até 13/00 
B 21 C 1/12 Velocidade de   tambor em desenhos metálicos 
B 23 Q 15/00 Velocidade de corte de um equipamento ou ferramenta 
B 30 B 15/20 Velocidade do cabeçote das prensas 
B 60 K 31/00 Limite ou disposição da velocidade dos veículos 
B 60 L 15/00 Veículos impulsionados eletricamente 
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B 64 D 31/08 Velocidade cruzeiro de uma aeronave 
D 01 D 1/09 Taxa de abastecimento na manufatura de filamentos, linhas, fibras, cerdas e Fitas artificiais 
D 01 G 15/36 Máquinas de cardadura 
D 02 H 13/14 Máquinas de urdidura, de tear e arrendamento 
D 03 D 51/16 Velocidades ciclicamente variáveis de tecelagem 
G 01 N 30/32 Velocidade do portador fluídico nas análises químicas 
G 11 B 15/46 Portadores de registros de rede ou filamentos ou cabeças para tais porta Dores em sistemas de armazenagem de informação 
G 11 B 19/28 Não port adores de registros de rede ou não filamentos ou cabeças para tais Portadores em sistemas de armazenagem de  

informação   
Classificações  relativas até 15/00 
B 25 D 9/26 Ferramentas de percussão portáteis 
B 30 B 15/22 Pressão dos cabeçotes nas prensas 
B 65 H 59/00 Tensão nos materiais fibrosos 
B 65 H 75/00 Tensão em redes, fitas e materiais fibrosos 
B 66 D 1/50 Tensões em cordas, cabos e correntes 
D 03 D 49/04 Tensão nos teares 
D 05 B 47/04 Tensão nas máquinas de costura 
D 21 F 3/06 Pressões nas máquinas de fabricação de papéis 
F 26 B 13/12 Tecidos  secantes 
F 26 B 21/10 Pressão nos secadores 
G 11 B 15/43 Tensão nos portadores de registros nos dispositivos de armazenagem de Informação 
Classificações  relativas até 16/00 
B 60 C 23/00 Pressão dos pneus 
B 63 C 11/08 Ar dentro de roupas de mergulho 
B 64 D 13/00 Pressão do ar nas aeronaves 
B 65 G 53/66 Conversores de materiais de carga 
D 01 D 1/09 Manufatura de filamentos, linhas, fibras, cerdas e fitas artificiais 
E 21 B 21/08 Descargas de poços ou perfurações 
F 01 M 1/16 Dispositivos para lubrificação 
G 01 N 30/32 Pressão dos portadores fluídicos nas análises químicas 
H 01 J 7/14 Pressão nas descargas elétricas em tubos ou lâmpadas 
H 01 K 1/52 Pressão nas lâmpadas elétricas incandescentes 
Classificações  relativas até 19/00 
B 25 D 9/26 Ferramentas de percussão portáteis 
B 65 G 27/32 Conversores de transformadores  
Classificações  relativas até 21/00 
B 01 D 21/32 Densidade nos dispositivos de sedimentação 
B 01 D 53/30 Tratamentos de gases ou vapores 
G 01 N 30/34 Composição dos portadores fluídicos  nas análises químicas 
Classificações  relativas até 22/00 
A 01 G 25/16 Irrigação de jardins, campos, áreas esportivas e outros afins 
A 01 K 41/04 Incubadoras de aves 
A 24 B 9/00 Produtos do tabaco 
F 24 F 11/00 Refrigeração do ar 
F 26 B 21/08 Secadores 
Classificações  relativas até 23/00 
A 21 B 1/40 Fornos de padaria 
A 45 D 6/20 Onduladores de cabelo 
B 21 C 31/00 Metal perfilado 
B 60 C 23/00 Temperatura de pneus 
B 64 G 1/50 Veículos cosmonáuticos 
C 03 B 18/18 

18/22 Banhos de flutuação na fabricação de vidro 
D 01 D 1/09 Manufatura de filamentos, linhas, fibras, cerdas e fitas artificiais 
D 04 B 35/30 Máquinas de tricotar 
D 06 F 75/26 Ferros manuais 
D 21 F 5/06 Máquinas de fabricação de papéis 
F 01 M 5/00 Lubrificantes em dispositivos lubrificadores 
F 16 N 7/08 Dispositivos  para fornecimento de óleos ou lubrificantes não especificados  de um reservatório 
F 22 G 5/00 Vapor superaquecido 
F 26 B 21/10 Secadores 
G 01 N 30/30 Temperaturas  de portadores fluídicos nas análises químicas 
H 01 M 10/50 Células de armazenamento elétrico 
H 05 B 6/06 
H 05 B 6/50, 
H 05 B 6/68 Aquecimento dielétrico, indutivo e por microondas 
H 05 G 1/36 Anodos de tubos de raios 
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Classificações  relativas até 25/00 
B 41 B 21/08 Máquinas para composição fotográfica 
H 01 S 3/10 
H 05 B 33/08, 
H 05 B 35/00, 
H 05 B 43/00 Lasers e outras fontes de luz 
Referências gerais 
A 01 D 41/127 Ceifadoras [7] 
A 01 J 5/007 Máquinas de ordenha 
B 23 K 9/095 Parâmetros para solda 
B 23 Q 35/00 Cópias 
B 24 B 17/00, 
B 24 B 49/00 Moagem e polimento 
B 24 C 7/00 Jatos abrasivos 
B 67 D 1/12 Perda de bebida na tiragem de dentro dos barris 
F 23 C 10/28 Dispositivo de combustão de cama fluidizada [7] 
G 03 G 21/20 Processos eletrográficos, eletro-fotográficos ou magnetográficos 
H 02 P 5/00 a 
H 02 P 9/00 Motores e geradores eletrodinâmicos 

 
 
Índice da Subclasse  

CONTROLE DE: VELOCIDADE OU 
ACELERAÇÃO; FORÇA; PRESSÃO;  
POTÊNCIA; OSCILAÇÕES 
MECÂNICAS.........................................................13/00; 15/00; 16/00; 
  17/00; 19/00 
CONTROLE DE: FLUXO; NÍVEL; 
RAZÃO ......................................................................7/00; 9/00; 11/00 

 
CONTROLE DE: TEMPERATURA; 
UMIDADE;  VISCOSIDADE; VARIÁVEIS 
QUÍMICAS OU FÍSICO-QUÍMICAS; 
INTENSIDADE DA LUZ......................................23/00; 22/00; 24/00; 
 21/00; 25/00 
CONTROLE DE: POSIÇÃO, DIREÇÃO, 
DIMENSÕES ........................................................................1/00 a 5/00 
CONTROLE SIMULTÂNEO DE DUAS OU 
MAIS VARIÁVEIS............................................................ 27/00, 29/00 
 

 

1/00 Controle de posição, curso, altitude ou posição de veícu-
los terrestres, aquáticos, aéreos ou espaciais, por ex., pi-
lotos automáticos (sistemas de radionavegação ou sistemas 
análogos utilizando outras ondas, G 01 S) 

1/02 . Controle da posição ou do curso em duas dimensões [2] 
1/03 . . utilizando sistemas de transmissão por proximidade 

de campo, por ex., do tipo de circuito indutivo 
1/04 . Controle de altitude ou profundidade 
1/06 . . Taxa de variação de altitude ou profundidade 
1/08 . Controle de posição, isto é, controle de balanço, arfa-

gem ou ângulo de guinada 
1/10 . Controle simultâneo da posição ou do curso em três 

dimensões (1/12 tem prioridade) 
1/12 . Controle de busca do alvo 
3/00 Controle de posição ou direção (1/00 tem prioridade; 

controle de programa numérico G 05 B 19/18) 
3/10 . sem utilizar retroalimentação [3] 
3/12 . utilizando retroalimentação [3] 
3/14 . . utilizando dispositivo de comparação analógico [3] 
3/16 . . . cuja amplitude de saída somente pode assumir 

um número de valores discretos (3/18 tem prio-
ridade) [3] 

3/18 . . . proporcionando uma série de pulsos [3] 
3/20 . . utilizando dispositivo de comparação digital [3] 

5/00 Controle de dimensões de materiais 

5/02 . da espessura, por ex., de material laminado  
5/03 . . caracterizado pela utilização de meios elétricos 
5/04 . da dimensão de objetos, por ex., de partículas 
5/06 . . caracterizado pela utilização de meios elétricos 

7/00 Controle de fluxo (controle de nível 9/00; controle de 
taxa 11/00; aparelhos de pesagem G 01 G) 

7/01 . sem força auxiliar 
7/03 . com força auxiliar não elétrica [2] 
7/06 . caracterizado pela utilização de meios elétricos 

9/00 Controle de nível, por ex., controle da quantidade de 
materiais armazenados em recipientes  

9/02 . sem força auxiliar 
9/04 . com força auxiliar não elétrica [2] 
9/12 . caracterizado pela utilização de meios elétricos 

11/00 Controle de taxa (controle de variáveis químicas ou físico-
químicas, por ex.,  valor de pH, 21/00; controle de umidade 
22/00; controle de viscosidade 24/00) [3] 

11/02 . Controle da taxa entre dois ou mais fluxos de fluido ou 
material fluente 

11/03 . . sem força auxiliar 
11/035. . com força auxiliar não elétrica [2] 
11/04 . . . pela determinação do peso dos componentes 

individuais, por ex., processo gravimétrico 
11/06 . . . pela determinação da densidade da mistura, por 

ex., utilizando aerômetros 
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11/08 . . . pela determinação da concentração da mistura, 
por ex., pela medição do valor de pH [3] 

11/10 . . . . pela determinação da umidade de líquidos 
não aquosos 

11/12 . . . pela determinação da viscosidade da mistura 
11/13 . . caracterizado pela utilização de meios elétricos 
11/16 . Controle da taxa da mistura de fluidos de temperaturas 

diferentes, por ex., pela determinação da temperatura de 
uma mistura de fluidos com viscosidades diferentes 

13/00 Controle da velocidade linear; Controle da velocidade 
angular; Controle da aceleração ou da desaceleração, 
por ex., máquinas motriz (sincronização de um receptor e 
um transmissor telegráfico H 04 L 7/00) 

13/02 . Detalhes 
13/04 . . possibilitando o desligamento de emergência de um 

motor caso exceda a velocidade máxima 
13/06 . . possibilitando o amortecimento das vibrações in-

termitentes dos reguladores 
13/08 . sem força auxiliar 
13/10 . . Reguladores centrífugos com pesos-volantes 
13/12 . . . Detalhes 
13/14 . . . . Pesos-volantes; Montagens dos mesmos; 

Regulagem do equipamento para os limites, 
por ex., provisoriamente 

13/16 . . . . Elevadores; Mecanismos de transmissão 
para os mesmos; Mecanismos de restaura-
ção para os mesmos 

13/18 . . . contrabalançados por molas-aranha que atuam 
diretamente sobre os pesos-volantes 

13/20 . . . contrabalançados por molas-aranha que atuam 
sobre o elevador articulado 

13/22 . . . contrabalançados por pressão de fluido que atua 
sobre o elevador articulado 

13/24 . . . contrabalançados por dois ou mais aparelhos 
diferentes que atuam simultaneamente sobre o 
elevador, por ex., tanto com a força de uma mo-
la e quanto a pressão de um fluido, e tanto com 
a força de uma mola e quanto uma força eletro-
magnética 

13/26 . . . com possibilidade de modular o grau de não 
uniformidade da velocidade 

13/28 . . . com possibilidade de produzir efeitos de frea-
gem em caso de aumento da velocidade 

13/30 . . Reguladores caracterizados por características 
hidráulicas nas quais a velocidade de um eixo é 
convertida em pressão do fluido (transdutores que 
convertem as variações de quantidades físicas em 
variações da pressão de um fluido F 15 B 5/00) 

13/32 . . . utilizando uma bomba 
13/34 . com força auxiliar não elétrica (conversores de pressão 

de fluidos F 15 B 3/00) [2] 
13/36 . . utilizando dispositivos de regulagem com faixa 

proporcional e ação integral, isto é, regulagem "P" 
13/38 . . . compreendendo reguladores centrífugos do tipo 

de peso-volante 
13/40 . . . compreendendo reguladores centrífugos do tipo 

bomba 
13/42 . . . compreendendo reguladores a fluido do tipo de 

controle de fluxo, isto é, a largura do fluxo lí-
quido é controlada por pesos-volantes 

13/44 . . . compreendendo reguladores hidráulicos do tipo 
jato 

13/46 . . utilizando dispositivos de regulagem com faixa 
proporcional e ação integral, isto é, dispositivos 
de regulagem "PI" 

13/48 . . . compreendendo mecanismos elásticos de res-
tauração 

13/50 . . . compreendendo meios de ligação para sobrepor 
um dispositivo de regulagem proporcional e um 
dispositivo de regulagem integral 

13/52 . . utilizando dispositivos de regulagem com faixa 
proporcional e ação derivativa, isto é, dispositivos 
de regulagem "PD" 

13/54 . . . compreendendo reguladores centrífugos do tipo 
peso-volante exercendo um efeito aceleratório 

13/56 . . . compreendendo mecanismos de restauração 
exercendo um efeito de retardamento 

13/58 . . . compreendendo meios para ligar um dispositivo 
de regulagem da velocidade e um dispositivo de 
regulagem da aceleração 

13/60 . . utilizando dispositivos de regulagem com faixa 
proporcional, ação derivativa e ação integral, isto é, 
dispositivos de regulagem "PID" 

13/62 . caracterizado pela utilização de meios elétricos, por ex., 
utilização de um dínamo tacométrico, utilização de um 
transdutor que converte um valor elétrico em um deslo-
camento 

13/64 . Compensação da diferença de velocidade entre motores 
que se engranzam por engrenagens diferenciais ou de 
diferença de velocidade entre um eixo de controle e um 
eixo controlado 

13/66 . Unidades reguladoras projetadas para ação combinada 
com controle dependendo de uma variável outra que 
não a velocidade 

15/00 Controle de força ou tensão mecânica; Controle de 
pressão mecânica 

15/01 . caracterizado pela utilização de meios elétricos 

16/00 Controle de pressão de fluídos  
16/02 . Modificações para reduzir os efeitos da instabilidade, 

por ex., decorrente de vibrações, fricção, temperatura 
anormal, sobrecarga, desequilíbrio (amortecedores de 
vibrações F 16 F 7/00) 

16/04 . sem força auxiliar 
16/06 . . sendo o elemento sensível uma peça flexível que 

cede à pressão, por ex., um diafragma, um fole, uma 
cápsula 

16/08 . . . Controle da pressão de um líquido 
16/10 . . sendo o elemento sensível um pistão ou êmbolo 
16/12 . . sendo o elemento sensível uma bóia 
16/14 . com força auxiliar não elétrica [2] 
16/16 . . derivada do fluído controlado 
16/18 . . derivada de uma fonte externa 
16/20 . caracterizado pela utilização de meios elétricos 

17/00 Controle de torque; Controle da potência mecânica 
17/02 . caracterizado pela utilização de meios elétricos 

19/00 Controle de oscilações mecânicas, por ex., de amplitude, 
de freqüência, de fase  

19/02 . caracterizado pela utilização de meios elétricos 

21/00 Controle de variáveis químicas ou físico-químicas, por 
ex., o valor do pH [3] 

21/02 . caracterizado pela utilização de meios elétricos 
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22/00 Controle da umidade (de produtos à base de tabaco A 24 
B 29/00; condicionamento de ar F 24 F) [2] 

22/02 . caracterizado pela utilização de meios elétricos 

23/00 Controle da temperatura (sistemas de comutação automá-
tica para aparelhos elétricos de aquecimento H 05 B 1/02) 

23/01 . sem força auxiliar 
23/02 . . com o elemento sensível expandindo-se e contrain-

do-se em resposta a variações de temperatura (23/13 
tem prioridade) 

23/08 . . . com um elemento bimetálico (disposições de 
válvulas e linhas de fluxo especialmente adap-
tadas para mistura de fluído F 16 K 11/00) 

23/10 . . . . com elementos e ação de mola (para válvu-
las F 16 K 31/56) 

23/12 . . com o elemento sensível reagindo a variações de 
pressão ou de volume em um fluído encerrado 

23/13 . . variando a taxa da mistura de dois fluídos de tempe-
raturas diferentes 

23/185 . com força auxiliar não elétrica [2] 
23/19 . caracterizado pela utilização de meios elétricos 
23/20 . . com elementos sensíveis apresentando uma varia-

ção das propriedades elétricas ou magnéticas com a 
mudança de temperatura (23/13 em prioridade) 

23/22 . . . sendo o elemento sensível um termopar 
23/24 . . . tendo o elemento sensível uma resistência que 

varia com a temperatura, por ex., um termistor 
23/26 . . . tendo o elemento sensível uma permeabilidade 

que varia com a temperatura 
23/27 . . com o elemento sensível reagindo à irradiação 
23/275 . . com o elemento sensível expandindo-se, contrain-

do-se ou fundindo-se em resposta a mudança de 
temperatura 

23/30 . . Controladores automáticos com um dispositivo 
auxiliar de aquecimento que atua sobre o elemento 
sensível, por ex., para prever mudanças de tempera-
tura (controladores automáticos em geral e não limi-
tados ao controle da temperatura G 05 B) 

23/32 . . . com possibilidade para regular a ação do dispo-
sitivo auxiliar de aquecimento, por ex., em fun-
ção do tempo 

24/00 Controle da viscosidade 
24/02 . caracterizado pela utilização de meios elétricos 

25/00 Controle da luz, por ex., intensidade, cor, fase (peças de 
operação mecânica de dispositivos para controle da luz F 21 
V; dispositivos ou sistemas óticos utilizando elementos mó-
veis ou deformáveis para controle da luz independentemen-
te da fonte G 02 B 26/00; dispositivos ou sistemas nos quais 
o funcionamento ótico é modificado pela variação das pro-
priedades óticas do meio que contém estes dispositivos ou 
dos sistemas destinados ao controle da luz, disposições de 
circuitos especialmente adaptados para este fim, controle da 
luz por meio de ondas eletromagnéticas, elétrons ou outras 
partículas elementares G 02 F 1/00) [4] 

25/02 . caracterizado pela utilização de meios elétricos 

27/00 Controle simultâneo de variáveis abrangidas por dois ou 
mais dos grupos principais precedentes 

27/02 . caracterizado pela utilização de meios elétricos 

29/00 Controle simultâneo de variáveis elétricas e não elétricas 

 

G 05 F SISTEMA DE REGULAGEM DE VARIÁVEIS ELÉTRICAS OU MAGNÉTICAS (regulagem da distribuição ou da periodicidade 
das pulsações nos sistemas de radar ou de radionavegação G 01 S; sistemas de circuito fechado para regulagem de variáveis não elétricas 
por meios elétricos G 05 D; regulagem de fornecimento de energia dos computadores digitais G 06 F 1/26; regulagem de redes de distri-
buição de energia elétrica H 02 J; regulagem de carga de baterias H 02 J 7/00; regulagem da saída de conversores estáticos, por ex., regu-
ladores de comutação, H 02 M; regulagem da saída de geradores elétricos H 02 N, H 02 P 9/00, H 03 L; controle de transformadores, rea-
tâncias ou bobinas de reatância H 02 P 13/00; regulagem da resposta de freqüência, ganho, potência máxima de saída, amplitude ou largu-
ra de faixa de amplificadores H 03 G; regulagem da sintonização de circuitos ressonantes H 03 J; regulagem das características de linhas 
de trânsito H 04 B; controle elétrico de aparelhos de raios-X H 05 G 1/30) [4,5] 

 Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
– somente sistemas; 
– uso de motores hidráulicos, mecânicos, e elétricos para variar as características elétricas de dispositivos que estabelecem a quantidade 

regulada; 
– a combinação de conversores estáticos e reguladores de corrente ou tensão, se a inversão consiste nessa combinação. [4] 

(2) Esta subclasse não abrange elementos per se, os quais são abrangidos pelas subclasses apropriadas 
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1/00 Sistemas automáticos em que os desvios de uma quanti-
dade elétrica de um ou mais valores pré-determinados 
são detectados na saída do sistema e realimentados a um 
dispositivo dentro do sistema para restabelecer a quan-
tidade detectada para seu valor ou valores pré-
determinados, isto é, sistemas retroativos 

1/02 . Regulagem das características elétricas dos arcos (dis-
posições de alimentação ou movimentação de eletrodos 
para solda por pontos, por costura ou corte B 23 K 9/12; 
disposições para alimentação de eletrodos para aqueci-
mento elétrico ou iluminação elétrica; H 05 B 7/109, 
31/18; controle automático da potência para aquecimen-
to por descarga elétrica H 05 B 7/148) [2] 

1/04 . . por meio de dispositivos magnéticos saturáveis 
1/06 . . por meio de válvulas de descarga 
1/08 . . por meio de dispositivos semicondutores 
1/10 . Regulagem de tensões ou correntes (1/02 tem priorida-

de; para estradas de ferro eletrificadas B 60 M 3/02) 
1/12 . . em que a variável realmente regulada pelo disposi-

tivo de controle final é corrente alternada (1/625 
tem prioridade) [4] 

1/13 . . . utilizando transformadores ferroresonantes 
como dispositivo do controle final) [4] 

1/14 . . . utilizando transformadores de derivação como 
dispositivos de controle final [4] 

1/147 . . . . com um comutador de derivação acionado 
por um motor [4] 

1/153 . . . . . controlada por válvulas de descarga ou 
dispositivos semicondutores [4] 

1/16 . . . . combinados com válvulas de descarga ou 
dispositivos semicondutores 

1/20 . . . . . com dispositivos semicondutores apenas 
1/22 . . . . combinados com dispositivos de controle 

magnéticos independentes do grau de satu-
ração controlável 

1/24 . . . utilizando transformadores montados em série 
ou em oposição como dispositivos de controle 
final 

1/247 . . . . com um motor no circuito de controle [4] 
1/253 . . . . possuindo os transformadores vários enro-

lamentos em série entre a fonte e a carga 
(1/247 tem prioridade) [4] 

1/26 . . . . combinados com válvulas de descarga ou 
dispositivos semicondutores 

1/30 . . . . . com dispositivos semicondutores apenas 
1/32 . . . utilizando dispositivos magnéticos com um grau 

de saturação controlável como dispositivos de 
controle final 

1/325 . . . . com um núcleo com estrutura especial, por 
ex., entre ferro, abertura, ranhura, imã per-
manente [4] 

1/33 . . . . com vários enrolamentos conduzindo a 
corrente a ser controlada [4] 

1/335 . . . . . sobre diferentes núcleos [4] 
1/34 . . . . combinados com válvulas de descarga ou 

dispositivos semicondutores 
1/38 . . . . . com dispositivos semicondutores apenas 

1/40 . . . utilizando válvulas de descarga ou dispositivos 
semicondutores com dispositivos de 
controle final 

1/42 . . . . com válvulas de descarga apenas 
1/44 . . . . com dispositivos semicondutores apenas 
1/445 . . . . . tendo transmissores em série com a 

carga [3] 
1/45 . . . . . tendo retificadores controlados em série 

com a carga [3] 
1/455 . . . . . . com controle de fase [3] 
1/46 . . em que a variável realmente regulada pelo dispositivo 

de controle final é corrente contínua (1/625 tem priori-
dade) [4] 

1/52 . . . utilizando válvulas de descarga em série com a 
carga como dispositivos de controle final 

1/54 . . . . com um controle adicional por meio de alimen-
tação não regulada 

1/56 . . . utilizando dispositivos semicondutores em série 
com a carga como dispositivos de controle final 

1/563 . . . . incluindo dois estágios de regulagem, em que 
pelo menos um desses estágios é sensível ao 
nível do sinal de saída, por ex., regulagem fina 
e grossa [4] 

1/565 . . . . sensível à condição do sistema ou de sua carga 
em adição aos meios responsáveis pelos desvi-
os do sinal de saída do sistema, por ex., corren-
te, tensão, fator de potência (1/563 tem priori-
dade) [4] 

1/567 . . . . . para compensação da temperatura [4] 
1/569 . . . . . para proteção [4] 
1/571 . . . . . . com detector de sobretensão [4] 
1/573 . . . . . . com detector de sobrecorrente [4] 
1/575 . . . . caracterizado pelo circuito de realimentação [4] 
1/577 . . . . para cargas múltiplas [4] 
1/585 . . . . . fornecendo tensões de polaridades opostas 

[4] 
1/59 . . . . incluindo vários dispositivos semicondutores 

como dispositivos de controle final para uma 
carga única [4] 

1/595 . . . . . Dispositivos semicondutores usados em 
série [4] 

1/607 . . . utilizando válvulas de descarga em paralelo com a 
carga como dispositivos de controlefinal [3] 

1/61 . . . . incluindo dois estágios de regulagem, em que 
pelo menos um destes estágios é sensível ao 
nível do sinal de saída [4] 

1/613 . . . utilizando dispositivos semicondutores, em paralelo 
com a carga como dispositivos de controle final [3] 

1/614 . . . . incluindo dois estágios de regulagem, em que 
pelo menos um destes estágios é sensível ao 
nível do sinal de saída [4] 

1/618 . . . utilizando dispositivos semicondutores em série e 
em paralelo com a carga como dispositivos de con-
trole final [4] 

1/62 . . . utilizando fontes de corrente contínua em série ou 
em oposição [4] 

1/625 . . em que é irrelevante o fato da variável realmente regu-
lada ser do tipo de corrente contínua ou corrente alter-
nada [4] 

1/63 . . . utilizando impedâncias variáveis em série com a 
carga como disposit ivos de controle final[4] 

1/635 . . . . sendo dispositivos de efeito Hall, magneto 
resistores ou termistores [4] 

1/644 . . . . sendo os resistores sensíveis à pressão [4] 
1/648 . . . . sendo vários resistores entre os quais é feita a 

escolha [4] 
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1/652 . . . utilizando impedâncias variáveis em paralelo 
com a carga como dispositivos de controle final 
[4] 

1/656 . . . utilizando impedâncias variáveis em série e em 
paralelo com a carga como dispositivos de con-
trole final [4] 

1/66 . Regulagem da energia elétrica 
1/67 . . de uma potência máxima que pode ser fornecida por 

um gerador, por ex., uma célula fotoelétrica [4] 
1/70 . Regulagem do fator de potência; Regulagem da corren-

te ou potência reativa [3] 
3/00 Sistemas não-retroativos para regulagem de variáveis 

elétricas utilizando-se um elemento não controlado ou 
uma combinação de elementos não controlados, sendo 
que tal elemento ou tais elementos têm propriedades au-
to-reguladoras 

 
3/02 . Regulagem de tensão ou corrente 
3/04 . . em que a variável é corrente alternada 
3/06 . . . utilizando combinações de dispositivos induti-

vos saturados e não saturados, por ex., combi-
nados com um circuito ressonante 

3/08 . . em que a variável é corrente contínua 
3/10 . . . utilizando dispositivos não controlados com 

características não lineares [4] 
3/12 . . . . tendo válvulas de descarga luminescentes 
3/16 . . . . sendo os dispositivos semicondutores [3] 
3/18 . . . . . utilizando diodos Zener [3] 
3/20 . . . . . utilizando combinações de diodos e 

transistores (3/18 tem prioridade) [3] 

3/22 . . . . . . em que os transmissores são somente 
do tipo bipolar (3/26; 3/30 têm priorida-
de) [4] 

3/24 . . . . . . em que os transistores são somente do 
tipo de efeito de campo (3/26; 3/30 têm 
prioridade) [4] 

3/26 . . . . . . Refletores de corrente [4] 
3/28 . . . . . . . combinados com um amplifica-

dor de corrente não-linear [4] 
3/30 . . . . . . Reguladores utilizados a diferença 

entre a tensão base - emissor de dois 
transistores bipolares operando com 
diferentes densidades de correntes 
(3/26 tem prioridade) [4] 

5/00 Sistemas de regulagem de variáveis elétricas pela 
detecção de desvios na admissão elétrica do sistema e 
assim controlando um dispositivo dentro do sistema 
para obter uma saída regulada 

5/02 . Comutação controlada por fase utilizando válvulas 
eletrônicas ou dispositivos semicondutores com pelo 
menos três eletrodos [4] 

5/04 . utilizando um transformador ou indutância como dispo-
sitivo de controle final [4] 

5/06 . . saturável [4] 
5/08 . utilizando um dispositivo de controle final de funcio-

namento linear [4] 

7/00 Regulagem de variáveis magnéticas (detalhes dos apare-
lhos para medição de variáveis magnéticas envolvendo res-
sonância magnética G 01 R 33/28) [5] 

 

G 05 G DISPOSITIVOS OU SISTEMAS DE CONTROLE QUANDO SUAS CARACTERÍSTICAS FOREM APENAS MECÂNICAS 
(mecanismos "Bowden" ou similares F 16 C 1/10; sistemas de engrenagens ou mecanismos não específicos para este fim F 16 H; meca-
nismos de mudança de velocidade ou de reversão para sistemas de engrenagens para transmitir movimento rotativo F 16 H 59/00 a 
63/00; sistemas próprios para o controle de máquinas ou aparelhos especiais classificados em uma única classe; ver a classe referente a 
essas máquinas ou aparelhos) 

 Nota 

(1) Esta subclasse abrange: 
 – elementos de aplicação geral para controle mecânico; 
 – sistemas mecânicos para deslocar peças em direção a uma ou mais posições determinadas. 
(2) Sistemas característicos para o controle de máquinas ou aparelhos especiais providos em uma outra classe única são classificados na 

classe relevante para tais máquinas ou aparelhos, por exemplo: [6] 
A 61 G  13/02 Controles para ajustar operação de mesas [6] 
A 61 G  15/02 Controles para ajustar operação de  cadeiras  
A 63 F 13/02 Acessórios para jogos usando um mostrador gerado eletronicamente [7] 
B 25 J   Manipuladores, ex., controles para esse fim [6] 
B 60 K   26/00 Meios ou montagem de dispositivos de controle da unidade de propulsão em veículos [6] 
B 60 T    7/00 Meios de iniciar a ação de freio do veículo [6] 
B 62 D   33/073 Adaptações de dispositivos de controle para cabos móveis de veículo [6] 
B 62 K   21/00 Dispositivos de direção cíclicos [6] 
B 62 K   23/00 Controles de operação de direção especialmente adaptados para motocicletas [6] 
B 62 L   3/00 M ecanismos de atuação nos freios especialmente adaptados para motocicletas [6] 
B 63 H   25/02 Meios de iniciar a direção náutica [6] 
B 66 B   1/00 Controle para elevadores [6] 
B 66 C   13/18 Sistemas de controle ou dispositivos para guindastes [6] 
B 66 C   13/56 Dispositivos de manivelas ou pedais para operação de guindastes [6] 
E 02 F   9/20 Dispositivos de controle para máquinas de dragagem ou de deslocamento de solo n[6] 
F 16 C   3/28 Manivelas ou excêntricos ajustáveis [6] 
F 16 D   43/00 Embreagens automáticas [6] 
F 16 K  31/00 Controles de válvulas [6] 
  33/00 
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F 16 P 3/00 Dispositivos de segurança atuando em conjunto com o controle ou operação de uma máquina [6] 
F 16 P 7/02 Parada de máquinas na ocorrência de condições perigosas [6] 
G 02 B 21/32 Micro manipuladores estruturalmente combinados com microscópios [6] 
G 04 B 1/00 a 

18/00 Mecanismo de acionamento em relógios ou relógios de pulso [6] 
G 06 C  Computadores digitais, nos quais todas a computação é efetuada mecanicamente [6] 
G 06 F 3/02 Meios de entrada para o computador manual [6] 
G 06 K 11/00 Convertendo um padrão de parâmetros mecânicos em sinais elétricos [6] 
G 21 C 7/08 Deslocamento de elementos sólidos de controle em reatores nucleares [6] 
H 01 H  Mecanismos para operação de contatos de comutadores [6] 
H 03 J  1/00 Controle mecânico de circuitos ressonantes [6] 
 

 
Índice da Subclasse  

MECANISMOS DE CONTROLE DE 
ACIONAMENTO MANUAL, COM UM  
OU MAIS ELEMENTOS DE 
CONTROLE QUE ACIONAM UM OU 
MAIS ELEMENTOS CONTROLADOS................7/00, 9/00, 11/00, 
 13/00 

DISPOSITIVOS PARA DAR INÍCIO A UM MOVIMENTO 
AUTOMATICAMENTE; MECANISMOS 
DE DISPARO.................................................................. 15/00; 17/00 
SERVOMECANISMOS............................................................. 19/00 
DISPOSITIVOS DE CONTROLE POR PROGRAMA............ 21/00 
MEIOS DE TRAVAMENTO, MEIOS 
PARA LIMITAÇÃO DO MOVIMENTO; MEIOS 
DE COLOCAÇÃO EM POSIÇÃO................................... 5/00; 23/00 
PARTES COMPONENTES.....................................1/00; 3/00; 25/00 

 

1/00 Elementos de controle; Montagens ou disposições dos 
mesmos; Indicação da posição dos elementos de controle 
(meios para prendê-los ou travá-los em posição 5/00; espe-
cialmente para controle por programa 21/00) 

1/02 . Elementos de controle para atuação manual por movi-
mento linear, ex., teclado [1,7] 

1/04 . Elementos de controle para atuação manual por movi-
mento giratório, ex., alavancas [1,7] 

1/06 . . Detalhes de suas peças para prender  [1,7] 
1/08 . Elementos de controle rotativos para atuação manual, 

por ex., volantes manuais [1,7] 
1/10 . . Detalhes dos elementos propriamente ditos, por ex., 

do disco, da maçaneta, do volante, do cabo 
1/12 . . . Meios para fixar as peças em eixos rotativos ou 

similares 
1/14 . Elementos de controle para acionamento pelo pé, por 

ex., pedal; Descansos ou guias para os pés 
1/16 . . Revestimentos antiderrapantes para os mesmos; 

Prolongamentos de pedal ou acessórios semelhantes 
1/18 . . Descansos ou guias para os pés não instalados no 

pedal 
1/20 . Elementos de controle especialmente adaptados para 

serem acionados por outras partes do corpo humano que 
não a mão ou o pé 

1/21 . Elementos de controle especialmente adaptados para 
serem acionados por elementos de operação auxiliares 
ou prolongadores; Elementos de operação ou prolonga-
dores para esse fim (1/16 tem prioridade) [5] 

1/22 . Elementos de controle especialmente adaptados para 
serem acionados por chaves, chaves de fenda ou ferra-
mentas similares [5] 

1/24 . Disposições de vários elementos de controle em relação 
uns aos outros 

1/26 . Elementos de repouso ou guias para as partes relevantes 
do corpo do op erador (1/18 tem prioridade) [5] 

1/28 . Disposições para indicar a posição do elemento de 
controle [5] 

3/00 Elementos controlados, (garfo de mudança de engrenagem 
F 16 H 63/32); Montagens ou disposições dos mesmos (en-
trefechamento dos elementos controlados 5/08) [1,7] 

5/00 Meios para prevenir, limitar ou retornar os movimentos 
das partes de um mecanismo de controle, por ex. para 
travar o elemento de controle (17/00 tem prioridade; ini-
bição do câmbio no sistema de engrenagens durante condi-
ções desfavoráveis F 16 H 61/16) [5] 

5/02 . Meios para evitar movimentos indesejáveis de um 
elemento de controle que pode ser deslocado em duas 
ou mais etapas ou maneiras distintas, por ex., limitando 
a um movimento escalonado, ou uma determinada se-
qüência de movimentos (5/28 tem prioridade) 

5/03 . Meios para atrair a atenção do operador sobre a chegada 
do elemento de controle a uma posição de comando ou 
de repouso, por ex., sensitivos (disposições para indicar 
a posição do elemento de controle 1/28) [5] 

5/04 . batentes para limitar o movimento dos elementos de 
controle, por ex., batente ajustável (5/03, 5/05, 5/28 têm 
prioridade) [5] 

5/05 . Meios para fazer retornar ou que induzam a fazer voltar 
os elementos de controle em direção a uma posição de 
repouso ou neutra, por ex., dotando de molas de retorno 
ou batentes elásticos de fim de curso (5/28 tem priori-
dade) [5] 

5/06 . para manter os elementos de controle em uma única 
posição ou em apenas um número limitado de posições 
definidas (5/03, 5/05, 5/028 têm prioridade) [5] 

5/08 . . Intertravamento dos elementos, por ex., travamento 
de um elemento em uma posição determinada antes 
ou durante o movimento do outro elemento 

5/12 . para manter os elementos em um número indeterminado 
de posições, por ex., por um quadrante denteado (5/28 
tem prioridade) [5] 

5/14 . . pelo travamento de um elemento em relação a um 
quadrante fixo, a uma barra ou similares 

5/16 . . . por fricção 
5/18 . . . por engate sem deslizamento, por ex., por uma 

lingüeta 
5/20 . . pelo travamento de um quadrante, de uma barra ou 

similares suportados pelo elemento de controle 



G 05 G 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 7, Seção G 113 

5/22 . . . por fricção 
5/24 . . . por engate sem deslizamento, por ex., por uma 

lingüeta 
5/26 . . por outros meios diferentes de um quadrante, uma 

barra ou similares 
5/28 . para impedir o acesso não autorizado ao elemento de 

controle ou para impedir seu movimento na direção de 
uma posição de comando [5] 

7/00 Mecanismos de controle de acionamento manual equi-
pados com um único elemento de controle atuando em 
cooperação com um único elemento controlado; Deta-
lhes dos mesmos (elementos de controle 1/00) 

7/02 . caracterizados por disposições especiais para transmitir 
ou converter o movimento, ou para atuar à distância 

7/04 . . alterando a taxa de movimento ou de força entre o 
elemento de controle e o elemento controlado como 
uma função da posição do elemento de controle 

7/06 . . em que o movimento repetido do elemento de con-
trole determina o aumento do movimento do ele-
mento controlado (7/08 tem prioridade) 

7/08 . . em que o movimento repetido do elemento de con-
trole desloca o elemento controlado através de um 
ciclo de posições distintas 

7/10 . . especialmente adaptados para o controle remoto 
(7/04 a 7/08 têm prioridade) 

7/12 . especialmente adaptados para acionar um elemento em 
um sistema em movimento relativamente ao elemento 
de controle, por ex., em um eixo rotativo (manivelas a-
justáveis ou excêntricas F 16 C 3/28) 

7/14 . caracterizados pelos meios para retardar a colocação em 
movimento do elemento controlado ou para fazê-la pro-
gressiva em resposta à uma entrada dada do elemento 
de controle, por ex., introduzindo um movimento perdi-
do no trem de comando 

7/16 . Disposições especiais para reduzir o efeito de um ligei-
ro movimento relativo entre os suportes do mecanismo, 
por ex., resultante da montagem elástica de um meca-
nismo controlado 

9/00 Mecanismos de controle de acionamento manual equi-
pados com um único elemento de controle atuando em 
cooperação com dois ou mais elemento controlados, por 
ex., seletivamente, simultaneamente  

9/02 . podendo ser o elemento de controle deslocado de diver-
sas maneiras independentes, cada um desses movimen-
tos acionando um único elemento controlado 

9/04 . . em que o movimento pode ser efetuado simultane-
amente em duas ou várias maneiras diferentes 

9/047 . . . o elemento de controle sendo acionado manu-
almente em torno de eixos ortogonais, por ex., 
alavancas de comando (joystick) [5] 

9/053 . . . . o elemento de controle compreendendo uma 
esfera [5] 

9/06 . sendo os elementos controlados acionados sucessiva-
mente pelo movimento repetido do elemen-
to de controle 

9/08 . sendo os elementos controlados acionados sucessiva-
mente pelo movimento progressivo do elemento de con-
trole 

9/10 . com pré-seleção e movimento subseqüente de cada 
elemento controlado pelo movimento do elemento de 
controle de duas maneiras diferentes, por ex., guiado 
por um setor de mudança 

11/00 Mecanismos de controle de acionamento manual equi-
pados com dois ou mais elementos de controle atuando 
em cooperação com um único elemento controlado 

13/00 Mecanismos de controle de acionamento manual equi-
pados com dois ou mais elementos de controle e também 
dois ou mais elementos controlados (entrefechamento 
5/08) 

13/02 . com elementos de controle separados para pré-seleção e 
deslocamento dos elementos controlados 

15/00 Dispositivos mecânicos para dar início a um movimento 
decorrente automaticamente de uma causa específica  

15/02 . devido à alteração do sentido do movimento corpóreo 
de um elemento 

15/04 . devido à distância ou o ângulo percorrido por um ele-
mento 

15/06 . devido a velocidade de rotação ou o movimento de um 
elemento, por ex., ultrapassando um limite máximo ou 
mínimo (velocímetros G 01 P) 

15/08 . devido a carga ou o torque sobre um elemento, por ex., 
se ultrapassarem um valor predeterminado do mesmo 

17/00 Dispositivos mecânicos para deslocar um elemento de-
pois de sua liberação; Mecanismo de disparo ou de libe-
ração caracterizados pelos mesmos 

19/00 Servomecanismo em que o elemento controlado segue 
automaticamente a posição do elemento de controle, por 
ex., passo a passo 

 
21/00 Aparelhos mecânicos para controle de uma série de 

operações, isto é, controle por programa, por ex., com-
preendendo um conjunto de cames (5/02 tem prioridade) 

 
23/00 Meios para assegurar o posicionamento correto de cer-

tas partes de mecanismo de controle, por ex., para ajus-
tagem de folgas 

23/02 . auto-ajustáveis 
25/00 Outros detalhes ou acessórios de mecanismos de contro-

le, por ex., para suporte flexível de elementos intermedi-
ários 

25/02 . Evitando a geração ou transmissão de ruído [5] 
25/04 . Assegurando a vedação contra a entrada de poeira, 

intempéries ou similares [5] 
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G 06 CÔMPUTO; CÁLCULO; CONTAGEM  (computadores de contagem para jogos A 63 B 71/06, A 63 D 15/20, 
A 63 F 1/18; combinações de instrumentos de escrita com dispos itivos de computação B 43 K 29/08) 

 Notas 

(1) Esta classe abrange : 
– simuladores os quais se referem aos métodos de computar condições existentes ou previstas em um sistema ou dispositivo real;  
– os simuladores que demonstram, por meios que incluem o cômputo, o funcionamento de aparelhos ou de um sistema, desde que não 

sejam incluídos em outro local. 
– Processamento de dados de imagem ou geração. 

(2) Esta classe não abrange: 
– as funções de controle derivadas de simuladores em geral, que são abrangidas pela classe G 05, muito embora tais funções possam ser 

abrangidas pela subclasse dessa classe para o dispositivo controlado; 
– a medição de uma variável separada destinada a servir de entrada para um simulador, a qual é abrangida pela classe G 01; 
– simulador considerado como dispositivo de ensino ou treinamento conforme o caso se eles fornecem sensações perceptíveis seme-

lhantes às sensações que o estudante sentiria na realidade em resposta as ações por ele exercidas. Tais simuladores são abrangidos pe-
la classe G 09; 

– os componentes de simuladores, caso sejam idênticas a dispositivos ou máquinas reais, as quais são abrangidas pela subclasse perti-
nente a esses dispositivos ou máquinas (e não pela classe G 09). 

(3) Nesta classe, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– "dado" é usado como sinônimo de "informação". Em conseqüência o termo "informação" não é empregado na subclasse G 06 C ou F; 
– "cálculo ou cômputo" inclui todas as operações efetuadas com valores numéricos e com "dados" expressos em forma numérica. Des-

sas expressões "cômputo" é a usada em toda classe; 
– "computação" é derivada dessa interpretação de "cômputo". Em francês a expressão "calcul" abrange os dois termos; 
– "simulador" é um dispositivo o qual pode utilizar a mesma escala de tempo que o dispositivo real ou operar por meio de uma escala de 

tempo dilatada ou comprimida. Na interpretação desse termo os modelos de dispositivos reais de escalas reduzidas ou dilatadas não 
são considerados como simuladores; 

– "transporte de dados" constitui um corpo, tal como um cilindro, um disco, um cartão, uma fita ou um fio metálico, capaz de conservar 
permanentemente informações que podem ser lidas por um elemento sensível que se desloca relativamente à informação gravada. 

(4) Atenção para as Notas após o título da seção G, particularmente relacionado com a definição do termo "variável". 
 
G 06 C COMPUTADORES DIGITAIS EM QUE TODA A COMPUTAÇÃO É EFETUADA MECANICAMENTE (totalizadores para 

contagem de pontos em jogos de carta A 63 F 1/18; estrutura de teclas, mecanismos de impressão ou outras partes de aplicação geral em 
máquinas de escrever ou impressoras B 41; teclas ou mecanismos de imprimir para aplicações especiais, ver a subclasse adequada, por 
ex., G 05 G, G 06 K; caixas registradoras G 07 G 1/00) [4] 

 Nota 

 Esta subclasse não abrange os detalhes dos mecanismos abrangidos pelos grupos principais 9/00, 11/00 ou 15/00, os quais são aplicáveis a 
contadores mecânicos acionados apenas pela denominação mais baixa. Tais detalhes são abrangidos pela subclasse G 06 M. 

 
Índice da Subclasse  
MÁQUINAS CARACTERIZADAS POR  
SUA INTERCONEXÃO ESTRUTURAL.................................27/00 
MECANISMOS ELEMENTARES FUNCIONAIS 
 Entrada; transferência; saída; 
 Memória; cômputo......................................7/00; 9/00; 11/00; 
 13/00; 15/00 
MECANISMOS OU DISPOSIÇÕES AUXILIARES 
 Conversão; ponto decimal; 
 programação; acionamento; 

disposições auxiliares ..............................17/00; 19/00; 21/00;  
 23/00; 25/00 

 
 
ELEMENTOS NÃO FUNCIONAIS: 
CAIXAS, ARMAÇÕES ............................................................... 5/00 
COMBINAÇÕES DE COMPUTADORES 
COM OUTRAS MÁQUINAS.................................................... 29/00 
ACESSÓRIOS DE COMPUTAÇÃO 
OUTROS QUE NÃO MÁQUINAS.................................... 1/00, 3/00 

 

1/00 Acessórios de computação em que os elementos de com-
putadores formam pelo menos parte do resultado apre-
sentado e são manipulados diretamente à mão, por ex., 
ábaco, dispositivo somador portátil 

3/00 Disposições para leitura de tabelas, por ex., tabelas de 
menstruação 

5/00 Elementos não funcionais 
5/02 . Caixas; Armações 
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7/00 Mecanismos de entrada (carro de pinos 13/02) 
7/02 . Teclados 
7/04 . . Dispositivos de entrefechamento, por ex., entre 

teclas (dispositivos de entrefechamento abrangidos 
por esta subclasse, em geral 25/00) 

7/06 . . com um jogo de teclas para cada denominação 
7/08 . . com um jogo de teclas para todas as denominações, 

por ex., teclado de dez teclas 
7/09 . Transferência de dados dos transportes de dados para os 

mecanismos de computação (leitura de transporte de 
dados G 06 K 7/00) 

7/10 . Mecanismos de transferência, por ex., transferência de 
um número de um teclado de dez teclas para o carro de 
pinos 

7/12 . Dispositivos de reposição ao estado inicial, por ex., para 
o teclado 

9/00 Mecanismos de transferência, por ex., para transferir 
números do mecanismo de entrada para o mecanismo 
de computação (7/10, 11/00, 15/00 têm prioridade) 

9/02 . Disposições para transferência de volta, por ex., para 
transferir, de volta ao mecanismo de seleção, um valor 
acumulado em um registro 

11/00 Mecanismos de saída (marcação de transportes de dados 
em geral, apresentação visual em geral dos resultados das 
operações matemáticas G 06 K) 

11/02 . com indicação visual, por ex., tambor contador 
11/04 . com mecanismos de impressão, por ex., para impressão 

de caráter por caráter ou de linha por linha 
11/06 . . com martelos de tipos 
11/08 . com mecanismo perfurador 
11/10 . Disposições para alimentação com folhas separadas ou 

com papel ou fita contínuos, por ex., dispositivo de eje-
ção (condução dos transportes de dados G 06 K 13/00); 
Dispositivos de espaçamento de linhas 

11/12 . . para alimentação com fita 

13/00 Mecanismos de memória (contadores mecânicos com 
entrada apenas para a ordem mais baixa G 06 M; memória 
de informação em geral G 11) 

13/02 . Memórias de operandos, por ex., carro de pinos (meca-
nismos de entrada 7/00) 

13/04 . Memórias temporárias (buffer) de impressão 

15/00 Mecanismos de computação; Dispositivos de acioname n-
to para os mesmos (mecanismos para efetuar automatica-
mente uma operação com mais de dois números de outra 
maneira que não pela subtração ou soma repetidas 21/00) 

Nota 
 O grupo 15/02 tem prioridade sobre os grupos 15/04 a 

15/42. 
15/02 . funcionando em escala binária 
15/04 . Dispositivos de soma ou subtração (15/08 tem priorida-

de) 
15/06 . . com totalização única; Produzindo subtotais 
15/08 . Dispositivos de multiplicação ou divisão; Dispositivos 

para cômputo do exp oente ou da raiz 
15/10 . . com várias codificações de teclas atuando direta-

mente sobre o mecanismo de computação 
15/12 . . com carro de pinos 
15/14 . . com roda de pinos, por ex., do tipo Odhner 

15/16 . . com tambores de acionamento de dentes escalona-
dos, por ex., do tipo Thomas 

15/18 . . com tábua de multiplicação para formar produtos 
parciais 

15/20 . . adaptados para a multiplicação ou a divisão abrevi-
adas [2] 

15/22 . Disposições para dois ou mais dispositivos de comput a-
ção; disposições para subdivisão em dois ou mais me-
canismos de computação, por ex., para fracionar 

15/24 . Dispositivos para contar os ciclos durante a operação de 
divisão ou de multiplicação (dispositivos de contagem 
por item 25/02) 

15/26 . Dispositivos para transferência entre ordens de unidade, 
por ex., dispositivo de transferência de dezenas 

15/28 . . em que a transferência é efetuada em uma etapa 
15/30 . . em que a transferência é efetuada em duas etapas 
15/32 . . . com disposições para transferência simultânea 

entre todas as ordens 
15/34 . . em que a transferência é efetuada por engrenagem 

planetária, isto é, do tipo de lagarta 
15/36 . . . com meios de alinhamento 
15/38 . . para mecanismos de computação de roda de pinos 
15/40 . . para mecanismos de computação de tambor de 

dentes escalonados 
15/42 . Dispositivos para reposição em zero (reset) ou em 

outros dados 
15/44 . Dispositivos para comparação de valores numéricos, 

por ex., teste de zero 
15/46 . Disposições para arredondar 
15/48 . Disposições para selecionar um dentre vários registros 

de contagem (disposições para controlar funções de o-
perações subseqüentes 21/04; contadores por item 
25/02) 

17/00 Mecanismos para converter um sistema de anotação em 
outro, por ex., conversão de raízes 

19/00 Mecanismos de ponto decimal; Mecanismos semelhantes 
para notações não decimais 

19/02 . Dispositivos para indicar o ponto 
19/04 . Dispositivos para imprimir o ponto 

21/00 Mecanismos de programação para determinar as etapas 
a serem executadas pelos computadores, por ex., ao se 
pressionar uma ou determinadas teclas (mecanismos des-
tinados exclusivamente a efetuar a multiplicação pela soma 
repetida 15/08) 

21/02 . em que o funcionamento do mecanismo é determinado 
pela posição do carro 

21/04 . Disposições condicionais para controlar as funções de 
operações subseqüentes, por ex., disposição de controle 
acionadas por uma tecla de função e dependendo da 
condição do registro (disposições para selecionar um 
dentre vários registros de contagem 15/48) 

23/00 Mecanismos de acionamento para elementos funci onais 

Nota 
 O grupo 23/08 tem prioridade sobre os grupos 23/02 a 

23/06. 
23/02 . do eixo principal 
23/04 . do carro de pinos, por ex., para movimento passo a 

passo 
23/06 . dos dispositivos de tabulação, por ex., do salto do carro 
23/08 . Acionamento hidráulico ou pneumático 
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25/00 Disposições funcionais auxiliares, por ex., entrefechamento 
(entrefechamentos em teclados 7/04) [2] 

25/02 . Dispositivos de contagem por item (dispositivos para 
contagem dos ciclos durante a operação de divisão ou 
de multiplicação 15/24) 

27/00 Computadores caracterizados pela inter-relação estru-
tural de suas unidades funcionais, por ex., máquina de 
faturamento 

 
29/00 Combinações de computadores com outras máquinas,  

por ex., com máquinas de escrever, com aparelhos de 
trocar dinheiro 

 
 

 

G 06 D DISPOSITIVOS DE COMPUTAÇÃO DIGITAL POR PRESSÃO A FLUIDO 

 Nota 

 Esta subclasse abrange todos os dispositivos em que pelo menos uma função de computação é executada por meio hidráulicos ou pneumá-
ticos 

 

1/00 Detalhes, por ex., unidades funcionais (elementos lógicos 
individuais F 15 C; válvulas F 16 K) 

1/02 . com pelo menos uma peça móvel, por ex., uma válvula 
de carretel 

1/04 . . Soma; Subtração 
1/06 . . Multiplicação; Divisão 
1/08 . sem peças móveis 
1/10 . . Soma; Subtração 
1/12 . . Multiplicação; Divisão 

3/00 Dispositivos de computação caracterizados pela inter-
relação das unidade funcionais e tendo pelo menos uma 
peça móvel 

5/00 Dispositivos de computação caracterizados pela inter-
relação das unidades funcionais e não tendo nenhuma 
peça móvel 

7/00 Dispositivos de computação caracterizados pela combi-
nação de elementos funcionais hidráulicos ou pneumáti-
cos com pelo menos um outro tipo de elemento funcional  

 

G 06 E DISPOSITIVOS DE COMPUTAÇÃO ÓTICA (elementos óticos lógicos per se G 02 F 3/00; memórias digitais utilizando elementos 
óticos G 11 C 13/04) [5] 

 Notas: 

 (1) Esta subclasse abrange todos os dispositivos nos quais ao menos uma função de computação (cálculo) é efetuada por meios óticos [5] 
(2) Se outros aspectos, por ex., a computação mecânica, por pressão de fluído, ou elétrica, apresentam interesse, a classificação é também 

feita na subclasse adequada para tais aspectos. [5] 

 

1/00 Dispositivos  para  processar exclusivamente dados 
digitais [5] 

1/02 . que operam dependendo da ordem ou conteúdo dos 
dados manipulados [5] 

1/04 . . para efetuar cálculos (cômputos) utilizando exclusi-
vamente uma representação numérica codificada, 
por ex., representação binária, ternária, decimal [5] 

1/06 . . para efetuar cômputos (cálculos) utilizando uma 
representação digital não-codificada, isto é, repre-
sentação numérica sem base; utilizando combina-
ções de representações numéricas codificadas e não-
codificadas [5] 

3/00 Dispositivos não incluídos no grupo 1/00; por ex., para 
processar dados analógicos ou híbridos [5]



G 06 F 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 7, Seção G 117 

 
G 06 F PROCESSAMENTO ELÉTRICO DE DADOS DIGITAIS  (computadores em que parte da computação é efetuada hidráulica ou 

pneumaticamente G 06 D; oticamente G 06 E; equipamentos periféricos independentes de entrada e saída, G 06 K; redes de impedância 
utilizando técnicas digitais H 03 H) 

 Nota 

 Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
– “manuseio” inclui processamento ou transferência de dados.  
– “equipamento para processamento de dados” significa uma associação de um computador digital no qual parte da computação é efe-

tuada eletricamente, classificável no grupo 7/00, com uma ou mais disposições classificáveis nos grupos 1/00 a 5/00 e 9/00 a 13/00. 
 
Índice da Subclasse  

PROCESSAMENTO DE DADOS....................................7/00, 15/00 
 
ENTRADA, SAÍDA; INTERCONEXÃO 
ENTRE ELEMENTOS FUNCIONAIS.............................3/00; 13/00 

 
 
ENDEREÇAMENTO OU ALOCAÇÃO................................... 12/00 
CONVERSÃO; CONTROLE POR PROGRAMA; 
DETECÇÃO DE ERROS, MONITORAGEM ........5/00; 9/00; 11/00 
DETALHES.................................................................................. 1/00 

 

1/00 Detalhes de equipamento para processamento de dados 
não abrangidos pelo grupos 3/00 a 13/00 (arquiteturas de 
computadores com programas armazenados para finalidades 
gerais 15/76) 

1/02 . Geradores de funções digitais [5] 

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

1/025 . . para as funções tendo dois valores de amplitude, por 
ex., funções de Walsh [5] 

1/03 . . trabalhando, pelo menos parcialmente, por consulta 
de tabelas (1/025 tem prioridade) [5] 

Nota: 
 Para poder ser classificada neste grupo, a tabela deve conter 

valores de funções da função desejada ou da função inter-
mediária, e não simplesmente coeficientes [5] 

1/035 . . . Redução dos tamanhos das tabelas [5] 
1/04 . Geração ou distribuição de sinais de relógio (clock 

signals) ou de sinais deles diretamente derivados. 
1/06 . . Geradores de relógios que produzem vários sinais 

de relógios [5] 
1/08 . . Geradores de relógios com uma freqüência básica 

modificável ou programável [5] 
1/10 . . Distribuição de sinais de relógios [5] 
1/12 . . Sincronização dos diferentes sinais de relógios [5] 
1/14 . . Disposições para a vigilância do tempo, por ex., 

relógio em tempo real [5] 
1/16 . Detalhes ou disposições estruturais (detalhes de instru-

mentos G 12 B) [5] 
1/18 . . Instalação ou distribuição de energia [5] 
1/20 . . Meios de resfriamento [5] 
1/22 . Meios para limitar ou controlar a relação de ramificação 

de saída (pin/gate ratio) [5] 
1/24 . Meios para a reposição (reset) ao estado inicial (carga 

de microprograma 9/24; restauração a partir dos erros 
nos dados 11/00) [5] 

1/26 . Meios para alimentação de energia elétrica, por ex., 
regulação da mesma (para memórias G 11 C) [5] 

1/28 . . Vigilância dos mesmos, por ex., detecção de falhas 
na alimentação de energia por supervisão fora dos 
limites [5] 

1/30 . . Meios para atuar em caso de avaria ou de interrup-
ção da alimentação de energia, por ex., flutuações 
da alimentação de energia (para reposição (reset) ao 
estado inicial somente 1/24; que envolva o proces-
samento das palavras de dados 11/00) [5] 

1/32 . . Meios destinados a economizar energia [5] 

3/00 Disposições de entrada para transferir dados a serem 
processados para uma forma capaz de ser manipulada 
pelo computador; disposições de saída para transferir 
dados da unidade de processamento para a unidade de 
saída, por ex., disposição de interface  (máquinas de es-
crever B 41 J; conversão de variáveis físicas F 15 B 5/00, G 
01; aquisição de imagens G 06 T 1/00, 9/00; codificação, 
decodificação ou conversão de código, em geral H 03 M; 
transmissão de informação digital H 04 L) [4] 

3/02 . Entrada manual, isto é, por ex., por teclas ou mostrado-
res (interruptores eletromecânicos H 01 H; interruptores 
eletrônicos caracterizados pelo modo de geração dos si-
nais de controle H 03 K 17/94) [3] 

3/023 . . Disposições para conversão de itens discretos de 
informação em uma forma codificada, por ex., te-
clados para geração de códigos alfanuméricos, có-
digos operando, códigos de instruções (chaves de 
teclado em geral H 01 H 13/70, H 03 K 17/94; codi-
ficação em relação a teclados ou dispositivos simi-
lares, em geral H 03 M 11/00) [3] 

3/027 . . . para colocação do ponto decimal [3] 
3/03 . . disposições para conversão da posição de determi-

nados elemento em forma codificada (em conjunto 
com dispositivo de apresentação visual 3/033; dis-
posições indicadores de posição com apalpares a-
cionados manualmente per se G 06 K 11/06) [3] 

3/033 . . utilizando um elemento móvel que coopera com um 
dispositivo de apresentação visual, por ex., caneta 
óptica, vareta de controle (joystick), esfera traçado-
ra (tracing-ball) [3] 

3/037 . . . em que o dispositivo de apresentação visual é 
uma válvula de raios catódicos [3] 
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3/05 . Entrada digital utilizando amostragem de uma quanti-
dade analógica a períodos regulares de tempo 
(disposições de amostragem e retenção G 11 C 
27/02; amostragem per se H 03 K 17/00; con-
versão analógico/digital, em geral H 03 M 1/00) 

3/06 . Entrada digital de, ou saída digital para, transporte de 
dados 

3/08 . . de ou para transportes de dados individuais, por ex., 
cartão perfurado 

3/09 . saída digital para máquina de escrever [3] 
3/12 . Saída digital para unidade impressora (saída digital para 

máquina de escrever 3/09; disposições para produzir 
uma apresentação visual permanente utilizando impres-
soras G 06 K 15/02) [3] 

3/13 . Saída digital para plotador de gráfico (plotter) (disposi-
ções para produzir uma apresentação visual permanente 
dos dados de saída utilizando plotados de gráficos (plot-
ters) [3] 

3/14 . Saída digital para dispositivo de apresentação visual 
(disposições para produzir uma apresentação visual 
permanente dos dados de saída G 06 K 15/00; controle 
da apresentação visual em geral G 09 G) 

3/147 . . utilizando painéis de apresentação visual [3] 
3/153 . . utilizando válvulas de raios catódicos [3] 
3/16 . Entrada de som; Saída de som (conversão da fala em 

informação digital ou vice-versa G 10 L) 
3/18 . Entrada digital proveniente de seguidor automático de 

curvas (seguidores automáticos de curvas per se G 06 K 
11/02) [3] 

5/00 Métodos ou disposições para conversão de dados sem 
modificar a ordem ou o conteúdo dos dados manipula-
dos (codificação, decodificação ou conversão de código, em 
geral H 03 M) [4] 

5/01 . para o deslocamento, por ex., a justificação, a troca de 
escala, a normalização [5] 

5/06 . para modificar a velocidade do fluxo de dados, isto é, 
regularização da velocidade 

7/00 Métodos ou disposições para processamento de dados 
alterando a ordem ou o conteúdo dos dados manipula-
dos (circuitos lógicos H 03 K 19/00) 

7/02 . Comparação de valores digitais (7/06, 7/38 têm priori-
dade; recuperação de informação 17/30; comparação de 
pulsos H 03 K 5/22) 

7/04 . . Comparação de identidade, isto é, para valores 
iguais ou não 

7/06 . Disposições para seleção reunião (merging), classifica-
ção (sorting), ou comparação de dados em transportes 
de dados individuais (triagem de cartas postais B 07 C; 
movimentação de transportes de dados de uma estação 
para outra G 06 K 13/02) 

7/08 . . classificação (sorting), isto é, agrupamento de 
transporte de dados em ordem numérica ou outra 
seqüência ordenada de acordo com a classificação 
de pelo menos parte das informações que transpor-
tam (pela reunião de dois ou mais jogos de transpor-
tes em seqüência ordenada 7/16) 

7/10 . . Seleção, isto é, obtenção de um tipo de dados de 
uma espécie dos transportes de dados que são iden-
tificados por um segundo tipo de dados de uma se-
gunda espécie em um conjunto de transporte de da-
dos colocados em uma certa ordem ou dispostos a-
leatoriamente 

7/12 . . . com disposições para impressão de uma lista de 
itens selecionados 

7/14 . . reunião (merging), isto é, combinação de pelo me-
nos dois conjuntos de transportes de dados, cada 
qual colocado na mesma seqüência ordenada, a 
fim de produzir um conjunto único com a mes-
ma seqüência ordenada 

7/16 . . . Reunião (merging) e classificação (sorting) 
combinadas 

7/20 . . Comparação de conjuntos separados de transportes 
de dados colocados na mesma seqüência para de-
terminar se pelo menos parte dos dados de um con-
junto é idêntica a de outro conjunto ou conjuntos 

7/22 . Disposições para classificação (sorting), seleção, reuni-
ão (merging), ou comparação de dados em transportes 
de dados contínuos, por ex., fita, tambor, disco 

7/24 . . Classificação (sorting), isto é, extração de dados de 
um ou mais transportes, recolocando os dados em 
ordem numérica ou em outras seqüência ordenada , 
e regravando os dados classificados no transporte 
original ou em um transporte ou conjunto de trans-
portes diferentes (7/36 tem prioridade) 

7/26 . . . sendo os dados classificados gravados no trans-
porte de dados original dentro do mesmo espaço 
em que os dados haviam sido gravados antes de 
sua classificação, sem utilização de armazena-
mento intermediário 

7/32 . . Reunião, isto é, combinação de dados dispostos em 
uma seqüência ordenada em pelo menos dois trans-
portes de dados para produzir um único transporte 
ou conjunto de transportes com todos os dados ori-
ginais na seqüência ordenada (7/36 tem prioridade) 

7/36 . . reunião (merging) e classificação (sorting) combi-
nadas 

7/38 . Métodos ou disposições para realização de computações 
utilizando exclusivamente representações de números 
codificados, como, por ex., pelo uso de representação 
binária, ternária ou decimal [3] 

7/40 . . utilizando dispositivos que estabelecem contato, por 
ex., relê eletromagnético (7/46 tem prioridade) 

7/42 . . . Soma; Subtração 
7/44 . . . Multiplicação; Divisão 
7/46 . . utilizando acumuladores eletromecânicos do tipo 

contador 
7/48 . . utilizando dispositivos que não estabelecem conta-

to, por ex., válvulas, dispositivos de estado sólido; 
utilizando dispositivos não-especificados [3] 

7/49 . . . Computação com raiz, outra que não na base 
binária, 8, 16, ou 10, por ex., ternários, raízes 
negativas ou imaginárias, raízes mistas [3] 

7/50 . . . Adição; Subtração (7/49, 7/544 a 7/556 têm 
prioridade) [3] 

7/52 . . . Multiplicação; Divisão (7/49, 7/544 a 7/556 têm 
prioridade) [3] 

7/54 . . . . utilizando deslocamento de coluna 
7/544 . . . para avaliação de funções por cálculo (consul-

tando uma tabela 1/02) [3] 
7/548 . . . . Funções trigonométricas; Transformações 

de coordenadas [3] 
7/552 . . . . Potências ou raízes [3] 
7/556 . . . . Funções logarítmicas ou exponenciais [3] 
7/58 . Geradores de números aleatórios ou pseudo-aleatórios [3] 
7/60 . Métodos ou disposições para realização de computa-

ções, utilizando uma representação de números digitais 
não codificados, isto é, representação de números sem 
raiz; dispositivos de computação utilizando combina-
ções de representações de grandeza codificadas e não 
codificadas [3] 
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7/62 . . Realização de operações exclusivamente por 
contagem do número total de pulsações [3] 

7/64 . . Analisadores digitais diferenciais, isto é, dispositi-
vos de computação para diferenciação, integração 
ou solução de equações diferenciais ou integrais, 
com o uso de pulsações que representem incremen-
tos; outros disp ositivos de computação incremental 
para solucionar equações diferenciais (7/70 tem pri-
oridade; analisadores diferenciais que utilizam téc-
nicas de computação híbridas G 06 
J 1/02) [3] 

7/66 . . . em que as pulsações representam apenas incre-
mentos unitários [3] 

7/68 . . utilizando-se multiplicadores ou divisores de núme-
ros de pulsações (7/70 tem prioridade) [3] 

7/70 . . utilizando-se trens de pulsos estocásticos, isto é, 
pulsações que ocorrem aleatoriamente e cujas taxas 
médias de pulsação representam números [3] 

7/72 . . utilizando-se aritmética residual [3] 

9/00 Disposições para controle por programas, por ex., uni-
dade de controle (controle por programas para dispositivos 
periféricos 13/10) [4] 

9/02 . utilizando conexões por fios, por ex., painel de ligações 
9/04 . utilizando transportes de dados contendo apenas instru-

ções de programa (9/06 tem prioridade) 
9/06 . utilizando programa armazenado, isto é, utilizando a 

memória interna do equipamento de processamento pa-
ra receber e reter programas 

9/22 . . disposições de micro-controle ou micro-
programação [3] 

9/24 . . . Carregamento dos micro-programas [3] 
9/26 . . . formação de endereço da próxima micro-

instrução (9/28 tem prioridade) [3] 
9/28 . . . aumento da velocidade operacional, por ex., 

mediante o uso de diversos dispositivos de mi-
cro-controle que funcionam em paralelo [3] 

9/30 . . Disposições para a execução de instruções de má-
quinas, por ex., decodificação de instruções (para 
realização de micro-instruções 9/22; para execução 
de subprogramas 9/40) [3] 

9/302 . . . Controle da execução de operações 
    aritméticas [5] 
9/305 . . . Controle da execução de operações lógicas [5] 
9/308 . . . Controle de operações sobre bits isolados 

(9/305 tem prioridade) [5] 
9/312 . . . Controle de operações de carga, de registro 

(memorização) ou de apagar dados [5] 
9/315 . . . Controle de operações de movimentação, deslo-

camento ou rotação [5] 
9/318 . . . com extensão ou modificação de operações [5] 
9/32 . . . Formação de endereço da próxima instrução, 

por ex., incrementando-se o contador de instru-
ções, por saltos (9/38 tem prioridade; saltos em 
subprogramas 9/42) [3] 

9/34 . . . Endereçamento ou acesso ao operando da ins-
trução ou ao resultado (interpretação de endere-
ços 12/00) [3,5] 

9/345 . . . . de operandos ou de resultados múltiplos [5] 
9/35 . . . . Endereçamento indireto [5] 
9/355 . . . . Endereçamento indexado [5] 
9/38 . . . Execução concorrente de instruções, por ex., 

pip eline, lock ahead [3] 

9/40 . . Disposições para executar subprogramas, isto é, 
combinações de diversas instruções [3] 

9/42 . . . Formação de endereço por salto de subprogra-
ma ou de endereço de retorno [3] 

9/44 . . Disposições para execução de programas específi-
cos, por ex., emulador, compilador, para notação 
polonesa [3] 

9/445 . . . Carga ou iniciação de programa [5] 
9/45 . . . Compilação ou interpretação de linguagens de 

programas de alto nível [5] 
9/455 . . . Emulação; Simulação de software (programa de 

computador) [5] 
9/46 . . Disposições de multiprogramação, por ex., utilizan-

do interrupção; Circuitos de prioridade para as 
mesmas [3] 

9/48 . . . Iniciando o programa; trocando o programa. 
Ex., por interrupção [7] 

9/50 . . . Alocação de recursos, ex., da unidade central 
de processamento (UCP) [7] 

9/52 . . . Sincronização do programa; exclusão mútua, 
ex., por meio de semáforos [7] 

9/54 . . . Comunicação entre programas [7] 
11/00 Detecção de erros; Correção de erros; Monitoração 

(métodos ou disposições para teste da exatidão das marca-
ções sobre um transporte de dados G 06 K 5/00; em arma-
zenamento da informação baseado no movimento relativo 
entre o transporte de dados e o transdutor G 11 B, por ex., 
20/18; em memórias estáticas G 11 C; codificação, decodi-
ficação ou conversão de código para correção ou detecção 
de erros em geral H 03 M 13/00) [4] 

11/07 . Respondendo à ocorrência de uma falha, ex., tolerância 
à falhas [7] 

11/08 . Detecção ou retificação de erros pela redundância na 
representação de dados, por ex., pela utilização de códi-
go de teste 

11/10 . . Acrescentando bits ou símbolos especiais as infor-
mações codificadas, por ex., teste de paridade, ex-
clusão dos 9 ou dos 11 

11/14 . Detecção ou retificação de erros em dados mediante a 
redundância nas operações por ex., pelo uso de difere-
nentes seqüências levando ao mesmo resultado (11/16 
tem prioridade) [3] 

11/16 . Detecção ou retificação de erros em dados mediante 
redundância no "hardware" [3] 

11/18 . . utilizando mascaramento de falhas passivo dos 
circuitos redundantes, por ex., por combinação lógi-
ca de circuitos redundante ou por circuitos de deci-
são majoritária [3] 

11/20 . . utilizando mascaramento de falhas ativo, por ex., 
pela interrupção de elementos falhos ou ligação de 
elementos de reserva [3] 

11/22 . Detecção ou localização de "hardware" defeituoso por 
teste durante operações de reserva (standby)ou durante 
o tempo ocioso, por ex. teste ou teste de início da ope-
ração (teste ou teste de circuitos digitais, por ex., de 
componentes de computadores separados, G 01 R 
31/317) [3] 

11/24 . . Teste marginal [3] 
11/25 . . Teste de operação lógica, por ex., por analisadores 

lógicos [6] 
11/26 . . teste funcional [3] 
11/263 . . . Geração de entradas teste, por ex., vetores de 

testes, padrões ou seqüências  [6] 
11/267 . . . Reconfiguração de circuitos para teste, por ex., 

LSSD, particionamento [6] 
11/27 . . . Teste embutido “built- in” [6] 
11/273 . . . Hardware para teste, isto é, circuitos de proces-

samento de saída [6] 
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11/277 . . . . com comparação entre resposta real e a 
resposta sem falha conhecida. [6] 

11/28 . verificando a ordem correta de processamento (11/07 a 
11/22 têm prioridade; monitoração de modelos de trens 
de pulso H 03 K 5/19) [3] 

11/30 . Monitoração [3] 
11/32 . . com indicação visual do funcionamento da máquina 

[3] 
11/34 . Registro ou avaliação estatística da atividade do compu-

tador, como, por ex., do tempo de desligamento, de ope-
rações de entrada/saída [3] 

11/36 . Prevenção de erros pelo teste ou depuração de software 
[7] 

12/00 Acesso, endereçamento ou alocação dentro dos sistemas 
ou arquiteturas de memória (armazenamento de informa-
ções em geral G 11) [4,5] 

12/02 . Endereçamento ou alocação; Reendereçamento (se-
qüência de endereçamento de programa 9/00; disposi-
ções para selecionar um endereço em uma memória di-
gital G 11 C 8/00) [4] 

12/04 . . Endereçamento de palavras com o comprimento 
variável ou partes de palavras [4] 

12/06 . . Endereçamento de um bloco físico de transferência, 
por ex., endereçamento de base, endereçamento de 
módulos, "memory dedication" (12/08 tem priori-
dade) [4] 

12/08 . . em sistemas de memórias estruturadas hierarquica-
mente, por ex., sistemas de memória virtual [4] 

12/10 . . . Interpretação de endereços [4] 
12/12 . . . Controle de substituição [4] 
12/14 . Proteção contra a utilização não autorizada da 

memória [4] 
12/16 . Proteção contra a perda do conteúdo da memória [4] 

13/00 Interconexão ou transferência de informações ou outros 
sinais entre memórias, dispositivos de entrada/saída ou 
unidades centrais de processamento (circuitos de interfa-
ce para dispositivos específicos de entrada/saída 3/00; sis-
temas multiprocessadores 15/16; transmissão de informa-
ções digitais em geral H 04 L; seleção H 04 Q) [4] 

13/10 . Controle por programa para dispositivos periféricos 
(13/14 a 13/42 tem prioridade) [4] 

13/12 . . utilizando "hardware" independente do processador 
central, por ex., canal ou processador periférico [4] 

13/14 . Processamento requerido para interconexão ou transfe-
rência [4] 

13/16 . . para acesso ao barramento de memória (13/28 tem 
prioridade) [4] 

13/18 . . . com controle de prioridade [4] 
13/20 . . para acesso ao barramento de entrada/saída [4] 
13/22 . . . utilizando varredura sucessiva, por ex., interro-

gação "polling" (13/24 tem prioridade) [4] 
13/24 . . . utilizando interrupção (13/32 tem prioridade) [4] 
13/26 . . . . com controle de prioridade [4] 
13/28 . . . utilizando a transferência por rajada, por ex., 

acesso direto à memória, roubo de ciclo "cycle 
steal" (13/32 tem prioridade) [4] 

13/30 . . . . com controle de prioridade [4] 
13/32 . . . utilizando a combinação de interrupção e trans-

ferência por rajada [4] 
13/34 . . . . com controle de prioridade [4] 
13/36 . . para acesso ao barramento comum ou ao sistema de 

barramento [4] 
13/362 . . . com controle centralizado de acesso [5] 

13/364 . . . . utilizando sinais independentes de solicita-
ções ou de autorizações, por ex., utilizando 
linhas separadas de solicitação ou de autori-
zação [5] 

13/366 . . . . utilizando um árbitro centralizado de inter-
rogação (polling arbiter) [5] 

13/368 . . . com controle de acesso descentralizado [5] 
13/37 . . . . utilizando uma prioridade que dependa da 

posição física, por ex., daisy-chain, round 
robin ou passagem de permissão (token pas-
sing) [5] 

13/372 . . . . utilizando uma prioridade que dependa do 
tempo, por ex., contadores de tempo ou de 
intervalos individualmente carregados [5] 

13/374 . . . . utilizando um método de auto-seleção com 
um comparador individual de código de pri-
oridade [5] 

13/376 . . . . utilizando, um método de resolução de 
conflitos de utilização, por ex., detecção de 
colisão, evitação da colisão [5] 

13/378 . . . . utilizando um método de interrogação para-
lela [5] 

13/38 . Transferência de informações, por ex. no barramento 
(13/14 tem prioridade) [4] 

13/40 . . Estrutura do barramento [4] 
13/42 . . Protocolo de transferência por barramento, por ex., 

conexão (handshake); sincronização (sincronização 
para a transmissão digital em geral H 04 L 7/00) [4] 

15/00 Equipamento de processamento de dados caracterizado 
pela combinação de funções abrangidas pelo grupo 7/00 
e pelo menos um outro grupo principal 

15/02 . acionado manualmente com entrada pelo teclado e com 
a computação controlada por um programa incorporado 
(built-in), por ex., máquina de calcular de escritório 

15/04 . programado simultaneamente com a introdução dos 
dados a serem processados, por ex., no mesmo transpor-
te de dados 

15/08 . . utilizando um painel de ligações para a programa-
ção [5] 

15/10 . . . Tabuladores [5] 
15/12 . . . . com disposições para saída tanto impressa 

quanto perfurada [5] 
15/14 . . . Perfuradores de cálculo [5] 
15/16 . Combinações de dois ou mais computadores digitais 

tendo cada qual pelo menos uma unidade aritmética, 
uma unidade de programa e um registro, por ex., para 
processamento simultâneo de vários programas (circui-
tos de interface para dispositivos de entrada/saída espe-
cíficos 3/00; disposições de multiprogramação 9/46; 
transmissão da informação digital em geral H 04 L, por 
ex., em redes de computadores H 04 L 12/00; seleção H 
04 Q) 

15/163 . . Comunicação por interprocessador [6] 
15/167 . . . utilizando uma memória comum, por ex. caixa 

de correio (proteção da memória 12/14; priori-
dade de acesso à memória 13/18) [6] 

15/17 . . . utilizando um tipo de conexão entrada/saída, 
por ex., canal, porta I/O [6] 

15/173 . . . utilizando uma rede de interconexão, por ex. 
matriz, rearranjo, pirâmide, estrela, floco de neve 
(circuitos de comutação interface 13/40) [6] 
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15/177 . . Controle de inicialização ou de configuração (con-
trole de configuração para monitoramento, teste 
ou em caso de falha 11/00) [6] 

15/18 . em que um programa é modificado de acordo com a 
experiência adquirida pelo próprio computador durante 
um ciclo completo; Máquinas autodidatas (sistema de 
controle adaptativos G 05 B 13/00) 

15/76 . Arquiteturas de computadores com programas armaze-
nados de finalidades gerais (com painel de controle de 
programas 15/08; computadores múltiplos 15/16; pro-
cessamento de dados de imagens para finalidades gerais 
G 06 T 1/00) [5,6] 

15/78 . que compreendem uma única unidade central de pro-
cessamento [5] 

15/80 . . que compreendem um conjunto de unidades de 
processamento com controle comum, por ex., vários 
processadores de dados com instrução única (15/82 
tem prioridade) [5] 

15/82 . . controlados por dados ou solicitações [5] 
 
Nota 
 Nos grupos 17/00 a 19/00 é aconselhável  adicionar os 

códigos de indexação dos grupos 151:00 até 171:00. Os có-
digos de indexação devem ser não-ligados. [6] 

 
17/00 Equipamentos ou métodos de computação digital ou de 

processamento de dados, especialmente adaptados para 
funções específicas [6] 

17/10 . Operações matemáticas complexas  [6] 
17/11 . . para resolver equações [6] 
17/12 . . . Equações simultâneas [6] 
17/13 . . . Equações diferenciais (utilizando analisadores 

diferenciais digitais 7/64) [6] 
17/14 . . Transformações de Fourier, Walsh ou de domínio 

similar [6] 
17/15 . . Computação de função de correlação [6] 
17/16 . . Computação de matriz ou vector [6] 
17/17 . . Avaliação de função por métodos de aproximação, 

por ex. interpolação ou extrapolação, suavização, 
método do mínimo quadrado mediano (interpolação 
para controle numérico G 05 B 19/18) [6] 

17/18 . . para avaliar dados estatísticos [6] 
17/20 . Manuseando dados de linguagem natural (análise ou 

síntese de linguagem G 10 L) [6] 
17/21 . . Processamento de texto (17/27, 17/28 tem priorida-

de; sistemas para máquinas de composição B 41 B 
27/00) [6] 

17/22 . . . Manipulação ou registro por intermédio de 
códigos, por ex. na seqüência de caracteres do 
texto [6] 

17/24 . . . Editando, por ex. inserir/apagar [6] 
17/25 . . . Justificação automática [6] 
17/26 . . . Hifenização automática [6] 
17/27 . . Análise automática, por ex. análise, correção orto-

gráfica [6] 
17/28 . . Processamento ou tradução de linguagem natural 

(17/27 tem prioridade) [6] 
17/30 . Recuperação das informações; Respectivas estruturas 

de banco de dados  [6] 
17/40 . Aquisição e registro de dados (para entrada no compu-

tador 3/00) [6] 
17/50 . Desenho auxiliado por computador CAD [6] 

17/60 . Finalidades administrativas, comerciais, gerenciais, de 
supervisão ou de previsão (caixas registradoras eletrô-
nicas, diferentes dos aspectos de processamento digital 
de dados pertinentes G 07 G 1/12) [6] 

19/00 Equipamentos ou métodos de computação digital ou de 
processamento de dados, especialmente adaptados para 
aplicações específicas (17/00 tem prioridade) [6] 

Nota 
 Este grupo abrange: 
 - construções especiais de computadores para permitir ou 

facilitar seu uso em aplicações específicas; 
 - adaptações não estruturais de computadores para uma 

aplicação específica, por ex. métodos de computação. [6] 
 
 
Esquema de indexação associado com o subgrupo 1/02, relativo 
ao tipo de função gerada. Os códigos de indexação devem ser 
não-ligados [5] 

Nota 
 Atenção para o Capítulo IV do Guia, que estabelece as 

regras relativas à aplicação e apresentação dos vários tipos 
de códigos de indexação. [6] 

 
101:00 Tipos de funções geradas [5] 
101:02 . Funções multivariáveis lineares, isto é, soma dos produ-

tos [5] 
101:04 . Funções trigonométricas [5] 
101:06 . Transformações de coordenadas [5] 
101:08 . Potências ou raízes [5] 
101:10 . Funções logarítmicas ou exponenciais [5] 
101:12 . Funções inversas [5] 
101:14 . Funções de distribuição probabilísticas [5] 
101:16 . Funções de compressão ou expansão (companding) para 

PCM  [5] 
 
Esquema de indexação associado aos grupos 17/00 e 19/00, 
relativo aos aspectos funcionais ou de utilização dos equipamen-
tos de processamento de dados. Os códigos de indexação devem 
ser não-ligados. [6] 
 
Nota 
 
 Atenção para o Capítulo IV do Guia, que estabelece as 

regras relativas à aplicação e à apresentação de vários tipos  
de códigos de indexação [6] 

 
151:00 Para o faturamento [6] 
153:00 Para finalidade de inventário; Para preenchimento de 

pedido [6] 
153:02 . Para reserva de assentos [6] 
155:00 Para apostar no resultado de um evento; por ex. uma 

corrida, uma eleição; para totalização [6] 
157:00 Para contabilidade bancária ou similar; Para calcular o 

ganho de renda [6] 
159:00 Para finalidades médicas ou biológicas [6] 
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161:00 Para jogos [6] 
163:00 Para controle de tráfego [6] 
165:00 Para guiar um veículo, míssil ou similar ao longo de um 

percurso, por ex.  carregado sobre veículo [6] 

167:00 Para física nuclear ou engenharia, por ex. insensível à 
radiação [6] 

169:00 Para meteorologia [6] 
171:00 Para a pontaria de arma; Para pontaria de bomba [6] 

 
 
 
G 06 G COMPUTADORES ANALÓGICOS  (dispositivos de computação ótica análoga G 06 E 3/00; sistemas de computação baseados em 

modelos de computação específicos) 

 

1/00 Dispositivos de computação acionados à mão (planíme-
tros G 01 B 5/26) 

1/02 . Dispositivos em que a computação é efetuada por soma, 
subtração, ou comparação de comprimento de escalas 
graduadas paralelas ou concêntricas 

1/04 . . caracterizados pela estrutura (1/10 tem prioridade) 
1/06 . . . com escalas retilíneas, por ex., régua de cálculo 
1/08 . . . com escalas circulares ou helicoidais 
1/10 . . caracterizados pela graduação 
1/12 . . . graduações logarítmicas, por ex., para multipli-

cação 
1/14 . em que uma linha reta ou curva tem de ser traçada de 

pontos dados em uma ou mais escalas de entrada para 
um ou mais ponto em uma escala de resultados 

1/16 . em que uma linha reta ou curva tem de ser traçada entre 
pontos relacionados em uma ou mais famílias de curvas 

3/00 Dispositivos em que a computação é efetuada mecani-
camente (1/00 tem prioridade) 

3/02 . para efetuar somas ou subtrações, por ex., mecanismos 
diferenciais 

3/04 . para efetuar multiplicações ou divisões, por ex., meca-
nismos de relações variáveis 

3/06 . para o cálculo de funções por meio de cames e seguido-
res de came 

3/08 . para integração ou diferenciação, por ex., por roda e 
disco 

3/10 . para simular processos, sistemas ou dispositivos especí-
ficos 

5/00 Dispositivos em que a computação é efetuada por meio 
de elementos de pressão a fluido (esses elementos em ge-
ral F 15 C) 

7/00 Dispositivos em que a computação é efetuada pela vari-
ação de quantidades elétricas ou magnéticas 

7/02 . Detalhes não abrangidos por 7/04 a 7/10 
7/04 . Dispositivos de entrada ou saída (leitura de gráficos G 

06 K 11/00; traçadores de funções, traçadores de coor-
denadas G 06 K 15/22) 

7/06 . Disposições para programação, por ex., painel de liga-
ções para interligar unidades funcionais do computador; 
Programação digital 

7/10 . Disposições de fornecimento de energia 
7/12 . Disposições para realização de operações de computa-

ção, por ex., amplificadores especialmente adaptados 
para esse fim (amplificadores em geral H 03 F) 

7/122 . . para a otimização, por ex., métodos dos míni-
mos quadrados, programação linear, método do cami-
nho crítico, método do gradiente [2] 

7/14 . . para soma ou subtração (de quantidades vetoriais 
7/22) 

7/16 . . para multiplicação ou divisão 
7/161 . . . com modulação de pulsação, por ex., modula-

ção de amplitude, de largura, de freqüência, de 
fase ou de forma [2] 

7/162 . . . utilizando efeito galvanomagnético, por ex., 
efeito hall; utilizando efeitos magnéticos simila-
res [2] 

7/163 . . . utilizando uma impedância variável controlada 
por um dos sinais de entrada, amplificação vari-
ável ou uma função de transferência [2] 

7/164 . . . utilizando meios de calcular potência, por ex., 
multiplicador de quartos quadrados (cálculo de 
potência 7/20) [3] 

7/18 . . para integração ou diferenciação (7/19 tem priori-
dade) [3] 

7/182 . . . utilizando elementos magnéticos [3] 
7/184 . . . utilizando elementos capacitivos [3] 
7/186 . . . . utilizando um amplificador operacional que 

compreende um capacitor ou um resistor no 
laço de realimentação [3] 

7/188 . . . utilizando elementos eletromecânicos [3] 
7/19 . . para formação de integrais de produtos, por ex., 

integrais de Fourier, integrais de Laplace, integrais 
de correlação; para análise ou síntese de funções 
utilizando funções ortogonais (análise de espectro 
ou de Fourier G 01 R 23/16; análise ou síntese da 
fala G 10 L) [3] 

7/195 . . . utilizando elementos eletroacústicos [3] 
7/20 . . para calcular potências, raízes, polinômios, valores 

médio quadráticos, desvio padrão (7/122, 7/28 tem 
prioridade; retificação gama em sistemas de televi-
são H 04 N 5/202, 9/69) [3] 

7/22 . . para calcular funções trigonométricas; para conver-
são de coordenadas; para computações compreen-
dendo quantidades vetoriais (computações trigono-
métricas utilizando equações simultâneas 7/34) 

7/24 . . para calcular funções logarítmicas ou exponenciais, 
por ex., funções hiperbólicas 

7/25 . . para funções descontínuas, por ex., folga, zona 
morta, limite, valor absoluto ou valor de pico [2] 



G 06 G, J, K 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 7, Seção G 123 

7/26 . . Geradores de função arbitrária (utilizando-se fun-
ções ortogonais, por ex., séries de Fourier, 7/19; uti-
lizando seguidor de curva G 06 K 11/02) 

7/28 . . . para sintetizar funções por aproximação frag-
mentária 

7/30 . . para interpolação ou extrapolação (7/122 tem prio-
ridade) [2] 

7/32 . . para resolver equações 
7/34 . . . equações simultâneas (7/122 tem prioridade) [2] 
7/36 . . . equações simples do segundo grau ou grau 

superior (7/22, 7/24 tem prioridade) 
7/38 . . . equações diferenciais ou integrais 
7/40 . . . . . equações diferenciais parciais (simulan-

do dispositivos específicos 7/48) 
7/42 . . . . . utilizando um tanque eletrolítico 
7/44 . . . . . utilizando um meio contínuo, papel 

sensível à corrente 
7/46 . . . . . utilizando um meio descontínuo, por 

ex., uma rede de resistência 
7/48 . Computadores analógicos para processos, sistemas, ou 

dispositivos específicos, por ex., simuladores [2] 
7/50 . . para redes de distribuição, por ex., para fluidos 

(7/62 tem prioridade) 
7/52 . . para sistemas de economia, para estatística (7/122, 

7/19, 7/20 tem prioridade) [3] 
7/54 . . para a física nuclear, por ex., reatores nucleares, 

decaimento radioativo 
7/56 . . para vazão do calor (7/58 tem prioridade) 
 

7/57 . . para vazão de fluido (7/50 tem prioridade) 
7/58 . . para processos químicos (7/75 tem prioridade) 
7/60 . . para seres vivos, por ex., seu sistema nervoso 
7/62 . . para sistemas ou aparelhos elétricos 
7/625 . . . para redes de impedância, por ex., determinação 

de resposta, determinação de pólos ou zeros de-
terminação do diagrama de Nyquist (medição 
de impedância G 01 R 27/00) [2] 

7/63 . . . para equipamentos de potência, por ex., motores 
ou redes de distribuição de suprimento [2] 

7/635 . . . . para determinar a distribuição mais econô-
mica em sistemas de potência [2] 

7/64 . . para máquinas não elétricas, por ex., turbina 
7/66 . . para sistemas de controle 
7/68 . . para estruturas de engenharia civil, por ex., vigas, 

escoras, vigas mestres 
7/70 . . para veículos, por ex., para determinar a carga 

permissível de navios 
7/72 . . . Simuladores de vôo (aparelhos para treinamento 

de vôo cego G 09 B 9/08) 
7/75 . . para a análise de componentes, por ex., de misturas, 

de cores (7/122 tem prioridade) [2] 
7/76 . . para o tráfego 
7/78 . . para radiogoniometria, para localização, para medi-

ção de distância ou velocidade, ou para sistemas de 
navegação 

7/80 . . para o assentamento de canhões; pontaria de bom-
bas, para guiar mísseis [2] 

 

 

G 06 J DISPOSIÇÕES DE COMPUTAÇÃO HÍBRIDA (dispositivos de computação híbrida ótica G 06 E 3/00; redes neural para processa-
mento de dados da imagem G 06 T;  conversão analógico/digital, em geral H 03 M 1/00) 

 Nota 

 Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: 
 – "sistema híbrido de computação" é um sistema no qual parte da computação é digital e parte é analógica. 

 

1/00 Disposições híbridas de computação (computadores 
analógicos programados digitalmente G 06 G 7/06) 

1/02 . Analisadores diferenciais 
 

3/00 Sistema para a operação conjunta de computadores 
completos digitais e computadores completos anal ógicos 

 

G 06 K IDENTIFICAÇÃO DE DADOS; APRESENTAÇÃO DE DADOS; TRANSPORTE DE DADOS; MANIPULAÇÃO DE 
TRANSPORTES DE DADOS (seleção postal B 07 C; radar secundário de supervisão G 05 S; detecção de presença de transponders 
ou rótulos G 01 S, V) 

  

Notas 

 
(1) Esta subclasse abrange: 
 – marcação, leitura e movimentação de transporte de dados; 
 – identificação de caracteres ou outros dados; 
 – apresentação visual ou de outra forma dos dados identificados ou o resultado de uma computação.  
(2) Esta subclasse não abrange impressão per se 
.
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Índice da Subclasse  

LEITURA 
 Caracteres; gráficos ..............................................9/00; 11/00 
IDENTIFICAÇÃO 
 Caracteres; padrões...........................................................9/00 
CONVERSÃO DA POSIÇÃO DE 
UM ELEMENTO MANUAL DE IMPRESSÃO 
OU TRAÇADO EM SINAIS ELÉTRICOS...............................11/00 
APRESENTAÇÃO VISUAL PERMANENTE DOS 
DADOS DE SAÍDA...................................................................15/00 

MARCAÇÃO, IMPRESSÃO.............................................. 1/00, 3/00 
TESTE  ......................................................................................... 5/00 
LEITURA..................................................................................... 7/00 
MOVIMENTAÇÃO................................................................... 13/00 
COMBINAÇÕES DE OPERAÇÕES 
ABRANGIDAS POR DOIS OU MAIS 
DOS GRUPOS PRECEDENTES............................................... 17/00 
TRANSPORTES DE DADOS, 
CARTÕES PERFURADOS............................................19/00, 21/00

 

1/00 Métodos ou disposições para marcar os transportes de 
dados na forma digital (interpretação 3/02) 

1/02 . por perfuração (perfuração em geral B 26 F) 
1/04 . . controlada pela leitura de marcas no transporte de 

dados a ser perfurado (leitura de transporte de dados 
7/00) 

1/05 . . Perfuradoras de alta velocidade, por ex., controladas 
por um computador elétrico 

1/06 . . Dispositivos controlados manualmente 
1/08 . . . Perfuradoras de cartões 
1/10 . . . Perfuradoras de fitas (especialmente adaptadas 

para um fim especial, ver a subclasse pertinente, 
por ex., para transmissão de informação digital 
H 04 L) 

1/12 . de outra forma que não por perfuração (impressão em 
geral B 41, por ex., B 41 J) 

1/14 . pela transferência de dados de um transporte de dados 
similar ou diferentes 

1/16 . . pela reprodução de dados de um cartão perfurado 
para um ou mais cartões perfurados sem mudar a 
representação do código, isto é, duplicação 

1/18 . . pela transferência de dados de um tipo de transporte 
de dados para outro tipo de transporte de dados, por 
ex., de uma fita magnética para um cartão perfurado 

1/20 . Marcação simultânea de transporte de dados e impres-
são de dados, por ex., impressão-perfuração 

1/22 . . Marcação e impressão simultâneas em transportes 
de dados diferente, por ex., em tipos diferentes de 
transporte de dados 

3/00 Métodos ou disposições para imprimir dados na forma 
de caracteres alfanuméricos ou outros, a partir de um 
transporte de dados, por ex., interpretação, impressão a 
partir de uma fita magnética 

3/02 . Tradução de marcas em um transporte de dados para 
dados impressos no mesmo transporte de dados, isto é, 
interpretação 

5/00 Métodos ou disposições para verificar a exatidão das 
marcas em um transporte de dados; Dispositivos para 
localizar colunas 

5/02 . a teste sendo uma parte do ato de marcar 
5/04 . Teste do alinhamento das marcas 

7/00 Métodos ou disposições para leitura de transportes de 
dados (9/00 tem prioridade) 

7/01 . Detalhes 
7/015 . . Alinhamento ou centralização do dispositivo de 

leitura em relação ao transporte de dados (em geral 
G 11 B) 

7/016 . . Sincronização dos processos de leitura (em geral G 
11 B) 

7/02 . por meios pneumáticos ou hidráulicos, por ex., leitura 
de perfurações por meio de ar comprimido; por meios 
acústicos 

7/04 . por meios mecânicos, por ex., por contatos elétricos 
acionados por pinos 

7/06 . por meios que conduzem corrente quando uma marca 
está presente ou ausente, por ex., escova de contato para 
uma marca condutora 

7/08 . por meios de percepção da mudança de um campo 
eletrostático ou magnético, por ex., pela percepção da 
mudança de capacitância entre eletrodos 

7/10 . por radiação eletromagnética, por ex., leitura ótica; por 
radiação corpuscular 

7/12 . . utilizando um comprimento de onda selecionado, 
por ex., para ler as marcas vermelhas e desprezar as 
marcas azuis 

7/14 . . utilizando luz sem seleção de comprimento de onda, 
por ex., lendo a luz branca refletida 

9/00 Métodos ou disposições de leitura ou identificação de 
caracteres impressos ou escritos ou de identificação de 
padrões por ex., impressões digitais (processamento ou 
análise de rastros de partículas nucleares G 01 T 5/02; 
testando padrões em papel moeda ou papéis de valores 
semelhantes G 07 D 7/20; reconhecimento da linguagem 
G 10 L 15/00) [1,7] 

9/03 . Detecção ou retificação de erros, como, por ex., uma 
segunda exp loração do formato [3] 

9/18 . utilizando caracteres impressos com marcas de código 
adicionais ou contendo marcas de código, por ex., sen-
do o caráter composto de barras individuais de forma 
diferente, cada qual representado um valor de código 
diferente 

9/20 . Aquisição de imagens [3] 
9/22 . . utilização de instrumentos de aplicação manual [3] 
9/24 . . . Estrutura do instrumento [3] 
9/26 . . utilizando-se uma ranhura deslocada sobre a ima-

gem [3] 
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9/28 . . utilizando-se elementos sensores discretos em 
pontos p redeterminados [3] 

9/30 . . utilizando-se dispositivos automáticos de seguimen-
to de curvas [3] 

9/32 . . Alinhamento ou centração dos meios de captação de 
imagem ou do campo da imagem [3] 

9/34 . . Segmentação de padrões que se tocam ou se 
   superpõem no campo da imagem [3] 
9/36 . Pré-processamento de imagens, isto é, processamento 

das informações sobre imagens sem decidir a respeito 
da identidade da imagem (processamento de dados de 
imagem ou geração,  em geral G 06 T) [3] 

Nota 
 O grupo 9/58 tem prioridade sobre os grupos de 9/38 a 

9/56 [3] 
9/38 . . Quantificação do sinal analógico de imagem [3] 
9/40 . . Filtragem do ruído [3] 
9/42 . . Normalização das dimensões de padrões [3] 
9/44 . . Alisamento ou afinamento de padrões [3] 
9/46 . . Extração de elementos ou características da 

imagem [3] 
9/48 . . . por codificação dos contornos de padrões [3] 
9/50 . . . analisando as interseções de padrões com linhas 

predeterminadas [3] 
9/52 . . . por derivação das propriedade matemáticas ou 

geométricas a partir da imagem total [3] 
9/54 . . Combinações de funções de pré-processamento [3] 
9/56 . . . utilizando um operador local, isto é, meios de 

operar sobre um ponto de imagem elementar em 
função dos elementos situados nas proximida-
des deste ponto [3] 

9/58 . . utilizando meios óticos [3] 
9/60 . Combinação de aquisição de imagem e de funções de 

pré-processamento [3] 
9/62 . Métodos ou disposições de reconhecimento, utilizando 

meios eletrônicos (máquinas autodidatas G 06 F 15/18; 
correlação digital G 06 F 1/15; correção analógica G 06 
G 7/19) [3] 

9/64 . . utilizando comparações ou correlações simultâneas 
dos sinais de imagem com uma pluralidade de refe-
rências, por ex., matrizes de resistores [3] 

9/66 . . . referências ajustáveis por um método adaptati-
vo, por ex., aprendizagem [3] 

9/68 . . utilização de comparações seqüenciais dos sinais de 
imagens com pluralidade de referências, por ex., 
memórias endereçáveis [3] 

9/70 . . . seleção da próxima referência, de acordo com o 
resultado da comparação anterior [3] 

9/72 . . utilização de análise de contextos baseado na iden-
tidade reconhecida provisoriamente de uma série de 
padrões sucessivos, por ex., uma palavra [3] 

9/74 . Disposições de reconhecimento utilizando máscaras de 
referência ótica (correlação ótica analógica G 06 E 
3/00) [3] 

9/76 . . utilizando máscaras holográficas [3] 
9/78 . Combinação de aquisição de imagem e de funções de 

reconhecimento [3] 
9/80 . Combinação de pré-processamento e de funções de 

reconhecimento 
9/82 . . utilização de meios óticos em uma ou ambas as 

funções [3] 

11/00 Métodos ou dispositivos de leitura de gráficos ou para 
conversão de padrões de parâmetros mecânicos, por ex., 
força ou presença, em sinais elétricos (combinados com 
identificação de caracteres ou padrões 9/00; apalpadores pa-
ra dispositivos de copiar em máquinas operatrizes B 23 Q 
35/00; dispositivos para medição de áreas G 01 B; medição 
de força G 01 L; adaptados como dispositivos de entrada 
para computadores G 06 F 3/00; sistemas para transmitir a 
posição de um objeto relativamente a um sistema de refe-
rência pré-determinado, por ex., sistema teleautográfico G 
08 C 21/00) [2] 

11/02 . Seguidores automáticos de curvas 
11/04 . . utilizando um modelo de varredura auxiliar [2] 
11/06 . Dispositivos para converter a posição de um elemento 

manual de escrita ou traçado em sinal elétrico [3] 
11/08 . . utilizando meios opticoeletrônicos [5] 
11/10 . . utilizando um conjunto de fios condutores, por ex., 

fios condutores cruzados (11/12 tem prioridade) [5] 
11/12 . . utilizando elementos resistivos, por ex., uma única 

superfície uniforme ou duas superfícies paralelas 
postas em contato [5] 

11/14 . . utilizando a propagação de ondas acústicas [5] 
11/16 . . utilizando outros meios específicos, por ex., capaci-

tivos, piezelétricos, eletromagnéticos [5] 
11/18 . . Dispositivos detectores utilizados manualmente, por 

ex., caneta ótica (light pen), alavanca de comando 
(joystick), mouse, esfera traçadora (tracking ball)[5] 

11/20 . . . Meios de controle para dispositivos detectores 
[5] 

13/00 Movimentação de transportes de dados de uma estação 
para outra, como, por ex., da pilha para o mecanismo de 
perfuração (dispositivos de transporte em geral B 65 G) 

13/02 . tendo o transporte de dados uma dimensão longitudinal 
comparável à dimensão transversal, por ex., cartão per-
furado 

13/04 . . Detalhes, por ex., projeções em aparelhos de classi-
ficação de cartões 

13/05 . . . Cabrestantes; Rolamentos de compressão 
13/06 . . Guia dos cartões; Teste do funcionamento correto 

do mecanismo de transporte dos cartões [2] 
13/063 . . . . alinhamento dos cartões [2] 
13/067 . . . . Teste da presença, da ausência, da posição 

correta ou do estado de movimentação dos 
cartões [2] 

13/07 . . Transporte de cartões entre estações 
13/073 . . . com movimento contínuo [2] 
13/077 . . . com movimento intermitente; Freagem ou 

interrupção do movimento [2] 
13/08 . . Alimentação ou entrega dos cartões 
13/10 . . . dos depósitos para os dispositivos de transporte 
13/103 . . . . utilizando meios mecânicos [2] 
13/107 . . . . utilizando meios pneumáticos [2] 
13/12 . . . dos dispositivos de transporte para os depósitos 
13/14 . . . Depósitos de cartões, por ex., caixas, escani-

nhos (depósitos de cartões em geral B 42 F) 
13/16 . . Manipulação de folhas flexíveis, por ex., cheques 
13/18 . Sendo o transporte de dados estendido longitudinalmen-

te, por ex., fita perfurada (características não pertinentes 
ao processamento de dados G 11 B; acionamento de fi-
tas magnéticas G 11 B 15/00) 

13/20 . . Detalhes 



G 06 K, M 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 7, Seção G 126 

13/22 . . . Cabrestantes; Rolamentos de compressão 
13/24 . . Guia de transportes de dados; Identificação do fim 

de um transporte de dados 
13/26 . . Enrolamento ou desenrolamento de transportes de dados; 

Acionamento de transportes de dados [2] 
13/28 . . . de forma contínua [2] 
13/30 . . . de forma intermitente [2] 

15/00 Meios de produzir uma apresentação visual permanente 
dos dados de saída [3] 

15/02 . utilizando impressoras (impressoras per se B 41 J) 
15/04 . . por impressoras do tipo de cremalheira 
15/06 . . por impressoras do tipo de roda 
15/07 . . . por impressoras de roda de rotação contínua, 

por ex., impressores de tambor do tipo 
rotativo [2] 

15/08 . . por impressão volante com as fontes deslocando-se 
na direção da linha impressa, por ex., impressores 
de corrente 

15/10 . . por impressoras de matriciais 
15/12 . . por impressão fotográfica 
15/14 . . por impressão eletrográfica, por ex., xerografia, por 

impressão magnetográfica 
15/16 . . Meios para alimentação de papel ou de formulários 
15/22 . utilizando plotador de gráficos (plotter) (plotadores de 

gráficos per se B 43 L 13/00) [3] 

17/00 Métodos ou disposições para efetuar a ação conjunta 
entre equipamentos abrangidos por dois ou mais dos 
grupos principais precedentes, por ex., fichários auto-
máticos de cartões incorporando as operações de movi-
mentação e leitura 

19/00 Transportes de dados para emprego com máquinas e 
tendo pelo menos uma parte destinada às marcações di-
gitais (transportes de dados adaptados ao controle de má-
quinas específicas, ver a subclasse pertinente à máquina, 
por ex., B 23 Q, D 03 C, G 10 F, H 04 L; impressão de for-
mulários B 41; arquivo de cartões B 42 F 19/00; transporte 
de dados em geral G 11) 

 
19/02 . caracterizados pela utilização de materiais específicos, 

por ex., para evitar desgaste durante o transporte através 
da máquina 

19/04 . caracterizados pela forma 
19/06 . caracterizados pela espécie de marcação digital, por ex., 

forma, natureza, código 

19/063 . . tendo suporte de dados perfurações ou entalhes 
laterais, por ex., ranhuras alongadas [5] 

19/067 . . Suporte de dados com marcas condutoras, circuitos 
impressos ou elementos de circuito com semicondu-
tores, por ex., cartões de crédito ou cartões de iden-
tidade (usando cartão com código para autorizar cha-
madas de um conjunto telefônico H 04 M 1/675) [5] 

19/07 . . . com chips de circuitos integrados [5] 
19/073 . . . . Disposições especiais para os circuitos, por 

ex., para proteger o código de identificação 
na memória (proteção contra a utilização 
não-autorizada da memória de computador 
G 06 F 12/14) [5] 

19/077 . . . . Detalhes estruturais, por ex., montagem dos 
circuitos no suporte de dados [5] 

19/08 . . utilizando marcações de tipos diferentes no mesmo 
transporte de dados, por ex., sendo uma dados marca-
ções lidas por meios óticos e a outra por meios magné-
ticos 

19/10 . . . utilizando-se ao menos um tipo de marcação para a 
autenticação, por ex., de cartões de crédito ou de 
identidade (teste de cartões de identidade codifica-
dos ou cartões de crédito em mecanismos aciona-
dos por esses cartões G 07 F 7/12) [5] 

19/12 . . . . sendo a marcação lida por meios magnéticos 
[5] 

19/14 . . . . sendo a marcação lida por radiação [5] 
19/16 . . . . . sendo a marcação constituída por um 

holograma ou uma rede de difração [5] 
19/18 . . . . Detalhes estruturais [5] 

21/00 Recuperação da informação de cartões perfurados destina-
das ao uso manual ou por meio de máquinas (19/00 tem prio-
ridade); Aparelhos para a manipulação desses cartões, por 
ex., marcação ou correção 

21/02 . em que a coincidência das marcações é lida por meios 
mecânicos, por ex., por agulhas  

21/04 . em que a coincidência das marcações é lida por meios 
óticos, por ex., "peek-a-boo system" (um sistema de busca 
de informações que usa cartões "peek-a-boo", isto é, cartões 
nos quais ocorrem pequenas perfurações na interseção das 
ordenadas (coluna e linha), que representam números) 

21/06 . Aparelhos ou ferramentas adaptadas para ranhurar ou mar-
car de outra maneira cartões de busca de informações (fer-
ramentas para perfuração em geral B 26 F) 

21/08 . Aparelhos ou ferramentas para corrigir erros de perfuração 
ou de ranhuramento 

 

 

G 06 M MECANISMOS DE CONTAGEM; CONTAGEM DE OBJETOS NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL (contagem por me-
dição de volume ou do peso dos artigos G 01 F, G;  adaptações de contadores a medidores de eletricidade em disposições eletromecâni-
cas para medição do tempo integral de energia ou corrente elétrica G 01 R 11/16; computadores G 06 C a G 06 J; contagem de pulsa-
ções elétricas H 03 K; contagem de caracteres, palavras ou mensagens em redes de computação para transmissão de informação digital 
H 04 L 12/08; disposições de metragem em sistemas telefônicos H 04 M 15/00) 

 Nota 

 Esta subclasse abrange: 
 – contadores mecânicos de avanço intermitente ou contínuo acionados por meio de uma ou mais entradas aplicadas mecânica ou eletri-

camente à ordem mais baixa; 
 – sistemas de contagem compreendendo o emprego de contadores mecânicos; elétricos ou eletrônicos. 
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1/00 Características estruturais de aplicação geral  
1/02 . Caixas (para instrumentos de medição em geral G 01 D) 
1/04 . para acionar o estágio de ordem mais baixas (com uma 

relação de acionamento variável 1/38) 
1/06 . . produzindo a revolução contínua do estágio, por ex., 

com trem de engrenagens) 
1/08 . para acionar a transmissão 
1/10 . . por meios elétricos ou magnéticos 
1/12 . . por meios fluidos 
1/14 . para transferir uma condição de um estágio para outro 

superior (com uma relação de transferência variável 
1/38) 

1/16 . . automaticamente, por ex., por mecanismos de Ge-
nebra 

1/18 . . exigindo intervenção externa, por ex., por força 
eletromagnética 

1/20 . . especialmente adaptadas para contagem com núme-
ros desiguais em cada estágio, por ex., graus e mi-
nutos de ângulo 

1/22 . para indicação visual do resultado da contagem em 
mecanismos de contagem, por ex., por uma janela com 
lente de aumento 

1/24 . . Tambores; Mostradores; Ponteiro  
1/26 . . Meios de alinhamento 
1/27 . para representar resultado de uma contagem na forma 

de sinais elétricos, por ex., para leitura de marcações no 
tambor do contador 

2/272 . . utilizando meios fotoelétricos 
2/274 . . utilizando meios magnéticos; utilizando dispositi-

vos de efeito de Hall 
1/276 . . utilizando contatos de acionamento mecânico 
1/28 . para colocar zero ou ajustar em um valor específico 
1/30 . . utilizando cames em forma de coração ou similar; 

utilizando alavancas 
1/32 . . . Meios de acionamento, por ex., ímã, mola, peso 
1/34 . . utilizando eixo de reposição em zero 
1/36 . . . Meios de acionamento, por ex., ímã, mola, peso 
1/38 . para relações de acionamento variáveis ou mecanismos 

de transferência, por ex., utilizando séries alternadas de 
contagem 

3/00 Contadores com dispositivos adicionais (geração de 
pulsações elétricas em intervalos aleatórios H 03 K 3/84) 

3/02 . para efetuar uma operação em um valor pré-
determinado de contagem, por ex., parando uma máqui-
na 

3/04 . . com uma série de contagem adicional trabalhando 
na direção inversa 

3/06 . para imprimir ou expor separadamente o resultado da 
contagem (sistemas de exposição G 09) 

3/08 . para contar a entrada de várias fontes; para contar en-
tradas de quantidades diferentes 

3/10 . para contar números desiguais em cada estágio, por ex., 
graus e números de ângulo (mecanismo de transferência 
para esse fim 1/20) 

3/12 . para evitar um registro incorreto, por ex., para impedir 
falsificação 

3/14 . para registrar uma diferença de dados positivos e nega-
tivos 

Contagem de objetos (em máquinas para fabricação de cigarros A 
24 C 5/32; em máquinas para perfilar sem remoção de material B 
21 C 51/00, em máquinas impressoras ou prensas B 41 F 33/02; em 
máquinas copiadoras para escritório B 41 L 39/02; de eixos de 
veículos ferroviários B 61 L 1/16; em máquinas de embalagem B 
65 B 65/08 de objetos transportados de canos ou tubos B 65 G 
51/36; aparelhos registradores de entrada ou de saída G 07 C 9/00) 

7/00 Contagem de objetos conduzidos por um  
transportador 

7/02 . em que os objetos à frente do elemento de leitura são 
separados para produzir um intervalo acentuado entre 
os objetos sucessivos 

7/04 . . Contagem de marcadorias por peça, por ex., de 
caixas 

7/06 . . Contagem de artigos planos, por ex., de folhas de 
papel 

7/08 . em que a direção do movimento dos objetos é modifi-
cada na estação em que são lidos 

7/10 . . Contagem de artigos planos superpostos, por ex., de 
cartões 

9/00 Contagem de objetos empilhados 
9/02 . por meio de um separador rotativo incorporando bocais 

pneumáticos de sucção 

11/00 Contagem de objetos distribuídos aleatoriamente, por 
ex., em uma superfície 

11/02 . utilizando um feixe eletrônico explorando uma superfí-
cie linha a linha, por ex., de glóbulos de sangue em uma 
base 

11/04 . . com disposições para distinguir dimensões diferen-
tes de objetos (investigação da dimensão das partí-
culas em geral G 01 N 15/00) 

 
 

 
 
 
 
G 06 N SISTEMAS DE COMPUTADOR BASEADOS EM MODELOS COMPUTACIONAIS ESPECÍFICOS [7] 
 

 

1/00 Sistemas de computação não previstos nos grupos 3/00 a 
7/00 [7] 

3/00 Sistemas de computador baseados em modelos biológicos 
(computadores analógicos simulando aspectos funcionais 
de seres humanos G 06 G 7/60) [7] 

3/02 . usando modelos de rede neural (para controle adapta-
tivo G 05 B 13/00; para combinação de padrão de ima-
gem G 06 K 9/00; para processamento de dados de i-
magem G 06 T 1/40; para combinação de padrão foné-
tico G 10 L 15/16) [7] 

3/04 . . Arquitetura, ex., topologia interconectada [7] 
3/06 . . Realização física, isto é, implementação do hard-

ware de redes neurais, neurônios ou partes de 
neurônios [7] 
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3/063 . . . usando meios eletrônicos [7] 
3/067 . . . usando meios óticos [7] 
3/08 . . Métodos de aprendizagem  [7] 
3/10 . . Simulação em computadores de objetivos gerais  [7] 
3/12 . usando modelos genéticos [7] 
 
5/00 Sistemas de computadores utilizando modelos baseados no 

conhecimento [7] 
5/02 . Representação do conhecimento [7] 
5/04 . Métodos ou dispositivos de inferência [7] 

7/00 Sistemas de computador baseados em específicos modelos 
matemáticos [7] 

7/02 . usando lógica fuzzy (3/00, 5/00 têm prioridade; para 
controle adaptativo G 05 B 13/00) [7] 

7/04 . . Realização física [7] 
7/06 . . simulação em computadores de objetivos gerais  [7] 
7/08 . usando modelo de caos ou modelos de sistema não 

linear [7] 

 
 
G 06 T PROCESSAMENTO DE DADOS DE IMAGEM OU GERAÇÃO, EM GERAL (especialmente adaptado para aplicações particula-

res, vide as subclasses relevantes, por ex., G 06 K, G 09 G, H 04 N) [6] 
 

Notas 
 
(1) Esta subclasse abrange: 
 – ajustes para geometricamente modelar objetos, seja o modelo final usado para mostrar uma imagem do objeto ou para algum outro 

propósito, tal como a fabricação de um objeto correspondente; 
 – ajustes para analisar os atributos geométricos de uma imagem de um objeto. [6]  
(2) Esta subclasse não abrange : 
 – ler ou identificar caracteres impressos ou escritos ou identificar padrões, por ex., impressões digitais, que são abrangidas pela subclas-

se G 06 K; 
 – modificação dos dados da imagem para permitir a apresentação utilizando vários visores, que são abrangidos pela subclasse G 09 G; 
 – circuitos para gerar funções para indicadores visuais, que são abrangidos pela subclasse G 09 G. [6]  
 – escaneamento de documentos ou similares na comunicação imagens, que é abrangida pela subclasse H 04 N. [6]
 
Índice da Subclasse  

 
PROCESSAMENTO DE DADOS DE IMAGEM  
PARA FINALIDADES GERAIS ................................................1/00 
TRANSFORMAÇÃO DA IMAGEM GEOMÉTRICA  
NO PLANO DA IMAGEM ..........................................................3/00 
REALCE OU RESTAURAÇÃO DE UMA IMAGEM ...............5/00 
ANÁLISE DE IMAGEM ..............................................................7/00 
CODIFICAÇÃO DE IMAGEM ...................................................9/00 

 
 
 
 
GERAÇÃO DE IMAGENS BIDIMENSIONAIS (2D)............. 11/00 
EFEITOS DE ANIMAÇÃO EM IMAGENS  
BIDIMENSIONAIS (2D)........................................................... 13/00 
CRIAÇÃO DE IMAGENS TRIDIMENSIONAIS (3D)............ 15/00 
MODELAGEM TRIDIMENSIONAL (3D)............................... 17/00

 

 

1/00 Processamento de dados de imagens para finalidades 
gerais [6] 

1/20 . Arquiteturas do processador; Configuração do proces-
sador, por ex. pipelining (arquiteturas de computadores 
com programas armazenados para finalidades gerais G 
06 F 15/76) [6] 

1/40 . . Redes neurais [6] 
1/60 . Gerenciamento da memória [6] 
 
3/00 Transformação de imagem geométrica no plano da 

imagem, por ex. de bit-mapped para bit-mapped crian-
do uma imagem diferente [6] 

 
3/20 . Translação linear de uma imagem em totalidade ou 

parte; por ex.: fazendo girar em movimento panorâmico 
[6] 

3/40 . Escalonamento de uma imagem em totalidade ou parte [6] 
3/60 . Rotação de uma imagem em totalidade ou parte [6] 

5/00 Realce ou restauração de uma imagem, por ex. de bit-
mapped para bit-mapped criando uma imagem similar 
[6] 

5/10 . por filtragem de domínio não espacial [6] 
5/20 . pelo uso de operadores locais [6] 
5/30 . . Erosão ou dilatação, por ex. redução [6] 
5/40 . pelo uso de técnicas de histograma [6] 
5/50 . pelo uso de mais de uma imagem, exemplo: mediação, 

subtração [6] 
 
7/00 Análise de imagem, por ex. de bit-mapped para não bit-

mapped  [6] 
7/20 . Análise de movimento [6] 
7/40 . Análise de textura [6] 
7/60 . Análise de atributos geométricos, por ex. superfície, 

centro de gravidade, perímetro de uma imagem [6] 
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9/00 Codificação de imagem, por ex. de bit-mapped para não 
bit-mapped (compressão em geral H 03 M; compressão p a-
ra comunicação de imagem H 04 N) [6] 

9/20 . Codificação de contorno, por ex. utilizando detecção de 
bordas  [6] 

9/40 . Codificação de árvore, por ex. (árvore quadrupla, árvore 
óctupla) [6] 

 
11/00 Geração de imagens bidimensionais (2D) por ex. de uma 

descrição para uma imagem bit-mapped [6] 
1120 . Desenho a partir de elementos básicos, por ex. linha, 

círculo, carta  [6] 
11/40 . Preenchimento de uma superfície plana: isto é, pelo 

acréscimo de cores ou textura [6] 
11/60 . Edição de figuras e texto: Configuração de figuras ou 

texto [6] 
11/80 . Criação ou modificação de uma imagem desenhada ou 

pintada manualmente, utilizando um dispositivo de en-
trada manual, por ex. mouse, caneta luminosa, teclas di-
recionais ou teclado [6] 

 

13/00 Efeitos de animação em imagens bidimensionais (2D), 
por ex. utilizando sprites [6] 

15/00 Criação de imagens tridimensionais (3D), por ex. a 
partir de um modelo para uma imagem bit-mapped [6] 

15/10 . Efeitos geométricos [6] 
15/20 . . Computação de perspectiva [6] 
15/30 . . Recorte [6] 
15/40 . . Remoção de parte oculta [6] 
15/50 . Efeitos de iluminação, por ex. sombreamento [6] 
15/60 . . Sombreamento [6] 
15/70 . Efeitos de animação [6] 
 
17/00 Modelagem tridimensional (3D); por ex. descrição dos 

dados de objetos 3D [6] 
17/10 . Geometria construtiva de sólido (CSG), utilizando 

sólidos primitivos, por ex. cilindros, cubos [6] 
17/20 . Geração de elementos finitos, por ex. descrição de 

superfície fio-moldura [6] 
17/30 . Descrição de superfície polinomial [6] 
17/40 . Manipulação de imagens 3D, por ex. utilizando esta-

ções gráficas  de trabalhos CAD [6] 
17/50 . Modelos geográficos [6] 
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G 07 DISPOSITIVOS DE TESTE 
 
G 07 B APARELHOS PARA EMISSÃO DE BILHETES; APARELHOS PARA REGISTRO DE TARIFAS DE PASSAGENS; APARE-

LHOS PARA FRANQUEAR 
 

Índice da Subclasse 

MÁQUINAS PARA IMPRIMIR OU 
EMITIR BILHETES; DETALHES 
DAS MESMAS..............................................................1/00; 3/00; 5/00 
OUTROS APARELHOS OU SISTEMAS RELATIVOS A  
BILHETES 
Suportes; perfuradores; diversos...................................7/00;9/00; 11/00 

 
 
 
 
TAXÍMETROS; APARELHOS PARA 
RECOLHER PASSAGENS OU 
ENTRADAS....................................................................... 13/00; 15/00 
APARELHOS PARA FRANQUEAR........................................... 17/00 
 

 

1/00 Máquinas para imprimir e emitir bilhetes (mecanismos 
de impressão per se B 41; mecanismos de saída de compu-
tadores digitais G 06 C 11/00) 

1/02 . utilizando chapas de impressão intercambiáveis 
1/04 . . em que as chapas são inseridas 
1/06 . sem chapas de impressão intercambiáveis 
1/08 . portáteis 

3/00 Máquinas para emitir bilhetes já impressos 
3/02 . de um estoque em forma de tira enrolada 
3/04 . de uma pilha 

5/00 Detalhes ou dispositivos auxiliares de máquina de emitir 
bilhetes (para validar os bilhetes introduzidos 11/02) 

5/02 . para recortar ou separar bilhetes 
5/04 . para gravar ou registrar os bilhetes emitidos 
5/06 . para impedir operação fraudulenta 
5/08 . para evitar funcionamento incorreto da máquina 
5/10 . . indicando que a reserva de bilhetes esgotou-se 
5/12 . permitindo anotações manuscritas nos bilhetes 

7/00 Suportes com acesso manual aos bilhetes 

9/00 Perfuradoras de bilhetes (alicates perfuradores B 26 F 
1/36; marcação do transporte de dados em forma digital por 
perfuração G 06 K 1/02) 

9/02 . Perfuradora de bilhetes de brinquedo 

11/00 Aparelhos para validar ou anular bilhetes emitidos [2] 

11/02 . para validar os bilhetes introduzidos 
11/03 . . por impressão [2] 
11/05 . . por perfuração [2] 
11/07 . . separando uma parte do bilhete [2] 
11/09 . . . combinados com o receptáculo para a parte 

separada do bilhete (receptáculos para detritos 
em geral B 65 F 1/00) [2] 

11/11 . para anular bilhetes [2] 

13/00 Taxímetros (medição da distância percorrida G 01 C; 
medição de tempo G 04) 

13/02 . Detalhes; Acessórios 
13/04 . . para indicar o preço da corrida ou se o veículo está 

livre ou não 
13/06 . . Dispositivos de acionamento 
13/08 . . Dispositivos para mudança de tarifa 
13/10 . . . acionados automaticamente 

15/00 Disposições ou aparelhos para recolher em postos de 
controle dinheiro de passagens, taxas ou entradas (carac-
terísticas da manipulação de moedas G 07 D; aparelhos de 
venda ou aluguel acionados por fichas ou bilhetes G 07 F 
7/00, 17/00) 

15/02 . com disposição para levar em conta um fator variável 
tal como a distância ou o tempo, por ex., para transporte 
de passageiros 

15/04 . . compreendendo dispositivos para dar passagem por 
uma barreira, borboleta ou similares, (borboletas a-
cionadas por moedas em geral G 07 C 9/00) 

17/00 Aparelhos para franquear (características de impressão B 
41) 

17/02 . por meios de computação ou contagem 
17/04 . por meios para evitar o uso indevido 

 
 
 
G 07 C APARELHOS PARA REGISTRAR HORÁRIOS OU PRESENÇAS; APARELHOS PARA REGISTRAR OU INDICAR O 

FUNCIONAMENTO DE MÁQUINAS; DISPOSITIVOS PARA SORTEAR NÚMEROS; APARELHOS PARA VOTAÇÃO OU 
APARELHOS DE LOTERIAS; DISPOSIÇÕES, SISTEMAS OU APARELHOS PARA TESTE NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO 
LOCAL (identificação de pessoas, por ex., impressões digitais, impressão do pé, A 61 B 5/117; aparelhos de indicação ou registro para 
medições em geral, aparelhos semelhantes nos quais, porém, a entrada não é uma variável a ser medida, por ex., a operação manual, G 01 
D; relógios, mecanismos de relógio G 04 B, C; medição de intervalos de tempo G 04 F; mecanismos de contagem per se G 06 M) 



G 07 C 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 7, Seção G 131 

Índice da Subclasse 

REGISTRO NA HORA DE UM  
ACONTECIMENTO OU DO TEMPO DECORRIDO...................1/00 
REGISTRO DO FUNCIONAMENTO DE 
MÁQUINAS; DE VEÍCULOS; DETALHES  
DOS MESMOS..............................................................3/00; 5/00; 7/00 
REGISTROS DE ENTRADA OU 
SAÍDA INDIVIDUAL.....................................................................9/00 

 
 
APARELHOS PARA TESTE 
NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL.................................... 11/00 
APARELHOS PARA VOTAÇÃO; 
GERAÇÃO DE NÚMEROS ALEATÓRIOS 
APARELHOS DE LOTERIA............................................ 13/00; 15/00 

 

1/00 Registro, indicação ou gravação da hora de um aconte-
cimento ou de tempo decorrido, por ex., aparelhos para 
registrar freqüência de empregados (registro ou indica-
ção do funcionamento de máquinas ou veículos 3/00, 5/00) 

Nota 
 Os grupos 1/20 a 1/32 tem prioridade sobre os grupos 1/02 

a 1/18. 

1/02 . não compreendendo o registro, a indicação ou a grava-
ção de outros dados 

1/04 . . em que a hora é indicada em números 
1/06 . . . com um aparelho adaptado para ser utilizado 

com cartões individuais 
1/08 . . em que a hora é indicada pela marcação de uma 

elemento, por ex., de um cartão ou uma fita, em 
uma posição correspondente à hora 

1/10 . combinados com a gravação, a indicação ou o registro 
de outros dados, por ex., de sinais de identidade (com-
binados com o registro de uma variável de variação 
contínua G 01 D ou outra subclasse apropriada de G 01, 
dependendo da variável) 

1/12 . . em que a hora é indicada em números 
1/14 . . . com um aparelho adaptado para ser utilizado 

com cartões individuais 
1/16 . . em que a hora é indicada pela marcação de um 

elemento, por ex., de um cartão de uma fita, em 
uma posição correspondente à hora 

1/18 . . . com um aparelho adaptado para ser utilizado 
com cartões individuais 

1/20 . Teste de patrulhas de horário fixo, por ex., de vigias 
1/22 . relativos a esportes ou jogos 
1/24 . . Cronômetros de corridas (aparelhos fotográficos 

para chegadas de corridas G 03 B 41/00) 
1/26 . . Equipamentos para cronometragem de pombos 

correios ou similares 
1/28 . . Indicação da duração de jogos 
1/30 . Parquímetros (registro ou indicação do tempo de espera 

de veículos por meios acionados por veículo 5/02; par-
químetros acionados por moedas G 07 F 17/24) 

1/32 . Fechaduras de registro de tempo (fechaduras com indi-
cação de abertura desautorizada E 05 B 39/00) 

3/00 Registro ou indicação da condição ou do funcionamento 
de máquinas ou outros aparelhos, com exceção de veícu-
los (indicadores de motores G 01 L; ensaios de aparelhos 
em relação com sua fabricação G 01 M; sistema de sinali-
zação per se, indicando condições indesejadas ou anormais 
G 08 B) 

3/02 . Registro ou indicação do tempo de funcionamento ou 
de parada apenas 

3/04 . . utilizando meios de contagem ou relógios digitais 
3/06 . . em forma gráfica 
3/08 . Registro ou indicação da produção de máquinas com ou 

sem registro do tempo de funcionamento ou de parada 
3/10 . . utilizando meios de contagem 
3/12 . . em forma gráfica 
3/14 . Sistemas de controle de qualidade 

5/00 Registro ou indicação do funcionamento de veículos 
(para medir a distância percorrida ou combinações de velo-
cidade e distância G 01 C; indicadores de motores G 01 L; 
dispositivos para medir a velocidade ou a aceleração G 01 
P) 

5/02 . Registro ou indicação do tempo de circulação, de fun-
cionamento, de parada ou de espera apenas (aparelhos 
constituindo parte integrante de taxímetros G 07 B) 

5/04 . . utilizando meios de contagem ou relógios digitais 
5/06 . . em forma gráfica 
5/08 . Registro ou indicação de dados de desempenho outro 

que não o tempo de circulação, de funcionamento, de 
parada ou de espera, com ou sem registro de tempo de 
circulação, de funcionamento, parada ou de espera 

5/10 . . utilizando meios de contagem ou relógios digitais 
5/12 . . em forma gráfica 

7/00 Detalhes ou acessórios comuns aos aparelhos de regi s-
trar ou indicar dos grupos 3/00 e 5/00 

9/00 Registros de entrada ou saída individual 
9/02 . Cruzetas giratórias com elementos de registro (aspectos 

com liberação mediante inserção de moeda, G 07 F) 

11/00 Disposições, sistemas ou aparelhos para conferir, por 
ex., a ocorrência de uma condição, não incluída em ou-
tro local (para conferência de jogos de lotos ou bingo A 63 
F 3/06; dispositivos de sinalização ou de alarme G 08 B) 

13/00 Aparelhos para votação 
13/02 . Urnas para votos 
15/00 Geração de números aleatórios; Aparelhos de loteria 

(dispositivos de computador digital para geração de núme-
ros aleatórios ou pseudo-aleatórios G 06 F 7/58; geração de 
pulsações elétricas a intervalos aleatórios H 03 K 3/84) [3] 
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G 07 D SEPARAÇÃO, TESTE, TROCA, DISTRIBUIÇÃO OU OUTRAS FORMAS DE MANIPULAR MOEDAS; TESTE OU TROCA 
DE PAPEL-MOEDA; TESTE DE TÍTULOS, BÔNUS OU PAPÉIS DE VALOR SIMILAR (seleção em geral B 07 C) [2] 

 Nota 
 Nesta subclasse o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
 – "moedas" abrange também fichas ou similares. 

 

1/00 Liberadores de moedas 
1/02 . fornecendo troco (mecanismos acionados por moedas 

em geral G 07 F) 
1/04 . . fornecendo troco igual a uma soma depositada 
1/06 . . fornecendo a diferença entre uma soma paga e uma 

soma a pagar 
1/08 . . acionados à mão 

3/00 Aparelhos que separam um volume misto de moedas nas 
respectivas denominações individuais (classificação medi-
ante peso de moeda G 01 G) [1,7] 

3/02 . Seleção por meio de orifícios calibrados 
3/04 . . dispostos em um trilho inclinado 
3/06 . . dispostos em uma pista circular 
3/08 . . dispostos em uma pista helicoidal 
3/10 . . constituído por peneiras dispostas em série 
3/12 . Seleção por meio de defletores escalonados 
3/14 . acionados pela ação de elementos sensíveis às moedas 
3/16 . combinados com aparelhos de contagem de moedas 

5/00 Verificação especialmente adaptada para determinar a 
identidade ou autenticidade de moedas, por ex., para a 
separação de moedas que são inaceitáveis ou alheias à 
determinada moeda de referência (aparelhos p ara separar 
um volume misto de moedas nas respectivas denominações 
3/00) [1,7] 

Nota 
 Nos grupos 5/02 a 5/10, salvo indicação contrária, uma 

invenção é classificada no último local apropriado. [3] 
 
5/02 . Teste das dimensões, como, por ex., espessura, diâme-

tro; Teste da deformação [3] 
5/04 . Teste do peso [3] 
5/06 . Teste da dureza ou elasticidade [3] 
5/08 . Teste das propriedades magnéticas ou elétricas [3] 
5/10 . Teste da borda, como, por ex., das marcas carretilhadas da 

borda [3] 

 

7/00 Teste da autenticidade de papel-moeda, títulos, bônus ou 
papéis de valor similar (métodos ou disposições para 
verificar a correção das marcações em um transporte de 
dados G 06 K 5/00; métodos ou disposições para ler ou 
identificar caracteres impressos ou manuscritos ou figu-
ras geométricas G 06 K 9/00) [2] 

Nota 

Neste grupo, os grupos 7/16 a 7/20 têm prioridade  sobre 
os grupos 7/02 a 7/14 [7] 

 

7/02 . usando meios elétricos (7/04, 7/06 têm prioridade) [7] 
7/04 . usando meios magnéticos, ex., detectar impressão 

magnética [7] 
7/06 . usando onda ou radiação de partículas [7] 
7/08 . . Ondas acústicas [7] 
7/10 . . Micro ondas [7] 
7/12 . . Luz visível, radiação infravermelha ou ultravioleta [7] 
7/14 . usando meios químicos [7] 
7/16 . Verificando as dimensões [7] 
7/18 . verificando a rigidez [7] 
7/20 . Verificando padrões [7] 
 

9/00 Dispositivos diversos para facilitar a manipulação de 
moedas (de papel-moeda B 65 H); Dispositivo para con-
tagem de moedas (contagem por pesagem G 01 G; conta-
gem de papel-moeda G 06 M) 

9/02 . Bandejas para troco 
9/04 . Dispositivos manuais ou mecânicos para contagem de 

moedas (mecanismos de contagem em geral G 06 M) 
9/06 . Dispositivos para empilhar ou colocar de outro modo 

moedas em um suporte, por ex., chapa perfurada para 
utilização na contagem de moedas 

11/00 Dispositivos que aceitam moedas ou papéis-moeda, por 
ex., máquinas de depósito (aparelhos liberados por moedas 
ou aparelhos similares G 07 F, por ex., sistemas bancários 
completos 19/00) [5] 

13/00 Manipulação de moedas ou papéis-moeda caracterizada 
por uma combinação de mecanismos não abrangidos 
por um único dos grupos 1/00 a 11/00 (manipulação de 
moedas ou papéis-moeda em combinação com aparelhos li-
berados por moedas ou aparelhos similares G 07 F) [5] 



G 07 F 

Int.Cl.7 (7a Edição, 1999) Vol. 7, Seção G 133 

G 07 F APARELHOS LIBERADOS POR MOEDAS OU APARELHOS SIMILARES  

 Notas 

 (1) Esta subclasse não abrange as estruturas ou detalhes de aparelhos que incluem, ou são combinados com, mecanismos acionados por moe-
das porém não especialmente adaptados ou modificados para uso com os mesmos. Tais estruturas ou detalhes são abrangidas pela sub-
classe apropriada do aparelho em questão. 

(2) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
 - "moedas" abrange também fichas ou similares. 

Índice da Subclasse 

DISPOSIÇÕES OU MECANISMOS EM GERAL 
 Introdução de moedas; teste de moedas; acionamento 

de moedas; outros..........................................1/00; 3/00; 5/00; 
  7/00 
APARELHOS CARACTERIZADOS 
POR SUA APLICAÇÃO 
 Distribuição; medição; aluguel.................11/00; 13/00;15/00; 
  17/00 

 

SISTEMAS BANCÁRIOS COMPLETOS................................... 19/00 
DETALHES NÃO ESPECÍFICOS 
A UM TIPO ESPECIAL DE APARELHO..................................... 9/00 

 

1/00 Disposições para a introdução de moedas; Moedas espe-
cialmente adaptadas para acionar mecanismos liberados 
por moedas (moedas em geral A 44 C) 

1/02 . Fenda para moedas 
1/04 . Calhas para moedas 
1/06 . Moedas especialmente adaptadas para acionar meca-

nismos liberados por moedas 

3/00 (abrangido por  07 D 3/00, 5/00, 13/00) 
3/02 (abrangido por G 07 D 5/00) 
3/04 (abrangido por G 07 D 3/00) 

5/00 Mecanismos acionados por moedas; Entrefechamentos 
5/02 . acionados mecanicamente por moedas, por ex., por uma 

única moeda 
5/04 . . em que duas ou mais moedas do mesmo valor: são 

necessárias para cada transação 
5/06 . . em que duas ou mais moedas de valores diferentes 

são necessárias para cada transação 
5/08 . . em que podem ser utilizadas opcionalmente duas ou 

mais moedas ou uma única moeda equivalente para 
cada transação; em que podem ser utilizadas opcio-
nalmente para cada transação duas ou mais moedas 
ou uma combinação de moedas alternativas equiva-
lentes 

5/10 . acionados eletricamente pela moeda, por ex., por uma 
única moeda 

5/12 . . em que duas ou mais moedas do mesmo valor são 
necessárias para cada transação 

5/14 . . em que duas ou mais moedas de valores diferentes 
são necessárias para cada transação 

5/16 . . em que são utilizada opcionalmente duas ou mais 
moedas ou uma única moeda equivalente para cada 
transação; em que são utilizadas opcionalmente para 
cada transação duas ou mais moedas ou uma com-
binação de moedas alternativas equivalentes 

5/18 . especialmente adaptados para controlar de um mesmo 
lugar vários aparelhos liberados por moedas (entrefe-
chamento 5/26) 

5/20 . especialmente adaptados para registrar moedas como 
crédito, como ex., acionados mecanicamente 

5/22 . . acionados eletricamente 
5/24 . com fornecimento de troco (mecanismos para trocar 

moedas per se G 07 D) 
5/26 . Entrefechamento, por ex., para travar as portas de com-

partimentos outras que não aquelas a serem usadas 

7/00 Mecanismos acionados por outros objetivos que não 
moedas para liberar ou acionar aparelhos para vender, 
alugar, distribuir moedas ou papel-moeda, ou para re-
embolsar (sistemas bancários completos 19/00; manipula-
ção de moedas ou papéis-moeda que seja distinta dos apare-
lhos  liberados  por  moeda  ou  aparelhos similares  G 07 
D) [2] 

7/02 . por chaves ou outros dispositivos de registro de crédito 
(para produzir um sinal codificado para utilização jun-
tamente com cartões de identidade codificados 7/10) [2] 

7/04 . por papel-moeda 
7/06 . por recipientes consignáveis, por ex., garrafas 
7/08 . por cartões de identidade codificado ou por cartão de 

crédito [2] 
7/10 . . juntamente com um sinal codificado [2] 
7/12 . . Teste de cartões [5] 
9/00 Detalhes outros que não os específicos a um tipo especial 

de aparelho (disposições para introdução de moedas 1/00; 
mecanismos acionados por moedas; entrefechamento 5/00) 
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9/02 . Dispositivos para alarme ou indicação, por ex., quando 
vazios; Disposições para publicidade em aparelhos libe-
rados por moedas (dispositivos de alarme ou aviso indi-
cando a interrupção do fluxo a ser medido 15/10) 

9/04 . Meios para devolver as moedas em excesso ou não 
utilizadas 

9/06 . Caixas de moedas 
9/08 . Contagem do total das moedas introduzidas 
9/10 . Estojos, por ex., com meios para aquecimento ou resfri-

amento 

11/00 Aparelhos liberados por moedas para distribuir ou 
fornecer em uma forma similar artigos de maneira des-
contínua 

11/02 . proveniente de depósitos fixos 
11/04 . . nos quais os artigos são armazenados verticalmente 

um acima do outro 
11/06 . . . colocados individualmente em abas ou pratelei-

ras articuladas 
11/08 . . . dispostos em duas colunas deslocadas uma em 

relação a outra 
11/10 . . . tendo os dois ou mais depósitos uma calha 

comum de distribuição 
11/12 . . . com meios para passar automaticamente para 

uma pilha de reserva 
11/14 . . . com meios para suspender a pilha de artigos a 

fim de permitir a distribuição a partir do alto 
11/16 . . . Meios de distribuição 
11/18 . . . . Gavetas com reentrâncias 
11/20 . . . . Impulsores acionados diretamente pela mão 
11/22 . . . . Impulsores acionados indiretamente pela 

mão, por ex., por manivelas ou alavancas 
11/24 . . . . Elementos rotativos ou oscilatórios 
11/26 . . . . Tiras sem fim 
11/28 . . em que os depósitos são inclinados 
11/30 . . . tendo os dois ou mais depósitos uma distribui-

ção independente 
11/32 . . . tendo os dois ou mais depósitos uma calha 

comum de distribuição 
11/34 . . em que os depósitos são em forma de zigu ezague 
11/36 . . em que os depósitos são de forma helicoidal ou em 

espiral 
11/38 . . em que os depósitos são horizontais 
11/40 . . . sendo os artigos distribuídos por meios aciona-

dos à mão 
11/42 . . . sendo os artigos distribuídos por meios aciona-

dos a motor 
11/44 . . nos quais os artigos são armazenados a gr anel 
11/46 . provenientes de recipientes ou suportes de armazena-

mento móveis 
11/48 . . sendo os recipientes ou suportes de armazenamento, 

por ex., depósitos articulados (artigos colocados em 
depósitos apoiados em abas ou prateleiras articula-
das 11/06) 

11/50 . . sendo os recipientes ou suportes de armazenamento 
rotativos 

11/52 . . . em torno de eixos horizontais 
11/54 . . . em torno de eixos verticais 
11/56 . . . . podendo os recipientes ou suportes de ar-

mazenamento girar e ao mesmo tempo se 
deslocar axialmente 

11/58 . . sendo os artigos colocados sobre os suportados por 
correias sem fim ou transportadores seme-
lhantes 

11/60 . . sendo os recipientes ou suportes de armazenamento 
de movimento retilíneo (correias sem fim ou trans-
portadores semelhantes 11/58) 

11/62 . em que os artigos são armazenados em compartimentos 
de receptáculos fixos 

11/64 . em que os artigos são suspensos separadamente em 
suportes fixos 

11/66 . em que os artigos são distribuídos por seccionamento de 
uma massa 

11/68 . em que os artigos são tirados de tiras ou folhas por 
rasgadura ou seccionamento 

11/70 . em que os artigos são formados no aparelho por com-
ponentes, material em bruto ou elementos constituintes 

11/72 . Equipamento auxiliar, por ex., para acender charutos, 
para abrir garrafas 

13/00 Aparelhos liberados por moedas para controlar a distri-
buição de líquidos, semilíquidos ou material granular 
armazenados em reservatórios 

13/02 . por volume 
13/04 . por peso 
13/06 . com distribuição seletiva de fluidos ou materiais dife-

rentes ou de mistura dos mesmos 
13/08 . em forma de pulverização 
13/10 . com distribuição simultânea de recipientes, por ex., 

xícaras ou outros artigos (distribuição de artigos de ma-
neira descontínua per se 11/00) 

15/00 Aparelhos liberados por moedas com distribuição de 
líquidos, gases ou eletricidade por medidor (aparelhos de 
medição de tarifas em geral G 01 D 4/00) 

15/02 . em que o mecanismo que determina a quantidade é 
impulsionado pela mão depois da introdução de uma 
moeda 

15/04 . em que o mecanismo que determina a quantidade é 
impulsionada automaticamente pela introdução de uma 
moeda 

15/06 . com meios para pagamento de dívidas fixas, por ex., 
aluguel de medidores 

15/08 . com meios para variar a tarifa ou alterar o preço 
15/10 . com dispositivos de alarme ou aviso, por ex., indicando 

a interrupção do fornecimento 
15/12 . em que a medição é feita em uma base horária 

17/00 Aparelhos liberados por moedas para aluguel de arti-
gos; instalações ou serviços liberados por moedas (caixas 
de música automáticas com imagens G 03 B; sistemas tele-
fônicos de pagamento antecipado H 04 M 17/00) 

17/02 . para dispositivos óticos, por ex., telescópicos 
17/04 . para medições antropométricas tais como peso, altura, 

força 
17/06 . para bombas de inflar 
17/08 . para assentos ou banquetas 
17/10 . para meios de salvaguarda de bens, momentaneamente 

abandonados, por ex., por travamento desse bem 
17/12 . . compreendendo recipientes trancáveis, por ex., para 

depósito de roupas a serem limpas 
17/14 . para fechamento de portas (de recipientes para salva-

guardar 17/12); para borboletas 
17/16 . para dispositivos de propaganda, anúncios, fotografias 

ou similares 
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17/18 . para lavar ou enxugar pessoas 
17/20 . para lavar ou enxugar artigos, por ex., roupas, automó-

veis 
17/22 . para limpar e polir botas ou sapatos 
17/24 . para parquímetros (dispositivos para teste do tempo de 

estacionamento G 07 C 1/30) 
17/26 . para aparelhos de imprimir, carimbar, franquear, datilo-

grafar ou tele-imprimir (aparelhos para imprimir bilhe-
tes ou similares 17/42) 

17/28 . para aparelhos de rádio (sistemas de assinatura de tele-
visão H 04 N 7/16) 

17/30 . para instrumentos musicais (aparelhos de gravar ou 
reproduzir G 11 B) 

17/32 . para jogos, brinquedos, esportes, ou diversões 
17/34 . . dependendo da parada de elementos móveis, por 

ex., caça-níqueis 
17/36 . . Aparelhos para revelar idade, caráter ou a sorte 

17/38 . . Jogo de bola; Aparelhos de tiros 
17/40 . para dispositivos de recebimento de pedidos, anúncios 

ou similares 
17/42 . aparelhos para impressão de bilhetes ou similares 
19/00 Sistemas bancários completos; Disposições com libera-

ção por cartão codificado adaptados para fornecer ou 
receber dinheiro ou similares e remeter tais transações 
para contas existentes, por ex., máquinas que são caixas- 
automáticos (mecanismos em geral operados por outros 
objetos que não sejam moedas 7/00; equipamentos de pro-
cessamento de dados para contabilidade bancária G 06 F 
17/60, 19/00; manipulação de moedas ou papéis-moeda que 
seja distinta dos aparelhos liberados por moedas ou apare-
lhos similares G 07 D) [5] 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
G 07 G REGISTRO DE RECEITA DE CAIXAS, DE VALORES OU DE FICHAS (computação digital em geral G 06 C, F) [4] 

 

1/00 Caixas registradoras (sinais indicadores de alarme 3/00) 
1/01 . Detalhes para indicação (apresentação da informação 

em geral G 09 F, G) [4] 
1/06 . . com condições de anotar a quantia a ser paga 
1/08 . . com tambores rotativos que indicam a quantia 

recebida [4] 
1/10 . com operação mecânica [4] 
1/12 . com operação eletrônica (computadores para fins admi-

nistrativos ou comerciais G 06 F 17/60) [4] 

1/14 . . Sistemas incluindo uma ou mais estações distantes 
cooperando com uma unidade central de processa-
mento (transmissão de dados em geral H 04 L; sis-
temas de telemetria para chamada seletiva de uma 
subestação a partir de uma estação central H 04 Q 
9/00) [4] 

3/00 Sinais indicadores de alarme, por ex., campainhas 

5/00 Máquinas fornecedoras de recibo (caixas registradoras 
que fornecem recibo 1/00) 
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G 08 SINALIZAÇÃO (dispositivos de indicação ou apresentação per se G 09 F; transmissão de imagens H 04 N) 

G 08 B SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO OU CHAMADA; ORDENAÇÃO TELEGRÁFICA; SISTEMAS DE ALARME (dispositivos de 
sinalização em veículos B 60 Q, B 62 D 41/00; sistemas de sinalização para ferrovias ou os respectivos dispositivos B 61 L; para bicicle-
tas B 62 J 3/00, 6/00; cofres ou caixas-fortes com dispositivos de alarme E 05 G;  dispositivos de sinalização ou alarme para minas E 21 F 
17/18; elementos de medição sensíveis, ver subclasses apropriadas de G 01; sistemas de controle de tráfego G 08 G; meios de indicação 
visual G 09; dispositivos produtores de som G 10, sistemas de chamada por rádio ou por proximidade de campo H 04 B 5/00, 7/00; dispo-
sitivos para chamada seletiva de uma estação para outra H 04 Q 9/00; alto-falantes, microfones, captadores de toca-discos ou transdutores 
eletromecânicos acústicos similares H 04 R) 

 Notas 
(1) Esta subclasse abrange também meios para identificar ou incapacitar ladrões ou similares 
(2) Esta subclasse não abrange : 
 - o simples fato de prover com um dispositivo de sinalização audível ou visual um aparelho de medição; 

- os sistemas de alarme para indicar que uma variável específica ultrapassou ou caiu abaixo de um valor determinado, os quais são abran-
gidos pelas subclasses da classe G 01 pertinentes à medição dessa variável; 

- os sistemas de alarme para processos específicos ou tipos de máquinas ou de aparelhos, os quais são abrangidos pelas subclasses perti-
nentes a esses processos, máquinas ou aparelhos. 

(3) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
“sistemas” pode também abranger os dispositivos pertinentes aos mesmos. 
 

Índice da Subclasse 

SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO 
E CHAMADA EM GERAL 
 Caracterizados pela transmissão 
 Do sinal.............................................................................1/00 
 Caracterizados pela natureza 
 da indicação: audível; visível; tátil 
 combinada .............................................3/00; 5/00; 6/00; 7/00 
 ORDENAÇÃO TELEGRÁFICA.....................................9/00 
SISTEMAS DE ALARME 
 Sensíveis a uma condição 
 não específica .................................................................23/00 
 

 
 
 Sensíveis a duas ou mais 
 condições diferentes ....................................................... 19/00 
 Sensíveis a uma condição 
 específica: intrusão; incêndio; 
 outras........................................................13/00; 15/00;17/00;  
  21/00 
 Com transmissão de ou para 
 uma estação central .................................. 25/00, 26/00, 27/00 
 Sistema de alarmes de prevenção................................... 31/00 
TESTE, MONITORAGEM ........................................................... 29/00 
 

 

1/00 Sistemas de sinalização caracterizados unicamente pela 
forma de transmissão do sinal  

1/02 . utilizando apenas transmissão mecânica 
1/04 . utilizando transmissão hidráulica; utilizando transmis-

são pneumática 
1/06 . . apenas hidráulica 
1/08 . utilizando transmissão elétrica 

3/00 Sistemas ou dispositivos audíveis de sinalização; Siste-
mas ou dispositivos de chamada audível de pessoa (indi-
cação audível de sinais de hora G 04 B 21/00, G 04 C 
21/00) 

3/02 . utilizando apenas transmissão mecânica 
3/06 . utilizando transmissão hidráulica; utilizando transmis-

são pneumática 
3/10 . utilizando transmissão elétrica; utilizando transmissão 

eletromagnética 
3/14 . utilizando explosivos 

5/00 Sistemas ou dispositivos visíveis de sinalização, por ex., 
sistemas ou dispositivos de chamada de pessoa, indica-
ção remota de assentos ocupados (apresentação de sinais 
de hora G 04 B 19/00, G 04 C 17/00, 19/00, G 04 G 9/00; 
para apresentação de informações alfanuméricas G 09 F; 
bandeiras, flâmulas G 09 F) 

5/02 . utilizando apenas transmissão mecânica 

5/06 . utilizando transmissão hidráulica; utilizando transmissão 
pneumática 

5/14 . . com um elemento indicador movendo-se em torno de 
um eixo, por ex., alerta articulada, palheta rotat iva 

5/16 . . . com meios de reposicionamento exigindo uma 
operação separada para fazer retornar o elemento 
indicador 

5/18 . . com o elemento indicador movendo-se retilineamente 
5/20 . . . com meios de reposicionamento exigindo uma 

operação separada para fazer retornar o elemento 
indicador 

5/22 . utilizando transmissão elétrica; utilizando transmissão 
eletromagnética 

5/24 . . com o elemento indicador movendo-se em torno de um 
eixo, por ex., alerta articulada, palheta rotativa 

5/26 . . . com meios de reposicionamento exigindo uma 
operação separada para fazer retornar o elemento 
indicador 

5/28 . . . com aleta ou braço articulado 
5/30 . . . com elementos rotativos ou oscilatórios, por ex., 

palhetas 
5/32 . . com o elemento indicador movendo-se retilinea-

mente 
5/34 . . . com meios de reposicionamento exigindo uma 

operação separada para fazer retornar o elemento 
indicador 

5/36 . . utilizando fontes visíveis de luz 
5/38 . . . utilizando luz intermitente 
5/40 . utilizando fumaça, fogo ou gases coloridos (escrita no 

espaço G 09 F 21/16) 
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6/00 Sistemas táteis de sinalização, por ex., sistemas de 
chamada de pessoa (indicação do tempo através do 
sentido G 04 B 25/02; dispositivos de ajuda a surdos [6] 

7/00 Sistemas de sinalização de acordo com mais de um dos 
grupos 3/00 a 6/00 (combinações de ajustes de apresenta-
ção com propaganda audível G 09 F 27/00); Sistemas de 
chamada de pessoa de acordo com mais de um dos gru-
pos 3/00 a 6/00 

7/02 . utilizando transmissão mecânica 
7/04 . utilizando transmissão hidráulica; utilizando transmis-

são pneumática 
7/06 . utilizando transmissão elétrica 
7/08 . utilizando explosivos 

9/00 Aparelhos telegráficos de ordenação, isto é, meios para 
transmitir um elemento dentre um número finito de di-
versas ordens, à discrição ou critério do usuário, como, 
por ex., ordens transmitidas da ponte de comando para 
a casa de máquinas em navios (dispositivos de sinalização 
em minas E 21 F 17/18) 

9/02 . Detalhes 
9/04 . . Meios para gravar a operação do aparelho 
9/06 . . Meios para indicar desacordo entre as ordens dadas 

e as executadas 
9/08 . mecânicos 
9/10 . . utilizando catraca 
9/12 . . utilizando eixo rotativo 
9/14 . hidráulicos; pneumáticos 
9/16 . . utilizando catraca 
9/18 . . variando o deslocamento do fluído 
9/20 . . variando a pressão do fluído 

13/00 Alarmes contra ladrões, roubos, ou intrusos (alarmes 
contra roubo de veículos B 60 R 25/10; alarmes contra rou-
bo de bicicletas B 62 H 5/00) 

13/02 . Acionamento mecânico 
13/04 . . por quebra do vidro 
13/06 . . forçando os cadeados (fechaduras com alarme E 05 

B 45/00; dispositivos de alarme em cofres E 05 G 
1/10) 

13/08 . . por abertura, por ex., de portas, de janelas, de gave-
tas, de venezianas, de cortinas, de estoques 

13/10 . . por pressão sobre soalhos, revestimentos de pisos, 
degraus de escadas, guichês ou caixas registradoras, 
ou gavetas de gu ichês 

13/12 . . pela ruptura ou alteração de cordas ou fios esticados 
13/14 . . por remoção ou tentativa de remoção de artigos 

portáteis 
13/16 . Acionamento por interferência com vibrações mecâni-

cas do ar ou do outro fluído 
13/18 . Acionamento por interferência pelo calor, luz, ou radia-

ções de comprimento de onda mais curto; Acionamento 
pela introdução de fontes de calor, luz ou radiações de 
comprimentos de onda mais curto 

13/181 . . utilizando sistemas detectores de radiação ativa [5] 
13/183 . . . por interrupção de um feixe ou uma barreira de 

radiação (barreira de luz em geral G 01 V 8/10) 
[5] 

13/184 . . . . utilizando refletores de radiação [5] 
13/186 . . . . utilizando guias de luz, por ex., fibras óticas [5] 
13/187 . . . por interferência de um campo de radiação [5] 

13/189 . . utilizando  sistemas detectores de radiação passiva 
[5] 

13/19 . . . utilizando sistemas detectores de radiação infra-
vermelha [5] 

13/191 . . . . utilizando meios de detectores piroelétricos 
[5] 

13/193 . . . . utilizando meios de focalização [5] 
13/194 . . . utilizando sistemas de varredura e de compara-

ção de imagem [5] 
13/196 . . . . utilizando câmaras de televisão [5] 
13/20 . Acionamento pela mudança da pressão de um fluído 
13/22 . Acionamento elétrico 
13/24 . . por interferência com a distribuição de um campo 

eletromagnético 
13/26 . . pela proximidade de um intruso provocando uma 

variação da capacitância ou da indutância de um 
circuito 

15/00 Identificação, intimidação ou incapacitação de arrom-
badores, ladrões ou intrusos, por ex., explosivos (armadi-
lhas para ladrões, ou similares, em cofres E 05 G 5/02) 

15/02 . com fumaça, gás, ou pó ou líquido coloridos ou com 
odor 

17/00 Alarmes contra incêndios; Alarmes sensíveis a explosões 
(elementos termosensíveis G 01 K) 

17/02 . Acionamento mecânico do alarme, por ex., pela ruptura 
de um fio 

17/04 . Acionamento hidráulico ou pneumático do alarme, opor 
ex., pela mudança da pressão de um fluído 

17/06 . Acionamento elétrico do alarme, por ex., utilizando 
uma chave de acionamento térmico (chaves elétricas de 
acionamento térmico per se H 01 H 37/00) 

17/08 . Acionamento compreendendo a utilização de meios 
explosivos 

17/10 . Acionamento provocado por fumaça ou gases 
17/103 . . utilizando um dispositivo emissor e receptor de luz 

[5] 
17/107 . . . para detectar uma difusão de luz devido à fuma-

ça [5] 
17/11 . . utilizando uma câmara de ionização para detectar 

fumaça ou gases (sensores de vácuo que utilizam 
efeitos de ionização G 01 L 21/30; análise dos gases 
pela investigação de ionização G 01 N 27/62) [5] 

17/113 . . . Detalhes estruturais (válvulas de descarga para 
medir a presença de gás introduzido, ou para de-
tectar a presença de gás, em geral H 01 J 41/02) 
[5] 

17/117 . . utilizando um dispositivo de detecção para gases 
específicos, por ex., produzidos por combustão, 
produzidos por incêndio (17/103, 17/11 têm priori-
dade; análise de gases em geral G 01 N, por ex., uti-
lizando meios elétricos 27/00) [5] 

17/12 . Acionamento provocado pela irradiação de partículas, 
por ex., irradiação infravermelha, de íons 

19/00 Alarmes sensíveis a duas ou mais condições diferentes 
indesejáveis ou anormais, por ex., furto e incêndio, 
temperatura anormal e velocidade anormal de vazão 

19/02 . Alarme sensível à formação ou formação antecipada de 
gelo (indicando condições meteorológicas G 01 W 
1/00) 
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21/00 Alarmes sensíveis a uma única condição operacional 
específica indesejável ou anormal e não incluída em 
outro local 

21/02 . Alarmes para garantir a segurança  pessoal [7] 
21/04 . . sensíveis a inatividade, por ex., de pessoas idosas 

(21/06 tem prioridade) [7] 
21/06 . . indicando o estado de sono, por ex., alarmes anti-

cochilo  (dispositivos de segurança para controle 
da unidade de propulsão de veículos sensíveis à 
incapacidade do motorista B 60 K 28/06) [7] 

21/08 . . sensível à presença de pessoas dentro de uma mas-
sa d’água, por ex., piscina; sensível a uma condi-
ção anormal de uma massa d’água  [7] 

21/10 . . sensível a eventos calamitosos, por ex., tornados, 
terremotos (sismologia G 01 V 1/00; indicação das 
condições climáticas G 01 W 1/00) [7] 

21/12 . . sensível a emissão de substâncias indesejáveis, por 
ex., alarmes contra poluição (alarmes em tubula-
ções F 17 D 3/01) [7] 

21/14 . . . Alarmes contra gases tóxicos (21/16 tem priori-
dade) [7] 

21/16 . . . Alarmes contra gás combustível [7] 
21/18 . Alarmes de condição (21/02 tem prioridade) [7] 
21/20 . . sensível a umidade [7] 
21/22 . . sensível à presença ou ausência de pessoas [7] 
21/24 . . alarme de lembrete, por ex., alarmes contra perda 

(dispositivos para prevenir contra perda de bolsas 
ou similares A 45 C 13/24) [7] 

23/00 Alarmes sensíveis à condições não específicas indesejá-
veis ou anormais 

25/00 Sistemas de alarme em que a localização da condição 
que provocou o alarme fica sinalizada a uma estação 
central, como, por ex., sistemas telegráficos de incêndios 
ou de chamada de polícia 

25/01 . caracterizados pela transmissão média [5] 
25/04 . . utilizando uma linha única de sinalização por ex., 

malha fechada [5] 
25/06 . . utilizando a rede de alimentação de energia (siste-

mas para a transmissão de informações por linhas 
de distribuição de energia, em geral H 04 
B 3/54) [5] 

25/08 . . utilizando as linhas de comunicação (sistemas de 
comunicação telefônica combinados com sistemas 
de alarme H 04 M 11/04) [5] 

25/10 . . utilizando sistemas de transmissão sem fio [5] 

25/12 . Dispositivos para transmitir um alarme por controle 
manual em caso de sinais [5] 

25/14 . Dispositivos para a recepção e indicação de um alarme 
central [5] 

26/00 Sistemas de alarme em que as subestações são interro-
gadas sucessivamente por uma estação central  

27/00 Sistemas de alarme em que condição de alarme é sinal i-
zado desde uma estação central a uma pluralidade de 
subestações 

29/00 Teste ou monitoragem de sistemas de sinalização ou 
alarme; Prevenção ou correção de erros operacionais, 
por ex., prevenção de operações não autorizadas. 

29/02 . Monitoragem contínua dos sistemas de sinalização ou 
sistema de alarme [5] 

29/04 . . Monitoragem dos circuitos detectores [5] 
29/06 . . Monitoragem dos circuitos de linha, por ex., sinali-

zação de defeitos de linha (teste e localização dos 
defeitos em cabos e linhas em geral G 01 R 31/02, 
31/08) [5] 

29/08 . . . Sinalização de violação de circuito de linha [5] 
29/10 . . Monitoragem de circuitos anunciadores[5] 
29/12 . Teste nos sistemas de sinalização ou de alarme intermi-

tentes [5] 
29/14 . . teste dos circuitos detectores [5] 
29/16 . Sistemas de sinalização ou de alarme de segurança, por 

ex., sistemas redundantes [5] 
29/18 . Prevenção ou correção de erros de funcionamento 

(29/02, 29/12, têm prioridade) [5] 
29/20 . . Calibração, incluindo os dispositivos auto-

calibradores [5] 
29/22 . . . Dispositivos para facilitar a calibração manual, 

por ex., dispositivos para teste de entrada e saí-
da; Manutenção dos valores intermitentes para 
permitir a medição [5] 

29/24 . . . Autocalibradores, por ex., para consertar os 
estragos por intempéries ou por envelhecimento 
do material [5]  

29/26 . . . . por atualização e armazenamento dos limi-
tes de referência [5] 

29/28 . . . . por troca de ganho de um amplificador [5] 

31/00 Sistemas de alarme de prevenção caracterizados por 
extrapolação ou um outro tipo de cálculo utilizando da-
dos atualizados [5] 

 

 

G 08 C SISTEMAS DE TRANSMISSÃO PARA VALORES MEDIDOS, SINAIS DE CONTROLE OU SIMILARES (sistemas de trans-
missão por pressão de fluído F 15 B; elementos sensores para variáveis físicas específicas, ver as subclasses apropriadas, por ex., de G 01, 
de H 01; indicadores ou gravadores, ver as subclasses apropriadas, por ex., G 01 D, G 09 F; meios mecânicos para transferência do sinal 
de saída de um elemento sensor numa variável diferente G 01 D 5/00; pontes auto-equilibradas G 01 R; controle da posição em geral G 05 
D 3/00; sistemas de controle mecânico G 05 G; sistemas para transmissão somente de sinais "on/off", sistemas para transmissão de condi-
ções de alarme G 08 B; sistemas telegráficos para transmissão de ordens G 08 B 9/00; geração de pulsos elétricos H 03 K; codificação, 
decodificação ou conversão de código, em geral H 03 M; transmissão de informações digitais H 04 L; chamada seletiva de uma estação 
para outra H 04 Q 9/00) [4] 

 
Índice da Subclasse 
 
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO EM GERAL 
 Elétricos; não elétricos ........................................19/00; 23/00 

 
 
 
 
SISTEMAS PARA TRANSMITIR 
A POSIÇÃO DE UM OBJETO..................................................... 21/00 
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DISPOSIÇÕES CARACTERIZADAS PELO 
 MÉTODO DE TRANSMISSÃO 
 Multiplex; rádio ...................................................15/00; 17/00 

PROCESSAMENTO DE SINAIS 
 Diferenciação, retardamento.......................................... 13/00 
MONITORAGEM, PREVENÇÃO OU 
CORREÇÃO DE ERROS............................................................. 25/00 

 

13/00 Disposições para influenciar a relação entre sinais na 
entrada e na saída, por ex., diferenciação, retardamento 
(transferência da saída de um elemento sensor para uma pe-
ça indicadora ou registradora não proporcionando o valor 
momentâneo G 01 D 1/00; sistemas para controlar a posição 
compreendendo a comparação entre valores reais e deseja-
dos G 05 D 3/00; computação em geral G 06) 

13/02 . para emitir um sinal constituindo uma função de dois ou 
mais sinais, por ex., soma, produto 

15/00 Disposições caracterizadas pela utilização de multiplex 
para a transmissão de vários sinais por uma trajetória 
comum (transmissão multiplex em geral H 04 J) 

15/02 . simultaneamente, isto é, utilizando divisão de freqüência 
15/04 . . sendo os sinais modulados em freqüência portado-

ras 
15/06 . sucessivamente, isto é, utilizando a divisão de tempo 
15/08 . . sendo os sinais representados pela amplitude de 

corrente ou de tensão na cadeia de transmissão 
15/10 . . sendo os sinais representados por freqüências ou 

fases de corrente ou de tensão na cadeia de trans-
missão 

15/12 . . sendo os sinais representados por características de 
pulsos na cadeia de transmissão 

17/00 Disposições para transmitir sinais caracterizados pela 
utilização de uma cadeia de rádio [6] 

17/02 . utilizando uma ligação de rádio [6] 
17/04 . utilizando dispositivos acoplados magneticamente [6] 
17/06 . utilizando acoplamento de capacidade [6] 
19/00 Sistemas de transmissão de sinais elétricos 
19/02 . em que o sinal transmitido corresponde a determinada 

magnitude de corrente ou de tensão (19/36, 19/38 têm 
prioridade) 

19/04 . . utilizando resistência variável 
19/06 . . utilizando indutância variável 
19/08 . . . influenciando diferencialmente duas bobinas 
19/10 . . utilizando capacitância variável 
19/12 . em que o sinal transmitido é uma freqüência ou fase de 

corrente alternada 
19/14 . . utilizando uma combinação de freqüências baixas 
19/16 . em que a transmissão é por pulsos 
19/18 . . utilizando um número variável de pulsos em uma 

série de pulsos 

19/20 . . . atuando sobre dispositivos dínamo-elétricos em 
uma série de pulsos 

19/22 . . variando a duração de pulsos individuais 
19/24 . . utilizando a mudança de tempo dos pulsos 
19/26 . . variando a freqüência de repetição dos pulsos 
19/28 . . utilizando código de pulsos 
19/30 . em que a transmissão é efetuada pela seleção de um ou 

mais condutores ou canais dentre vários condutores o 
canais (19/38 tem prioridade) 

19/32 . . de um condutor ou canal 
19/34 . . de uma combinação de condutores ou canais 
19/36 . utilizando meios óticos para converter o sinal de entrada 

(conversão analógico/digital per se H 03 M 1/00) 
19/38 . utilizando dispositivos, dínamo-elétricos (acionados por 

pulsações 19/20; máquinas dínamo-elétricas per se H 02 K) 
19/40 . . das quais o rotor ou o estator suporta um enrola-

mento ao qual é aplicado um sinal, por ex., utilizan-
do um motor escalonado 

19/42 . . . com três pólos de estator 
19/44 . . . com mais de três pólos de estator 
19/46 . . em que tanto o rotor como o estator suportam enro-

lamentos (com rotor do tipo gaiola do esquilo 
19/40) 

19/48 . . . sendo do tipo de estator trifásico e um rotor 
alimentado por corrente alternada de freqüência 
constante, por ex., "selsyn", magslip" 

21/00 Sistemas para transmitir a posição de um objeto relati-
vamente a um sistema de referência pré-determinado, 
por ex., sistema teleautográfico (conversão de modelos de 
parâmetros mecânicos, por ex., sinais elétricos de força ou 
presença G 06 K 11/00) [5] 

23/00 Sistemas não elétricos de transmissão de sinais, por ex. 
sistemas óticos 

23/02 . utilizando ondas acústicas [6] 
23/04 . utilizando ondas de luz, por ex. infravermelho [6] 
23/06 . por guias de luz, por ex. fibras óticas [6] 
25/00 Disposições para impedir ou corrigir erros; Disposições 

para a monitoragem 
25/02 . pela sinalização de retorno da estação receptora para a 

estação transmissora 
25/04 . pela gravação de sinais transmitidos 
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G 08 G SISTEMAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO (controle de tráfego ferroviário, segurança de tráfego ferroviário B 61 L; disposição de 
sinais rodoviários ou de tráfego E 01 F 9/00; sistemas de radar ou sistemas análogos projetados para sistemas de controle de tráfego G 01 
S 13/91; sistemas de somar ou lidar especialmente projetados para controle de tráfego G 01 S 15/88, 17/88) [2] 

 
 Nota 

 Esta subclasse abrange: 
 – identificação de infratores do tráfego; 

–  indicação da posição de veículos indicação da posição de veículos para fins de controle de tráfego; [7] 
–  sistemas de navegação para objetivos de controle de tráfego, isto é, sistemas nos quais a navegação não é feita 
 autonomamente pelo ou dentro do veículo, mas onde os veículos são guiados por instruções transmitidas para eles; [7] 

 – indicação de espaços livres em áreas de estacionamento. 

 

1/00 Sistemas de controle do tráfego de veículos rodovi ários 
1/005 . compreendendo um sinalizador para guiar os pedestres 

[5] 
1/01 . Detecção do movimento do tráfego para contagem ou 

controle (1/07 a 1/14 tem prioridade) 
1/015 . . com disposição para distinguir tipos diferentes de 

veículos, por ex., automóveis de bicicletas 
1/017 . . para identificar veículos (1/015, 1/054 têm priorida-

de) [5] 
1/02 . . utilizando pedais incorporados à estrada (camadas 

ou outros dispositivos sensíveis à passagem de veí-
culos E 01 F 11/00) 

1/04 . . utilizando detectores óticos ou ultra-sônicos 
1/042 . . utilizando detectores indutivos ou magnéticos [5] 
1/048 . . com dispositivos para avisar as condições do tempo 

ou outros parâmetros, por ex., neve, detectar veícu-
los enguiçados [5] 

1/052 . . com dispositivos para determinar a velocidade ou o 
excesso de velocidade [5] 

1/054 . . . fotografando veículos em excesso de velocidade 
[5] 

1/056 . . com dispositivos para determinar a direção do 
tráfego [5] 

1/065 . pela contagem de veículos em um setor de estrada ou 
em uma área de estacionamento, isto é, comparando a 
contagem de entrada com a de saída 

1/07 . Controle de sinais de tráfego 
1/08 . . de acordo com a quantidade ou a velocidade de 

detectores dos veículos 
1/081 . . vários cruzamentos dependendo de um controle 

comum [5] 
1/082 . . . Controle do intervalo de tempo entre o início e a 

mesma fase de um ciclo em cruzamentos adja-
centes [5] 

1/083 . . . Controle do tempo atribuído entre as fases de 
um ciclo [5] 

1/085 . . utilizando um cronômetro cíclico de funcionamento 
livre 

1/087 . . Intervenção prioritária sobre o controle do tráfego, 
por ex., por meio de um sinal transmitido por um 
veículo de socorro [5] 

1/09 . Disposições para transmitir instruções variáveis para 
tráfego (disposições de indicação para informação vari-
ável por seleção ou combinação de elementos individu-
ais G 09 F 9/00) 

1/095 . . Semáforos 
1/0955 . . . transportáveis [5] 

1/096 . . dotados de indicadores em que a progressão de uma 
marca indica o tempo decorrido, por ex., o da dura-
ção do sinal verde  

1/0962 . . Indicadores montados no interior do veículo [5] 
1/0965 . . . respondendo a sinais provenientes de outro 

veículo, por ex., um veículo de socorro [5] 
1/0967 . . . Informações para auto-estradas, por ex., condi-

ções meteorológicas, limites de velocidade (sis-
temas de navegação 1/0968) [5] 

1/0968 . . . Sistemas de navegação [5] 
1/0969 . . . . Com dispositivos de visualização em forma 

de mapa [5] 
1/097 . Sistemas de supervisão de controle do tráfego, por ex., 

soando um alarme se duas ruas que se cruzam apresen-
tarem sinais verdes ao mesmo tempo 

1/123 . indicando o posicionamento dos veículos, por ex., 
veículo a horário determinado (sistemas de navegação 
1/0968) [5] 

1/27 . . em uma estação central [5] 
1/13 . . . tendo um indicador a forma de mapa [5] 
1/133 . . no interior do veículo [5] 
1/137 . . . tendo um indicador em forma de mapa [5] 
1/14 . indicando vagas individuais em áreas de estacionamen-

to 
1/16 . Sistemas anti-colisão [2] 

3/00 Sistemas de controle do tráfego de embarcações maríti-
mas (marcação de rota de navegação B 63 B 22/16, 51/00) 

3/02 . Sistemas anti-colisão 

5/00 Sistemas de controle do tráfego de aeronaves [2] 
5/02 . Acessórios automáticos de pouso, isto é, sistemas em 

que os dados de vôo dos aviões que chegam são proces-
sados de maneira a fornecer dados de pouso (acessórios 
de pouso adaptados nas ou às aeronaves B 64 D 45/04; 
acessórios de pouso visuais e acústicos B 64 F 1/18) 

5/04 . Sistemas anti-colisão 
5/06 . para controle do aparelho quando no solo [2] 
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7/00 Sistemas de controle do tráfego para controle simultâ-
neo de dois ou mais tipos diferentes de veículos[2] 

7/02 . Sistemas anti-colisão [2] 

9/00 Sistemas de controle do tráfego de veículos em que o 
tipo do veículo é sem importância ou de um tipo não es-
pecificado [2] 

9/02 . Sistemas anti-colisão [2] 
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G 09 EDUCAÇÃO; CRIPTOGRAFIA; APRESENTAÇÃO VISUAL; ANÚNCIOS; LOGOTIPOS 
 
G 09 B MATERIAL EDUCATIVO OU DE DEMONSTRAÇÃO; APARELHOS PARA ENSINO OU COMUNICAÇÃO COM OS CE-

GOS, SURDOS OU MUDOS; MODELOS; PLANETÁRIOS; GLOBOS; MAPAS; DIAGRAMAS (dispositivos para a psicotécnica 
ou para teste de tempos de reação A 61 B 5/16; jogos, esportes, diversão A 63; projetores, telas para projeção G 03 B) 

 
 Notas 
 
(1) Esta subclasse abrange: 

– simuladores considerados como um dispositivo para ensinar ou treinar, o qual é o caso se eles fornecem sensações perceptíveis seme-
lhantes às quais o estudante experimentaria na realidade em resposta a atos próprios; 

– os modelos de edifícios, instalações, ou similares. 
(2) Esta classe não abrange: 

– os simuladores que demonstram, por meios compreendendo a computação, a função de um aparelho ou de um sistema, os quais são 
abrangidos pela classe G 06, desde que não tenham sido incluídos em outro local; 

– as peças de simuladores, se idênticos a dispositivos ou máquinas existentes, os quais são abrangidos pela subclasse pertinente para es-
ses dispositivos ou máquinas (e não pela classe G 09). 

 
Índice da Subclasse 
 
MATERIAL DE ENSINO EM GERAL 
 Princípios gerais de funcionamento 
 manual ou mecânico ................................................1/00, 3/00 
 elétrico .....................................................................5/00, 7/00 
 funcionando por meio de perguntas 
 e respostas................................................................3/00, 7/00 
 Simuladores ......................................................................9/00 

 
MATERIAL DE ENSINO PARA FINS 
ESPECIAIS 
 Para caligrafia, taquigrafia, desenho, 
 pintura; para datilografia ..................................... 11/00; 13/00 
 
 Para música; para leitura ..................................... 15/00; 17/00 
 Modelos para ensino científico 
 ou técnico ............................................................ 23/00, 25/00 
 Planetários, globos; mapas, diagramas ............... 27/00; 29/00 
 Outros materiais de ensino............................................. 19/00 
MEIOS DE ENSINO E DE 
COMUNICAÇÃO PARA CEGOS 
OU SURDOS................................................................................. 21/00 

 

1/00 Material para fins educacionais de funcionamento ma-
nual ou mecânico utilizando elementos que formam, ou 
contêm símbolos, sinais, imagens ou similares dispostos 
ou adaptados para serem dispostos de uma ou mais ma-
neira especiais (quebra-cabeças A 63 F 9/00; publicidade 
ou apresentação visual em geral G 09 F) 

1/02 . e munidos de um suporte sustentando ou adaptado para 
sustentar os elementos 

1/04 . . cada elemento apresentando um único símbolo ou 
uma única combinação de símbolos 

1/06 . . . e podendo ser fixos ou montados no suporte 
1/08 . . . . por meio de ímãs 
1/10 . . . . por meio de pinos e furos 
1/12 . . . . por meio de elementos de fixação anelares 

(folhas temporariamente fixas umas às ou-
tras por anéis ou bobinas B 42 F 3/00, 5/00) 

1/14 . . . . deslizando os elementos sobre os suportes 
1/16 . . cada elemento apresentando vários símbolos ou 

sinais diferentes, ou combinações de símbolos e si-
nais, apenas um símbolo, sinal, ou combinação dos 
mesmos, de cada elemento a ser utilizado de cada 
vez 

1/18 . . . sendo os elementos rotativos 
1/20 . . . . e apresentados os símbolos em uma superfí-

cie paralela ao eixo de rotação 

1/22 . . . . e apresentado os símbolos em uma superfí-
cie perpendicular ao eixo de rotação 

1/24 . . . sendo os elementos em forma de tiras flexíveis, 
por ex., fitas sem fim 

1/26 . . . sendo os elementos dispostos em forma de 
leque 

1/28 . . . sendo os elementos deslizantes 
1/30 . . em que os elementos são adaptados para serem 

dispostos em combinação com o suporte para for-
mar símbolos (sem suporte especial 1/40) 

1/32 . compreendendo elementos a serem utilizados sem um 
suporte especial 

1/34 . . sendo os elementos colocados soltos um ao lado dos 
outros 

1/36 . . sendo os elementos ligados por saliências e reen-
trâncias correspondentes 

1/38 . . sendo os elementos ligados magneticamente 
1/40 . . para formar símbolos ou sinais por meio de uma 

disposição apropriada 
 
3/00 Material de ensino de operação ou mecânico funcionan-

do por perguntas e respostas (de funcionamento elétrico 
7/00; publicidade ou apresentação em geral G 09 F) 

3/02 . do tipo em que o estudante deve dar uma resposta à 
pergunta formulada ou em que a máquina fornece uma 
resposta à pergunta apresentada pelo estudante 
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3/04 . . em forma de tabela (máscaras 17/02) 
3/06 . do tipo de resposta de múltipla escolha, isto é, em que 

uma pergunta determinada tem uma série de respostas 
dentre as quais deve ser feita a escolha 

3/08 . . em forma de tabela (com conjunto de respostas 
comuns a várias perguntas 3/12) 

3/10 . . em que um conjunto de respostas é comum a várias 
perguntas 

3/12 . . . em forma de tabela 
 
5/00 Material educativo de funcionamento elétrico (proceden-

do por perguntas e respostas 7/00; simuladores 9/00; publi-
cidade ou apresentação em geral G 09 F) [2] 

Nota: 
 O grupo 5/08 tem prioridade sobre os grupos 5/02 a 5/06 [2] 
 
5/02 . com apresentação visual da matéria a ser estudada, por 

ex., utilizando uma tira de filme em rolo 
5/04 . com apresentação sonora da matéria a ser estudada 

(leitura e identificação de caracteres impressos ou ma-
nuscritos G 06 K 9/00; gravação ou reprodução de sons 
G 11 B) 

5/06 . com apresentação visual e sonora da matéria a ser estu-
dada 

5/08 . com apresentação individual de informações a vários 
postos de estudantes [2] 

5/10 . . sendo todos os postos de estudantes capazes de 
apresentar a mesma informação simultaneamente 
(5/14 tem prioridade) [2] 

5/12 . . sendo postos diferentes capazes de apresentarem 
informações diferentes simultaneamente (5/14 tem 
prioridade) [2] 

5/14 . . permitindo uma comunicação individual entre o 
professor e o aluno [2] 

 
7/00 Aparelhos ou dispositivos de ensino de funcionamento 

elétrico procedendo por perguntas e respostas (funcio-
nando mecanicamente 3/00; disposições de computação G 
06 F) 

7/02 . do tipo em que o estudante deve dar uma resposta à 
pergunta que lhe é formulada ou em que a máquina for-
nece uma resposta a pergunta apresentada pelo  

  estudante 
7/04 . . caracterizado por uma modificação do programa de 

ensino em virtude de uma resposta errada, por ex., 
repetindo a pergunta, fornecendo uma nova explica-
ção 

7/06 . do tipo de resposta de múltipla escolha, isto é, em que 
uma determinada pergunta tem uma série de respostas 
dentre as quais deve ser feita a escolha 

7/07 . . com apresentação individual de perguntas a vários 
postos de estudantes [2] 

7/073 . . . sendo todos os postos de estudantes capazes de 
apresentar as mesmas perguntas ao mesmo tem-
po [2] 

7/077 . . . sendo postos diferentes capazes de apresentar 
perguntas diferentes ao mesmo tempo [2] 

7/08 . . caracterizados pela modificação do programa de 
ensino em virtude de uma resposta errada, por ex., 
repetindo a pergunta, fornecendo uma nova explica-
ção 

7/10 . . em que um conjunto de respostas é comum a várias 
perguntas 

7/12 . . . caracterizados pela modificação do programa de 
ensino em virtude de uma resposta errada, por 
ex., repetindo a pergunta, fornecendo uma nova 
explicação 

9/00 Simuladores para fins de ensino ou treinamento (para 
utilização de armas F 41; características de computação 
G 06) 

9/02 . para ensinar a controlar veículos ou outros meios de 
transporte 

9/04 . . para ensinar a controlar veículos terrestres 
9/042 . . com uma simulação em um veículo real (9/052, 

9/058 têm prioridade) [5] 
9/048 . . . sendo um modelo observado e manobrado à 

distância (9/052, 9/058 têm prioridade) [5] 
9/05 . . . simulando-se a visão desde o interior de um 

veículo (9/052, 9/058 têm prioridade) [5] 
9/052 . . . caracterizados por meios para registrar ou medir 

o rendimento do aluno (dispositivos para testes 
psicotécnicos, por ex., para motoristas, A 61 B 
5/16, 5/18) [5] 

9/058 . . . para ensinar a controlar bicicletas ou motocicle-
tas [5] 

9/06 . . para ensinar a controlar navios, botes, ou outras 
embarcações [2] 

9/08 . . para ensinar a controlar aeronaves, por ex., treina-
dor de vôo cego 

9/10 . . . com meios de simulação das forças geradas pelo 
vôo ou pelos motores sobre o ocupante da aero-
nave (9/28 tem prioridade) [5] 

9/12 . . Sistemas de movimentação para simuladores de 
aeronaves [5] 

9/14 . . . . controlados por acionamento de pistão ou 
por cilindros acionados por fluído [5] 

9/16 . . . Simulação ou indicação, por meio de um ins-
trumento ou alarme, das condições ambientais 
dos parâmetros da aeronave [5] 

9/18 . . . . das condições do motor ou da alimentação 
do combustível [5] 

9/20 . . . . Simulação ou indicação da posição da 
aeronave [5] 

9/22 . . . incluindo uma simulação do ruído da 
aeronave [5] 

9/24 . . . incluindo a apresentação ou o registro da traje-
tória de vôo simulado [5] 

9/26 . . . Simulação de radionavegação [5] 
9/28 . . . Simulação de forças que atuam sobre a alavanca 

de comando (stick) ou similares [5] 
9/30 . . . Simulação da visão desde a aeronave [5] 
9/32 . . . . com a ajuda da imagem projetada (9/36 tem 

prioridade) [5] 
9/34 . . . . com a ajuda de um painel de visualização de 

raios catódicos (9/36 tem prioridade) [5] 
9/36 . . . . Simulação de vôo noturno u com visibilida-

de reduzida [5] 
9/38 . . . . . Simulação dos limites da pista ou das 

balizas de aproximação (luzes) [5] 
9/40 . . . Simulação de radar aerotransportado [5] 
9/42 . . . Aeronaves, simuladores de aeronaves, ou meios 

que lhes são conectados, deslocando-se sobre o 
solo ou a água durante o treinamento de vôo si-
mulado [5] 

9/44 . . . permitido a simulação de uma aeronave real que 
voa através da atmosfera sem restrição de sua 
trajetória [5] 

9/46 . . . sendo a aeronave um helicóptero [5] 
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Nota: 
 As invenções classificadas no grupo 9/46 são também 

classificadas em outras subclasses apropriadas subordinadas 
ao grupo 9/08, se interessar [5] 

 
9/48 . . . sendo um modelo observado e manobrado de 

um ponto distante [5] 
9/50 . . . direcionando automaticamente a rota da aerona-

ve [5] 
9/52 . . para ensinar a controlar um veículo espacial [5] 
9/54 . Simulação de radar (9/40 tem prioridade) [5] 
9/56 . Simulação de sonar [5] 
11/00 Ensino de caligrafia; taquigrafia, desenho, ou pintura 
11/02 . Dispositivos de apoio para dedos, mãos ou braços 
11/04 . Folhas ou chapas-guia; Modelos para traçar (suporte 

para desenho B 43 L 13/20) 
11/06 . Dispositivos compreendendo o emprego de material de 

cópia transparente ou translúcido, por ex., cadernos 
11/08 . Ensino de taquigrafia 
11/10 . Ensino de pintura 
13/00 Ensino de datilografia 
13/02 . Aparelho de teclado falso para exercício (para ensino de 

música 15/08) 
13/04 . Dispositivos utilizados em conjunto com máquinas de 

escrever, teleimpressores ou outros dispositivos simila-
res reais 

15/00 Ensino de música (metrônomos G 04 F 5/02) 
15/02 . Painéis ou meios semelhantes para indicação das notas 
15/04 . . com emissores de som 
15/06 . Dispositivos para exercitar ou fortalecer os dedos ou os 

braços; Dispositivos para manter os dedos ou os braços 
na posição correta de tocar (para ensino de datilografia 
13/00; aparelhos de ginástica para desenvolver ou forta-
lecer os músculos em vista de treinamento físico A 63 B 
21/00, 23/00) 

15/08 . Teclados de exercício (para ensino de datilografia 
13/02) 

17/00 Ensino de leitura (ensino de leitura pelos movimentos dos 
lábios 21/06) 

17/02 . Indicadores de linha ou outros gu ias ou máscaras 
17/04 . Para aumentar a velocidade de leitura; Controle de 

velocidade de leitura 
19/00 Elementos de ensino não abrangidos por outros grupos 

principais desta subclasse (aparelhos de ensino ou de prá-
tica para pontaria ou colocação de armas de fogo F 41 G 
3/26) 

19/02 . Contagem; cálculo (ábaco G 06 C 1/00) 
19/04 . Palavra falada (com apresentação audível do material a 

ser estudado 5/04) 
19/06 . Línguas estrangeiras (com apresentação audível do 

material a ser estudado 5/04) 
19/08 . . Impressos ou manuscritos, por ex., livros de texto, 

compêndios bilíngüe de cartas, mapas 
19/10 . Modelagem 
19/12 . Leitura do relógio 
19/14 . Procedimentos de tráfego, como, opor ex., regulamen-

tos de tráfego 

19/16 . Controle de veículos ou outros meios de transporte 
(simuladores 9/02) 

19/18 . Contabilidade ou economia 
19/20 . Trabalhos executados com a agulha 
19/22 . Jogos, como, por ex., jogos carteados 
19/24 . Utilização de ferramentas 
19/26 . Códigos telegráficos de ponto e traço [2] 
21/00 Ensino, ou comunicação com pessoas cegas, surdas e 

surdas-mudas (apresentação sonora da matéria a ser estu-
dada 5/04; dispositivos ou métodos para substituição da 
percepção visual ou auditiva direta por outro tipo de per-
cepção A 61 F 9/08, 11/04; indicação sonora de medição ou 
de cores G 01 D 7/12; relógios para cegos G 04 B 25/02; 
métodos ou dispositivos para leitura ou identificação de ca-
racteres impressos ou escritos G 06 K 9/00; métodos ou 
disposições para análise ou reconhecimento de palavras fa-
ladas G 10 L; gravação ou reprodução de sons per se G 11 
B) [2,4] 

21/02 . Dispositivos para escrita em Braile (máquinas de escre-
ver em Braile B 41 J 3/32) 

21/04 . Dispositivos para conversar com os surdos/cegos 
21/06 . Dispositivos para ensino da leitura pelo movimento dos 

lábios 
23/00 Modelos para fins científicos, médicos, ou matemáticos, 

por ex., dispositivo de tamanho natural para fins de de-
monstração (na forma de brinquedos A 63 H) [4] 

23/02 . para a matemática (para a estática ou a dinâmica 23/08) 
23/04 . . para a geometria, a trigonometria, a projeção ou a 

perspectiva (para a topografia 25/06) 
23/06 . para a física 
23/08 . . para a estatística ou a dinâmica 
23/10 . . . de corpos sólidos 
23/12 . . . de líquidos ou gases 
23/14 . . para a acústica 
23/16 . . para a ciência dos fenômenos caloríferos 
23/18 . . para a eletricidade ou o magnetismo 
23/20 . . para a física atômica ou a nucleônica 
23/22 . . para a ótica 
23/24 . para a química 
23/26 . para as escrituras moleculares; para a cristalogr afia 
23/28 . para a medicina 
23/30 . . Modelos anatômicos (articuladores dentais A 61 C 

11/00) 
23/32 . . . com peças móveis 
23/34 . . . com peças removíveis 
23/36 . para a zoologia 
23/38 . para a botânica 
23/40 . para a geologia 
25/00 Modelos para fins não incluídos no grupo 23/00, por ex., 

dispositivos de tamanho natural para fins de demons-
tração (modelos de veículos, trilhos para os mesmos, mo-
delos em forma de brinquedo A 63 H) 

25/02 . de processos industriais; de maquinaria 
25/04 . de edifícios 
25/06 . para a topografia; para a geografia, por ex., modelos em 

relevo (globos 27/00; mapas 29/00) 
25/08 . de efeitos cênicos, por ex., árvores, pedreiras, superfí-

cies de água (para disposições cênicas A 63 J 1/00) 
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27/00 Planetários; Globos 
27/02 . Telúrios; Planetários 
27/04 . Mapas astronômicos 
27/06 . Globos celestes 
27/08 . Globos (globos celestes 27/06) 
29/00 Mapas; Planos; Gráficos; Diagramas, por ex., mapas 

viários (mapas astronômicos 27/04; dispositivos para man-
ter ou suportar mapas A 47 B 97/02; para fins de computa-
ção G 06 G 1/14; 1/16; quadros de exposição G 09 F) 

29/02 . por seções 

29/04 . . sendo as seções dispostas em forma de folhas ou 
folhas dobráveis 

29/06 . em forma de tira, por ex., tira sem fim 
29/08 . Mapas suspensos ou similares 
29/10 . Marcadores para mapas ou indicadores de posição por 

coordenadas; Acessórios para leitura de mapas (apare-
lhos de projeção ótica G 03 B) 

29/12 . Mapas em relevo (modelos em relevo 25/06) 
29/14 . Quadros indicando a hora local 

 

G 09 C APARELHOS PARA CIFRAR OU DECIFRAR CRIPTOGRAFIAS OU PARA OUTRAS FINALIDADES  QUE EXIJAM 
SEGREDO (transmissão secreta H 04 K; disposições para transmissão de informação digital secreta H 04 L 9/00) 

 

1/00 Aparelhos ou métodos pelos quais uma determinada 
seqüência de sinais, por ex., um texto inteligível, é trans-
formado em uma seqüência ininteligível dos sinais pela 
transposição dos sinais ou grupos de sinais ou por sua 
substituição por outros de acordo com um sistema pre-
determinado (máquinas de escrever criptográficas 3/00) 

1/02 . utilizando um código de cifrar em forma de tabela 
1/04 . com portadores ou indicadores de sinais deslocados e 

relação um ao outro para posições determinadas por um 
código ou chave de permutação, de maneira e indicar o 
texto apropriado correspondente cifrado ou real 

1/06 . em que os elementos correspondentes aos sinais que 
compõem o texto real são ligados funcionalmente aos 
elementos correspondentes aos sinais que compõem o 
texto cifrado sendo as ligações, durante o funcionamen-
to do aparelho, permutadas automática e continuamente 
por um elemento de codificação ou uma chave. 

1/08 . . sendo as ligações mecânicas 
1/10 . . sendo as ligações elétricas 

1/12 . . . compreendendo discos de permutação portado-
res de contato 

1/14 . . compreendendo números de código removíveis ou 
intercambiáveis, por ex., fitas-mestras, cartões per-
furados 

3/00 Máquinas de escrever para cifrar ou decifrar textos 
criptográficos (marcação de portadoras gravados G 06 K) 

3/02 . com teclas ou teclados auxiliares atuando sobre as 
teclas ou comandos principais 

3/04 . em que as ligações funcionais entre as teclas e as barras 
de tipo são automaticamente e continuamente permuta-
das, durante o funcionamento, por um elemento de co-
dificação ou uma chave. 

3/06 . . sendo as ligações mecânicas 
3/08 . . sendo as ligações elétricas 
3/10 . . compreendendo elementos de codificação removí-

veis ou intercambiáveis, por ex., fitas-mestras, car-
tões perfurados. 

5/00 Aparelhos ou métodos para cifrar não incluídos nos 
grupos precedentes, por ex., abrangendo a dissimulação 
ou a deformação de dados gráficos tais como desenhos, 
mensagens escritas ou i mpressas 

 

G 09 D INDICADORES DE HORÁRIO OU DE TARIFAS PARA ESTADAS DE FERRO OU SIMILARES; CALENDÁRIOS PER-
PÉTUOS (folhinhas B 42 D 5/04; acionados por mecanismos de relógio G 04 B; compreendendo meios de computação G 06 C) 

 

1/00 Indicadores de horário ou de tarifas para estradas de 
ferro ou similares; Acessórios de indicação ou de leitura 
para esse fim (incluindo principalmente mapas ou diagra-
mas de trajetos G 09 B; itinerário de estradas de ferro G 09 
B; dispositivos de exposição, por ex., quadros para infor-
mações relativas à estrada de ferro G 09 F) 

3/00 Calendários perpétuos 
3/02 . com elementos intercambiáveis contendo os sinais 

3/04 . em que os elementos portadores dos sinais são monta-
dos de maneira móvel no calendário 

3/06 . . com elementos rotativos 
3/08 . . . em forma de disco 
3/10 . . com elementos em forma de fita 
3/12 . funcionando eletricamente 
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G 09 F APRESENTAÇÃO VISUAL; PUBLICIDADE; SINAIS; ETIQUETAS OU CHAPAS DISTINTIVAS; SELOS  (caixas de exposi-
ção de mercadorias A 47 F; desenhos ou quadros caracterizados por efeitos de luz especiais ou incomuns, por ex., efeitos cambiantes, B 
44 F 1/00; disposição de sinais de trânsito ou de tráfego, E 01 F 9/00; iluminação em geral, F 21; dispositivos para controle de feixes de 
luz, G 02 F 1/00; dispositivos ou elementos de sinalização visível G 08 B 5/00; sistemas de controle de tráfego G 08 G; dispositivos ou 
circuitos para controle de dispositivos indicadores, que utilizam meios estáticos para apresentar informações variáveis, G 09 G; disposi-
tivos indicadores estáticos que compreendem associações integrais de uma série de fontes de luz, H 01 J, K, L, H 05 B 33/12) 

 
 Nota 
 
(1) Nesta subclasse o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 

– “sinal” designa uma marca ou indicação que serve para tornar algo reconhecível, sendo a informação apresentada invariável mesmo 
no caso desta ser intermitente; como exemplo, este termo abrange, portanto, painéis publicitários, ou dispositivos de segurança lu-
minosos ou refletores de luz. [3] 

(2) Atenção para as Notas após os títulos da B 81 e subclasse B 81 B relativas  a “dispositivos micro-estruturais” e “sistemas micro-
estruturais”. [7] 

 
 
Índice da Subclasse 
 
INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE 
 Apresentação visual simples ............................................5/00 
 Com informação fixa: 
 cartazes; etiquetas ou rótulos 
 sinais, placas, caracteres .........................................1/00; 3/00; 
  7/00 
 Com informação variável; 
 por combinação de elementos, 
 pelo movimento da informação 
 completa................................................................9/00; 11/00 

 
 
 Sinais luminosos; 
 anúncios luminosos........................................................ 13/00 
 Suportes utilizados para a 
 colocação de avisos e publicidade; 
 painéis; bandeiras; artigos; 
 outros.......................................................15/00; 17/00; 23/00; 
  19/00 
PROCESSOS DE PUBLICIDADE 
 Móveis; audíveis; audiovisuais; 
 Outros.......................................................21/00; 25/00;27/00;  
  19/00 
 

 

1/00 Cartazes de papelão ou similares fe itos de material 
dobrável ou flexível 

1/02 . Cartazes simples essencialmente planos 
1/04 . Cartazes dobrados 
1/06 . . para serem armados em três dimensões (1/08 tem 

prioridade) 
1/08 . imitando total ou parcialmente a forma de um objeto, 

por ex., do artigo ao qual se refere à publicidade 
1/10 . Suportes ou apoios para cartazes 
1/12 . . Molduras para os mesmos 
1/14 . . em forma de pés 
3/00 Etiquetas, rótulos de amarrar ou meios semelhantes de 

identificação ou indicação (medalhas ou distintivos A 44 
C 3/00; preparação de etiquetas B 31 D 1/02; folhas tempo-
rariamente interligadas B 42 F; etiquetamento B 65 C; rótu-
los presos ou associados a um objeto para permitir a detec-
ção do objeto G 01 V 15/00; etiquetas sobre portadores de 
gravações ou registros G 11 B 23/38); Selos; Selos postais 
ou similares 

3/02 . Formas ou estruturas (produtos em camadas B 32 B) 
3/03 . . de selos de segurança 
3/04 . para serem presos ou fixos pelo material da própria 

etiqueta, por ex., por termo-adesão (por uma camada 
adesiva separada 3/10) 

3/06 . . por ação de garras (por garras separadas 3/16) 
3/08 . Amarração ou fixação por meios que não entram na 

composição do material da etiqueta 
3/10 . . por uma camada adesiva 
3/12 . . por pinos, grampos, ou similares 
3/14 . . por barbantes, correias, correntes, ou fios metálicos 

3/16 . . por garras 
3/18 . . Caixas, armações, ou invólucros para etiquetas 
3/20 . . . para etiquetas ajustáveis, removíveis, ou inter-

cambiáveis 
5/00 Meios de apresentação visual de amostras  
5/02 . Caixas portáteis de amostras 
5/04 . Cartões de amostras; Cadernos de amostras (pacotes 

compreendendo artigos presos a cartões, folhas, ou tiras 
de onde podem ser retirados B 65 D 73/00) 

7/00 Sinais, placas de nomes ou números, letras, algarismos ou 
símbolos (placas de registro de automóveis B 60 R 13/10); Pa-
inéis ou quadros (cartazes B 60 R 1/00; dispositivos indicado-
res para informações variáveis B 60 R 9/00, 11/00; sinais ilu-
minados 13/00; quadros para avisos ou cartazes B 60 R 15/00)  

7/02 . Tabuletas, chapas, painéis, ou quadros utilizando elemen-
tos de fácil remoção portadores de, ou formando, símbolos 

7/04 . . sendo elementos presos ou adaptados para serem 
presos por meio de pios e furos 

7/06 . . sendo os elementos presos ou adaptados para serem 
presos por meio de pinos e furos 

7/08 . . sendo os elementos presos ou adaptados para serem 
presos por meios de sulcos, trilhos ou fendas 

7/10 . . . e montados de maneira a poder deslizar 
7/12 . . sendo os elementos presos ou adaptados para serem 

presos por auto-adesão, umidade, sucção, pela ação de 
um adesivo de secagem lenta, ou meios similares 

7/14 . . Características estruturais dos elementos portadores de, 
ou formando, símbolos 

7/16 . Letras, algarismos, ou outros símbolos, adaptados para 
fixação permanente a um suporte 

7/18 . Meios para fixar tabuletas, chapas, painéis, ou quadros 
a uma estrutura de suporte 

7/20 . . para montagem ajustável 
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7/22 . . para montagem rotativa ou oscilatória, por ex., para 
quadros adaptados de forma a girar com o vento 

9/00 Disposições indicadoras para informações variáveis, nas 
quais as informações são formadas sobre um suporte, 
por seleção ou combinação de elementos individuais (em 
que a informação variável é fixada de uma forma perma-
nente sobre um suporte móvel 11/00; guias de luz  G 02 B 
6/00; ábacos G 06 C 1/00; réguas de cálculo G 06 G 1/00) 

9/30 . em que o(s) caractere(s) desejado(s) é(são) formado(s) 
mediante a combinação de elementos individuais (pai-
néis compreendendo um número de eletrodos em urna 
simples controlando a luz proveniente de uma fonte de 
luz independente, por ex., célula eletro-ótica ou magne-
to-ótica G 02 F 1/00) 

9/302 . . caracterizado pela forma ou disposição geométrica 
dos elementos individuais  [7] 

9/305 . . sendo as terminações de fibras óticas (9/302 têm 
prioridade) [7] 

9/307 . . sendo filamentos incandescentes (9/302 têm priori-
dade; painéis incandescentes que compreendem 
uma série de elementos incandescentes separados, 
per se H 01 K 9/00) [3,7] 

9/313 . . sendo dispositivos de descarga de gases (9/302 têm 
prioridade; painéis de descarga de gases que com-
preendem uma série de orifícios de descarga, per 
se, H 01 J 17/49) [3,7] 

9/33 . . sendo dispositivos semicondutores, por ex., diodos 
(9/302 têm prioridade; circuitos integrados semicon-
dutores que compreendem componentes adaptados pa-
ra emissão de luz, per se H 01 L 27/15) [3,7] 

9/35 . . sendo cristais líquidos (9/302 tem prioridade; 
materiais para cristais líquidos C 09 K 19/00) [3,7] 

9/37 . . sendo elementos móveis (9/302 tem prioridade) [3,7] 
9/38 (transferido para 9/305, abrangido por 9/30) 
9/40 . em que o caractere desejado é selecionado dentre um 

número de caracteres dispostos um ao lado do outro; 
por ex., sobre uma chapa transportadora comum 

9/46 . em que o caractere desejado é selecionado dentre um 
número de caracteres dispostos um atrás do outro 

11/00 Dispositivos indicadores para informações variáveis, em 
que as informações completas são aplicadas de forma 
permanente a um apoio móvel que os coloca na posição 
de apresentação visual (utilização de meios estáticos para 
apresentação de informações variáveis 9/00; caixas de apre-
sentação visual ou consoles de apresentação visual, com 
dispositivos para deslocar as mercadorias de forma contínua 
ou intermitente a 47 F 3/08) 

11/02 . sendo os elementos de apresentação visual (display) 
fixos a peças rotativas, por ex., tambores, hastes 

11/04 . . sendo os elementos fixos a discos rotativos 
11/06 . . sendo os elementos chapas ou cartões rígidos (em 

discos rotativos 11/04) 
11/08 . . sendo os elementos folhas flexíveis (em discos 

rotativos 11/04) 
11/10 . . Controle elétrico para esses elementos 

11/12 . sendo os elementos de apresentação visual (display) 
transportados por correias, correntes sem fim, ou 
similares 

11/14 . . sendo os elementos em forma de abas, quadros, 
cartões rígidos ou similares 

11/15 . . sendo os elementos folhas flexíveis 
11/16 . . Controle elétrico para esses elementos 
11/18 . sendo os elementos de apresentação visual transporta-

dos por correias, correntes, ou similares que não do tipo 
sem fim 

11/20 . . sendo os elementos em forma de abas, quadros, 
cartões rígidos, ou similares 

11/21 . . sendo os elementos folhas flexíveis 
11/22 . . Controle elétrico para esse elemento 
11/23 . em que o material de publicidade ou apresentação 

visual faz parte dos elementos rotativos, por ex., na 
forma de perfurações, impressões, ou transparências em 
um tambor ou disco 

11/235 . . Controle elétrico para esses elementos 
11/24 . em que o material de publicidade ou apresentação faz 

parte de uma faixa móvel, por ex., na forma de perfura-
ções, impressões, ou transparências. 

11/26 . . de uma faixa sem fim 
11/28 . . . Controle elétrico para esses elementos 
11/29 . . de uma faixa de outro tipo que não o sem fim 
11/295 . . . Controle elétrico para esse fim 
11/30 . sendo os elementos de apresentação visual (display) 

levados um a um de um local de estoque para uma posi-
ção de apresentação visual. 

11/32 . . Sendo os meios de colocação em posição; correia 
ou corrente, por ex., do tipo sem fim 

11/34 . . sendo os meios de colocação em posição eletro-ímã 
13/00 Sinais iluminados; anúncios luminosos (9/00, 11/00 têm 

preferência, controle de apresentações visuais em geral, uti-
lizando-se meios estáticos para apresentação de informa-
ções variáveis G 09 G) 

13/02 . Tabuletas, quadros, ou painéis, iluminados por fontes de 
luz artificial colocadas em frente à ilustração 

13/04 . Tabuletas, quadros, ou painéis, iluminados por trás da 
ilustração 

13/06 . . utilizando símbolos ou silhuetas individuais recor-
tados, por ex., sinais perfurados 

13/08 . . utilizando ao mesmo tempo camadas translúcidas e 
opacas (iluminação posterior de painéis com visor 
de cristal líquido G 02 F 1/13357) 

13/10 . . . utilizando transparências 
13/12 . . utilizando um espelho transparente ou uma outra 

superfície refletora transparente à luz transmitida 
em que um sinal, um símbolo, uma imagem, ou ou-
tra informação só são visíveis quando iluminados 

13/14 . . Disposições de reflexos nos mesmos 
13/16 . Tabuletas formadas por, ou incorporando elementos ou 

superfícies refletoras, por ex., tabuletas de advertência 
de forma triangular ou outra forma geométrica 

13/18 . sinais iluminados pela borda 
13/20 . com superfícies ou elementos luminescentes (substân-

cias luminescentes C 09 K 11/00; fontes de luz com uti-
lização de luminescência F 21 K 2/00) 

13/22 . . eletroluminescentes (fontes de luz eletrolumines-
centes per se H 05 B 33/00) 
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13/24 . utilizando válvulas ou similares cheias de líquido, por 
ex., líquido borbulhantes 

13/26 . sinais formados por válvulas de descarga elétrica (por 
iluminação seletiva 9/00) 

13/28 . Sinais formados por lâmpadas de filamentos (por ilumi-
nação seletiva 9/00) 

13/30 . com fontes luminosas móveis, por ex., válvulas lumino-
sas rotativas 

13/32 . com peça ou peças óticas móveis, por ex., espelhos 
13/34 . com fontes luminosas conjugadas a elementos móveis, 

por ex., a obturadores para encobrir ou descobrir a fonte 
luminosa (aparelhos em que o material de publicidade 
ou apresentação visual (display) se desloca em sucessão 
contínua ou intermitente 11/00) 

13/36 . . conjugadas a meios de filtragem (screening means) 
rotativos 

13/42 . com fontes de luz ativadas por radiações não-visíveis 
(tubos de raios catódicos para apresentação de imagens 
ou configurações H 01 J 31/10; lâmpadas com telas lu-
minescentes excitadas por raios catódicos H 01 J 63/06) 

13/44 . com gás como fonte luminosa 
13/46 . Publicidade por meio de fogos de artifício 
15/00 Quadros, tapumes, pilastras, ou estruturas similares 

para avisos, anúncios, cartazes ou similares 
15/02 . Anúncios, cartazes, ou similares para os mesmos 
17/00 Bandeiras; Estandartes; Montagens para os mesmos 

(aparelhos especialmente adaptados ou montados para 
guardar e repetidamente enrolar e desenrolar extensões de 
material B 65 H 75/34) 

19/00 Meios diversos de publicidade ou apresentação não 
incluídos em outro local  

19/02 . compreendendo elementos móveis de apresentação 
visual (display) 

19/04 . . acionados pela abertura ou o fechamento de portas, 
por ex., porta de loja 

19/06 . . Dispositivos para escrita 
19/08 . . Bonecas, rostos, ou outras representações de formas 

vivas com peças móveis (na forma de brinquedo A 
63 H) 

19/10 . . Dispositivos que demonstram o funcionamento de 
um artigo a que se aplica a publicidade 

19/12 . utilizando efeitos óticos especiais (desenhos ou imagens 
caracterizados por efeitos de luz especiais B 44 F 1/00, 
por ex., imagens cambiantes 1/10) 

19/14 . . apresentando sinais diferentes dependendo do ponto 
de vista do observador 

19/16 . . compreendendo a utilização de espelhos 
19/18 . . compreendendo a utilização de meios de projeção 

ótica, por ex., projeção de imagens em nuvens (apa-
relhos de projeção per se G 03 B) 

19/20 . . com efeitos de mistura de cores 
19/22 . Meios de publicidade ou apresentação em estradas, 

muros, ou superfícies similares, por ex., iluminados (si-
nais luminosos em geral 13/00) 

21/00 Publicidade visual móvel 
21/02 . sendo o portador uma pessoa ou um animal 
21/04 . por veículos terrestres 
21/06 . por aviões, dirigíveis, balões ou pipas 
21/08 . . sendo o anúncio colocado na aeronave 
21/10 . . . iluminado 
21/12 . . sendo o anúncio rebocado pela aeronave (pipas per 

se B 64 C 31 06) 
21/14 . . . iluminado 
21/16 . . Escrita no céu (adaptação da aeronave para escrita 

no céu B 64 D 1/20) 
21/18 . por navios ou outros meios flutuantes 
21/20 . . iluminados 
21/22 . Dispositivos para distribuição e panfletos ou matéria 

publicitária similar lançados de veículos (e aeronaves B 
64 D 1/00) 

 
23/00 Publicidade sobre ou em artigos específicos, por ex., 

cinzeiros, caixas de correspondência (sobre ou em veícu-
los 21/00; recipientes, elementos de embalagem, ou paco-
tes, com meios auxiliares ou disposições para apresentação 
de artigo B 65 D) 

23/02 . sendo o anúncio apresentado pelo funcionamento do 
artigo 

23/04 . . iluminado 
23/06 . sendo o anúncio combinado com artigos para restauran-

tes, lojas ou escritórios (em artigos de papel 23/10) 
23/08 . . com utensílios de mesa 
23/10 . em artigos de papel, por ex., folhetos, jornais 
23/12 . . em papel higiênico 
23/14 . em brinquedos, jogos, quebra-cabeças, ou dispositivos 

similares 
23/16 . em relógios, por ex., controlados pelo mecanismo do 

relógio 
25/00 Publicidade sonora (gravação ou reprodução sonora em 

geral G 11 B; sistemas de endereçamento ao público H 04 R 
27/00) 

27/00 Publicidade ou apresentação audiovisual, por ex., para 
endereçamento ao público 

 
 
G 09 G DISPOSIÇÕES OU CIRCUITOS PARA CONTROLE DE DISPOSITIVOS INDICADORES UTILIZANDO MEIOS ESTÁTI-

COS PARA APRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO VARIÁVEL (iluminação em geral F 21; disposições para apresentação de vari-
áveis elétricas ou de formas de ondas G 01 R 13/00; dispositivos ou disposições para o controle de raios luminosos G 02 F 1/00; indicação 
da hora por meios visuais G 04 B 19/00, G 04 C 17/00, G 04 G 9/00; disposições para transferência de dados entre um computador e e-
quipamentos periféricos G 06 F 3/00; sistemas ou dispositivos visíveis de sinalização G 08 B 5/00; sistemas de controle de tráfego G 08 
G; apresentação visual, publicidade, sinais G 09 F, por ex., dispositivos fixos de indicação formados pela associação dissociável de várias 
fontes individuais ou de células de controle de luz 9/00; dispositivos fixos de indicação formados pela associação construtiva indissociá-
vel de várias fontes de luz H 01 J, K, L, H 05 B 33/12; circuitos de contadores de pulso para indicação do resultado H 03 K 21/18; codifi-
cação ou conversão de código, em geral H 03 M; reprodução de imagens ou figuras utilizando sinais elétricos que representam uma parte 
da imagem ou da figura, obtidos pela varredura do original H 04 N . [3, 4, 5] 
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Notas 
(1) Esta subclasse abrange consoles indicadores, isto é, disposições ou circuitos para processamento de sinais de controle para fins de apre-

sentação visual, por ex., para chamada, recepção, armazenamento, regeneração, codificação, decodificação e endereçamento de sinais de 
controle. [3] 

(2) Esta subclasse não abrange os detalhes estruturais dos dispositivos indicadores, tais como painéis ou tubos per se, nem conjuntos de fontes 
individuais de luz, que são abrangidos pelas subclasses apropriadas, por ex., H 01 J, K, L, G 02 F, G 09 F, H 05 B. [3] 

(3) Ao contrário da subclasse H 04 N, na qual classificam-se os dispositivos de apresentação visual capazes de representarem escala de valo-
res de brilho contínuo, essa subclasse limita-se aos dispositivos que utilizam apenas um número definido de valores de luminosidade, por 
ex., visíveis/não visíveis [3] 

(4) O efeito visual pode ser produzido por uma tela luminescente varrida por um feixe de elétrons, diretamente por fontes de luz controladas, 
por projeção de luz, a partir de luz controladas por caracteres, símbolos, ou elementos dos mesmos desenhados num suporte, ou por con-
trole elétrico, magnético ou acústico dos parâmetros de raios de luz provenientes de fonte independente. [3] 

 

1/00 Disposições de controle ou circuitos, conexão com indi-
cadores de tubos de raios catódicos (osciloscópios de rai-
os catódicos G 01 R 13/20; televisão H 04 N) [3] 

1/02 . Circuitos de armazenamento (1/06, 1/28 tem 
prioridade) [3] 

1/04 . Circuito de deflexão [3] 
1/06 . utilizando-se tubos de feixe único (1/26, 1/28 têm prio-

ridade) [3] 
1/07 . . com combinação de varredura e apresentação cali-

gráfica [5] 
1/08 . . sendo que o feixe traça diretamente os caracteres, e 

que as informações a serem apresentadas visual-
mente controlam a deflexão como função de tempo 
em duas coordenadas espaciais, como, por ex., em 
conformidade com um sistema cartesiano de coor-
denadas [3] 

1/10 . . . sendo que os sinais de deflexão são produzidos 
por meios essencialmente digitais, como, por 
ex., de maneira incremental [3] 

1/12 . . . sendo que os sinais de deflexão são produzidos 
por meios essencialmente analógicos [3] 

1/14 . . sendo que o feixe traça uma configuração indepen-
dente das informações a serem apresentadas visu-
almente, e sendo que estas últimas determinam 
quais as partes da configuração que são tomadas vi-
síveis e invisíveis, respectivamente [3] 

1/16 . . . sendo que a configuração de coordenadas retan-
gulares se estende em toda a área da tela, isto é, 
uma tela do tipo da televisão [3] 

1/18 . . . sendo que existe uma pequena configuração 
local que abrange apenas um único caractere, 
com escalonamento até determinada posição pa-
ra o caractere seguinte, por ex., em coordenadas 
retangulares ou polares, ou sob a forma de uma 
estrela [3] 

1/20 . utilizando-se tubos de feixes múltiplos (1/26, 1/28 têm 
prioridade) [3] 

1/22 . utilizando-se tubos que permitem a seleção de um 
caractere completo a partir de uma série de 

   caracteres [3] 
1/24 . utilizando-se tubos que permitem a seleção de elemen-

tos individuais que, em conjunto, compõem um  
  caractere [3] 
1/26 . utilizando-se tubos de armazenamento [3] 
1/28 . utilizando-se tubos coloridos [3] 
 
3/00  Disposições de controle ou circuitos específicos para 

conexão com indicadores visuais outros que não tubos 
de raios catódicos (sistemas e varredura ótica em geral G 
02 B 26/10) [3] 

3/02 . por tração ou varredura de um feixe de luz sobre uma 
tela [3] 

3/04 . para apresentação de um só caractere mediante seleção 
dentre uma pluralidade de caracteres, ou por se compor 
o caractere mediante uma combinação de elementos in-
dividuais, tais como, por ex., segmentos [3] 

3/06 . . utilizando-se fontes de luz controladas [3] 
3/08 . . . utilizando-se filamentos incandescentes [3] 
3/10 . . . utilizando-se tubos de gás [3] 
3/12 . . . utilizando-se elementos eletroluminescentes 

(utilizando-se tubos de raios catódicos com telas 
fosforadas 1/00) [3] 

3/14 . . . . Dispositivos semicondutores, tais como, por 
ex., diodos [3] 

3/16 . . mediante o controle de luz proveniente de fonte 
independente [3] 

3/18 . . . pela utilização de cristais líquidos [3] 
3/19 . . . utilizando dispositivos eletrocrômicos [5] 
3/20 . para apresentação de um conjunto de uma série de 

caracteres, por ex., uma página, para se compor o con-
junto mediante a combinação de elementos individuais 
dispostos numa matriz [3] 

3/22 . . utilizando-se fontes de luz controlada [3] 
3/24 . . . utilizando-se filamentos incandescentes [3] 
3/26 . . . . para dar a aparência de sinais em movimen-

to [3] 
3/28 . . . utilizando-se painéis de descarga de gás, por 

ex., de plasma [3] 
3/282 . . . . usando painéis de corrente contínua 

(CC) [7] 
3/285 . . . . . usando auto-exploração [7] 
3/288 . . . . usando painéis de corrente alternada 

(CA) [7] 
3/29 . . . . utilizando painéis auto-movimentáveis [5] 
3/30 . . . utilizando-se painéis eletro-luminescente [3] 
3/32 . . . . semicondutores, por ex., diodos [3] 
3/34 . . por controle de luz proveniente de fonte indepen-

dente [3] 
3/36 . . . pela utilização de cristais líquidos [3] 
3/38 . . . utilizando dispositivos eletrocrômicos [5] 
5/00 Disposições ou circuitos de controles comuns a indicado-

res de tubos de raios catódicos e outros indicadores vi-
suais (processamento de dados da imagem ou geração, em 
geral G 06 T ) [5] 

5/02 . caracterizados pela maneira na qual é indicada as cores 
[5] 
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5/04 . . utilizando circuitos de interface com a indicação das 
cores [5] 

5/06 . . utilizando paletas coloridas, por ex., tabelas de 
consulta [5] 

5/08 . Circuitos de cursores [5] 
5/10 . Circuitos de intensidade [5] 
5/12 . Sincronização entre a unidade de indicação e as outras 

unidades, por ex., outras unidades de indicação, leitoras 
de disco-vídeo [5] 

5/14 . Indicação de janelas múltiplas [5] 
5/16 . Indicação de linguagem da direita para a esquerda [5] 
5/18 . Circuitos de sincronização para indicação com varredu-

ra (especialmente adaptados para televisão H 04 N) [5] 
5/20 . Circuitos geradores de funções, por ex., geradores de 

círculos [5] 
5/22 . caracterizado pela indicação de caracteres ou índi-

ces utilizando sinais de controle derivados de sinais 
codificados, representando caracteres ou índices,  
com uma memória de código de caracteres (5/42 tem 
prioridade) [5,7] 

5/24 . . Geração do traçado de caracteres individuais [5] 
5/26 . . . para modificar as formas dos caracteres, por ex., 

dobrar a altura e dobrar a largura [5] 
5/28 . . . para modificações avançadas de caracteres, por 

ex., acabamento [5] 
5/30 . . Controles atribuídos pelo indicador [5] 
5/32 . . com meios para controlar a posição doindicador [5] 
5/34 . para movimentar e para deslocar [5] 
5/36 . caracterizado pela indicação de um padrão gráfico 

utilizando uma memória endereçável(bitmap) (5/42 tem 
prioridade) [5,7] 

5/37 . . Detalhes da operação nos padrões gráficos (5/38 
tem prioridade) [7] 

5/373 . . . para modificar o tamanho do padrão grá-
fico [7] 

5/377 . . . para misturar ou sobrepor dois ou mais pa-
drões gráficos (5/02, 5/397 têm prioridade) [7] 

5/38 . . com meios para controlar a posição do 
indicador [5] 

5/39 . . Controle da memória endereçável (bitmap) em 
todos os seus pontos [7] 

5/391 . . . Circuitos de modificação de resolução, por ex., 
formatos de tela variável [7] 

5/393 . . . Meios para atualizar o conteúdo da memória 
endereçável (bitmap) em todos os seus pontos [7] 

5/395 . . . Meios especialmente adaptados para transferir 
o conteúdo da memória endereçável (bitmap) 
em todos os seus pontos para a tela (5/399 tem 
prioridade) [7] 

5/397 . . . . Meios especialmente adaptados para trans-
ferir o conteúdo de duas ou mais memórias 
endereçáveis(bitmap) em todos os seus pon-
tos para a tela, simultaneamente, por ex., 
para misturar ou sobrepor (5/02 tem priori-
dade) [7] 

5/399 . . . usando duas ou mais memórias endereçáveis 
(bitmap) em todos os seus pontos, as operações 
que são comutadas no tempo, por ex., buffers de 
pingue-pongue [7] 

5/40 . caracterizados pela maneira nos quais são representados 
simultaneamente pelos desenhos determinados por um 
código de caracteres e outros desenhos, os quais são re-
presentados de maneira seletiva, por ex., com uma me-
mória de código de caracteres e uma memória APA, is-
to é, uma memória endereçável em todos os seus pontos 
[5] 

5/42 . caracterizada pela apresentação de padrões usando 
uma memória de apresentação, sem posição fixa de 
correspondência entre o conteúdo da memória de apre-
sentação e a posição de apresentação na tela [7] 
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G 10 INSTRUMENTOS MUSICAIS; ACÚSTICA 
 
 Notas 
(1) Esta classe abrange todos os dispositivos de emissão de som, em geral, sejam ou não considerados como musicais. 
(2) Nesta classe, a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: 

– “instrumento musical” não exclui os dispositivos que emitem um único sinal sonoro. 
(3) O índice da Classe abaixo é dado no lugar dos índices das subclasses, a fim de apresentar o grupamento das definições pertencentes às 

diferentes subclasses, de acordo com os três tipos fundamentais seguintes: 
– instrumentos de fole ou de sopro; 
– instrumentos de corda; 
– instrumentos de percussão, 
os quais se relacionam claramente à maioria dos instrumentos. 

(4) Há naturalmente alguns instrumentos cujo princípio de operação pertence menos evidentemente a um desses três tipos mencionados na 
Nota (3). Eles correspondem aos grupos G 10 D 17/00 ou G 10 K 7/00, 9/00 ou 15/04, todos os outros grupos normalmente encontrando 
um lugar definitivo. 

Índice da Subclasse 
 
ACÚSTICA; OPERAÇÕES EM ONDAS 
SONORAS 
 Análise ou síntese da fala; 
 reconhecimento da fala.................................................G 10 L 
 Métodos ou dispositivos para 
 transmissão do som ou proteção 
 contra o som, não incluídos em 
 outro local...............................................G 10 K 11/00, 13/00 
 Acústica não incluída em outro local ................G 10 K 15/00 
INSTRUMENTOS DE SOPRO 
 Características gerais; detalhes, 
 Acessórios ..................................................G 10 D 7/00; 9/00 
 Órgãos, harmônios ou instrumentos 
 similares...................................................... G 10 B 1/00, 3/00 
 Acordeões, concertinas, ou instrumentos 
 similares; outros tipos de 
 instrumentos.............................................G 10 D 11/00; 7/00 
 Apitos; sirenes; cornetas.....................G 10 K 5/00;7/00; 9/00 
INSTRUMENTOS DE CORDA 
 Características gerais; detalhes, 
 acessórios....................................................G 10 D 1/00; 3/00 
  

 
 
 
 
 
 Pianos, instrumentos similares; 
 ferramentas e métodos para 
 fabricação ou manutenção..................G 10 C 1/00, 3/00; 9/00 
 Outros tipos de instrumentos............................... G 10 D 1/00 
INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO 
 Sinos, chocalhos ou instrumentos 
 similares ..................................................... G 10 K 1/00, 3/00 
 Outros instrumentos.......................................... G 10 D 13/00 
OUTROS DISPOSITIVOS ESPECIAIS; DISPOSITIVOS  
BASEADOS EM PRINCÍPIOS INDEFINIDOS; 
COMBINAÇÕES DE INSTRUMENTOS; 
ACESSÓRIOS DE MÚSICA 
 Instrumentos musicais eletrofônicos........................... G 10 H 
 Instrumentos musicais automáticos .............................G 10 F 
 Sereias; dispositivos com  
 vibradores ................................................... G 10 K 7/00; 9/00 
 Combinações: de pianos com 
 outros instrumentos; de 
 outros instrumentos......................G 10 C 5/00; G 10 D 15/00 
 Acessórios de música .................................................. G 10 G 
INSTRUMENTOS NÃO INCLUÍDOS 
EM OUTRO LOCAL....................................................... G 10 D 17/00 

 
 
G 10 B ÓRGÃOS; HARMÔNICOS (gaitas de boca ou acordeões G 10 D; aspectos de acionamento automático G 10 F; combinações de micro-

fones, pick-up ou amplificadores, com instrumentos musicais, órgãos eletrônicos G 10 H) 

 

1/00 Concepção geral de órgão, harmônicos, ou instrumentos 
musicais similares acionados por sopro 

1/02 . de órgãos 
1/04 . . de acionamento elétrico 
1/06 . . de acionamento a fluido 
1/08 . de harmônios 
3/00 Detalhes de, ou acessórios para, órgãos, harmônicos, ou 

similares 
3/02 . Foles (compressores, foles, per se F 04) 
3/04 . Reservatórios 

3/06 . Válvulas; Luvas  
3/08 . Tubos, por ex., tubos abertos, tubos de p alhetas 
3/10 . Acionamentos, por ex., acoplador 
3/12 . Teclas ou teclados; Manuais (teclados para instrumentos 

musicais em geral G 10 C 3/12) 
3/14 . Pedais ou pedaleiras  
3/16 . Mecanismos para regular o volume do som; Meios de 

acentuação 
3/18 . Dispositivos para produzir trêmulos 
3/20 . Dispositivos de transposição 
3/22 . Detalhes específicos de órgãos de funcionamento  
  elétrico , por ex., contatos para os mesmos 
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G 10 C PIANOS  (aspectos não-musicais de pianos de brinquedo A 63 H 5/00; aspectos de acionamento automático G 10 F; combinações de 
microfones, captadores de som ou amplificadores com instrumentos musicais G 10 H) 

 

1/00 Concepção geral de pianos ou instrumentos musicais de 
cordas similares com teclado 

1/02 . de pianos verticais (pianos de armário) 
1/04 . de pianos de cauda 
1/06 . de címbalos, espinetas, ou instrumentos de cordas simi-

lares 
3/00 Detalhes de, ou acessórios para pianos ou similares 
3/02 . Caixas 
3/04 . Armações; Cavaletes; Barras 
3/06 . elementos de ressonância, por ex., cordas ressonantes, 

tampa de ressonância, Fixação dos meios de ressonân-
cia 

3/08 . Disposições das cordas 
3/10 . Cravelhas de afinação ou dispositivos de retezamento 
3/12 . teclado; Teclas 
3/14 . . para serem acionados pelos pés 

3/16 . Mecanismos 
3/18 . . Martelos 
3/20 . . compreendendo a utilização de meios hidráulicos, 

pneumáticos, ou eletromagnéticos 
3/22 . . para pianos de cauda 
3/24 . . para repetição ou trêmulo 
3/26 . Pedais ou mecanismos de pedal para amortecer a batida 

ou modificar o som de maneira similar 
3/28 . Dispositivos de transposição 
3/30 . Acopladores, por ex., para tocar oitavas 
5/00 Combinações de pianos com outros instrumentos musi-

cais, por ex., com sinos, com xilofones 
9/00 Ferramentas ou métodos especiais para fabricação ou 

manutenção de pianos 

 

G 10 D INSTRUMENTOS MUSICAIS NÃO ABRANGIDOS EM OUTRO LOCAL (aspectos de acionamento automático G 10 F; combina-
ções de microfones, captadores de som ou amplificadores com instrumentos musicais G 10 H; dispositivos produtores de som não consi-
derados como sendo instrumentos musicais ou partes dos mesmos G 10 K) 

 

1/00 Concepção geral de instrumentos musicais de corda 
(pianos ou instrumentos similares com teclado G 10 C) 

1/02 . de violinos, violas, violoncelos, baixos 
1/04 . de harpas, liras 
1/06 . de bandolins 
1/08 . de violões 
1/10 . de banjos 
1/12 . de cítaras, por ex. auto-harpa 
 
3/00 Detalhes de, ou acessórios para, instrumentos musicais 

de cordas 
3/02 . Meios de ressonância, pavilhões, ou diagramas 
3/04 . Cavaletes, abafadores, ou trastos 
3/06 . Braços 
3/08 . . em forma de teclados (teclados para instrumentos 

musicais em geral G 10 C 3/12) 
3/10 . Cordas 
3/12 . Dispositivos para fixar cordas, por ex., estandartes, 

cavilhas de suspensão 
3/14 . Dispositivos de afinação, por ex., cavilhas, cravelhas, 

discos de fricção 
3/16 . Arcos; Guias para arcos; Plectros ou meios similares 

para tocar 
3/18 . Descansos para o queixo, descansos para as mãos ou 

guardas incorporados aos instrumentos (dispositivos 
auxiliares fora do instrumento ou suportes G 10 G) 

7/00 Concepção geral de instrumentos musicais de sopro 
(acordeões 11/00; órgãos, harmônicos G 10 B, apitos 
G 10 K) 

7/02 . do tipo em que uma corrente de ar é dirigida contra uma 
aresta de rampa, por ex., flauta, flajolé 

7/04 . . Ocarinas 

7/06 . do tipo de palhetas (Rohrblatt) ou palhetas de batida, 
por ex., oboé, clarineta, fagote, gaita de fole 

7/08 . . Saxofones 
7/10 . do tipo de bocal em forma de taça, por ex., corneta, 

trombeta de orquestra, trombone 
7/12 . do tipo de palhetas, livres (Zunge), por ex., gaita de 

boca, trombeta de brinquedo 
9/00 Detalhes de, ou acessórios para, instrumentos musicais 

de sopro 
9/02 . Bocais; Palhetas 
9/04 . Válvulas; Controles de válvula 
9/06 . abafadores 
11/00 Acordeões, concertinas, ou similares; Teclados para os 

mesmos (teclados para instrumentos musicais em geral G 
10 C 3/12) 

11/02 . Mecanismos 
13/00 Instrumentos musicais de percussão 
13/02 . Tambores; Tamborins 
13/04 . Tímpanos 
13/06 . Castanholas, címbalos, triângulos, ou outros instrumen-

tos musicais de percussão de tom simples (sinos G 10 K) 
13/08 . Instrumentos musicais com sons múltiplos, com barras, 

blocos, diapasões, gongos, chapas, varetas, ou dentes 
sonoros 

15/00 Combinações de instrumentos musicais diferentes 
(combinações com pianos G 10 C) 

17/00 Instrumentos musicais não incluídos em qualquer dos 
grupos precedentes, por ex., harpa eólia, instrumento 
musical em que uma chama produz uma nota musical 
ao fazer vibrar o ar de um tubo colocado sobre ela 
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G 10 F INSTRUMENTOS MUSICAIS AUTOMÁTICOS (aspectos não musicais de instrumentos de brinquedo A 63 H 5/00; gravação ou 
reprodução do som G 11 B; trabalhos relacionados com os aparelhos de gravação e reprodução G 11 B 31/02) 

 
 Nota 
 Esta subclasse não abrange os aspectos de instrumentos musicais que independem do acionamento automático, os quais são abrangidos 

pela subclasse G 10 B, C ou D. 

 

1/00 Instrumentos musicais automáticos 
1/02 . Pianolas com teclado 
1/04 . Pianolas sem teclado 
1/06 . Caixas de música com dentes recortados, lâminas, ou 

similares (combinações com outros artigos, ver as clas-
ses pertinentes a esses artigos) 

1/08 . Instrumentos musicais de percussão 
1/10 . . Carrilhões 
1/12 . Instrumentos de sopro 
1/14 . . Realejos 
1/16 . instrumentos musicais de cordas (pianolas 1/02, 1/04) 
1/18 . . para serem tocadas por um arco 

1/20 . . para serem puxadas 
1/22 . Combinações de dois ou mais instrumentos 
 
3/00 Aparelhos independentes para instrumentos de tecl ado 
 
5/00 Detalhes de, ou acessórios para, instrumentos musicais 

automáticos 
5/02 . Mecanismos 
5/04 . Cilindros, chapas, roletes, bobinas de afinação ou simi-

lares 
5/06 . . Acionamento ou colocação dos cilindros, discos de 

afinação ou similares; Enrolamento, reenrolamento, 
ou guia de chapas de afinação ou similares (manipu-
lação de tiras ou folhas em geral B 65 H) 

 

G 10 G ACESSÓRIOS PARA MÚSICA (metrônomos G 04 F 5/02; ensino da música G 09 B 15/00) 

 

1/00 Meios para a representação da música 
1/02 . Indicadores de notas ou de acordes, fixos ou ajustáveis, 

para teclados ou teclas 
1/04 . Transposição; Transcrição 
 
3/00 Gravação de música em forma de anotação, por ex., 

gravação do funcionamento mecânico de um instrumen-
to musical  

3/02 . utilizando apenas meios mecânicos 

5/00 Suportes para instrumentos musicais 
 
7/00 Outros dispositivos auxiliares, por ex., estojo separado 

para a resina, estojo separado para as cordas, batutas de 
maestros ou chefes de orquestra 

7/02 . Diapasões ou dispositivos similares 
 

3/04 . utilizando meios elétricos 

 

G 10 H INSTRUMENTOS MUSICAIS ELETROFÔNICOS (circuitos eletrônicos em geral H 03) 
 
 Nota 
 Esta subclasse abrange os instrumentos musicais em que as notas individuais são constituídas por oscilações elétricas controladas por um executante 

e as oscilações são convertidas em vibrações sonoras por um alto-falante ou um instrumento equivalente. 

 

1/00 Detalhes de instrumentos musicais eletrofônicos (teclados aplicá-
veis também a outros instrumentos musicais G 10 B, C; disposições 
para produzir uma reverberação ou som de eco G 10 K 15/08) [5] 

1/02 . Meios para controlar as freqüências de tons, por ex., ataque, 
declínio; Meios para produzir efeitos musicais especiais, por 
ex., vibrato, glissando 

1/04 . . por modulação complementar 
1/043 . . . modulação contínua [3] 

1/045 . . . . por meios eletromecânicos [3] 
1/047 . . . . por meios acústico-mecânicos, tais como alto-

falantes giratórios ou defletores de 
som [3] 

1/053 . . . Apenas durante a execução [3] 
1/055 . . . . mediante interruptores com elementos de 

impedância variável [3] 
1/057 . . . . mediante circuitos envolventes [3] 
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1/06 . . Circuitos para estabelecer o conteúdo harmônico de 
tons [3] 

1/08 . . . mediante a combinação de tons (1/14, 1/16 têm 
prioridade; acordes 1/38; análise ou síntese ou sín-
tese da fala,  G 10 L) [3] 

1/10 . . . . para obtenção de efeitos de coro, celeste ou de 
conjunto (modulação cont ínua 1/043) [3] 

1/12 . . . pela filtragem de formas de onda complexas (1/14, 
1/16 têm prioridade) [3] 

1/14 . . . durante a execução (modulação durante a execução 
1/053) [3] 

1/16 . . . por elementos não-lineares (1/14 tem priorida-
de, geração de tons básicos não-senoidais 
5/10) [3] 

1/18 . Seleção de circuitos [3] 
1/20 . . para transposição [3] 
1/22 . . para supressão de tons; redes de preferência [3] 
1/24 . . para seleção de detentores plurais de pré-

determinação de registro [3] 
1/26 . . para produzir automaticamente uma série de 

tons [3] 
1/28 . . . para produzir arpejos [3] 
1/30 . . . para fazer soar dois tons de maneira repetida [3] 
1/32 . Detalhes de construção [3] 
1/34 . . Disposições de chaves tais como, por ex., teclados 

ou chaves mecânicas peculiares a instrumentos mu-
sicais eletrofônicos (teclados aplicáveis também a 
outros instrumentos musicais G 10 B, C) [3] 

1/36 . Disposições de acompanhamento [3] 
1/38 . . Cordas [3] 
1/40 . . ritmo (metrônomos G 04 F 5/02) [3] 
1/42 . . . compreendendo circuitos formadores de tons [3] 
1/44 . Meios de sintonização [3] 
1/46 . Controle de volume [3] 
3/00 Instrumentos em que os tons são produzidos por meios 

eletromecânicos 
3/02 . utilizando interruptores mecânicos 
3/03 . utilizando-se meios de captação para leitura de ondas 

gravadas, como, por ex., em discos giratórios [3] 
3/06 . . utilizando meios captadores fotoelétricos 
3/08 . . utilizando meios captadores indutivos 
3/09 . . . utilizando-se fitas ou fios [3] 
3/10 . . utilizando meios captadores capacitivos 
3/12 . utilizando-se geradores ressonantes mecânicos tais 

como, por ex., instrumentos de corda ou de percussão 
cujos tons são captados por transdutores eletromecâni-
cos, sendo que os sinais elétricos são manipulados ou 
amplificados adicionalmente e convertidos posterior-
mente para soar através de alto-falante ou instrumentos 
equivalente [3] 

3/14 . . utilizando-se vibradores de acionamento mecâ-
nico com dispositivos de captação (3/24 tem 
prioridade) [3] 

3/16 . . . utilizando-se uma palheta [3] 
3/18 . . . utilizando-se uma corda, como, por ex., na 

guitarra elétrica [3] 
3/20 . . . utilizando-se garfo, vareta ou tubo sintonização 

[3] 
3/22 . . utilizando-se vibradores acionados eletromecanica-

mente com dispositivos de captação (3/24 tem prio-
ridade) [3] 

3/24 . . com inclusão de meios de realimentação, como, por 
ex., os acústicos [3] 

3/26 . . . utilizando-se realimentação elétrica [3] 
5/00 Instrumentos em que os tons são gerados mediante 

geradores eletrônicos (7/00 tem prioridade) [3] 
5/02 . utilizando a produção de tons básicos 
5/04 . . com dispositivos semicondutores como elementos 

ativos (5/10, 5/12 têm prioridade) 
5/06 . . tons produzidos pela multiplicação de freqüência ou 

pela divisão de um tom básico 
5/07 . . . resultando em formas de onda complexas [3] 
5/08 . . tons produzidos por heterodinização 
5/10 . utilizando a produção de tons básicos não senoidais, por 

ex., em dentes de serra 
5/12 . . utilizando dispositivos semicondutores como ele-

mentos ativos 
5/14 . utilizando-se um ressoador eletromecânico, tal como, 

por ex., um cristal de quartzo, como elemento determi-
nante de freqüência [3] 

5/16 . utilizando-se um tubo de raios catódicos [3] 
7/00 Instrumentos em que os tons são sintetizados a partir de 

um armazenamento de dados, como, por ex., órgãos 
computadorizados (síntese de ondas acústicas não especí-
ficas a instrumentos musicais G 10 K 15/02, G 10 L) [3,5] 

7/02 . nos quais as amplitudes de uma forma de onda sonora 
em pontos de amostra sucessivos são armazenados em 
uma ou várias memórias [5] 

7/04 . . nos quais as amplitudes são lidas a velocidades variáveis, 
por ex., de acordo com a altura do som [5] 

7/06 . . nos quais as amplitudes são lidas à velocidade fixa, 
variando a direção de leitura compassadamente a 
partir de um valor determinado, por ex., de acordo 
com a altura do som [5] 

7/08 . pelo cálculo de funções ou de aproximação polinomi-
nais a fim de determinar a amplitude em pontos de a-
mostra sucessivos de uma forma de onda sonora [5] 

7/10 . . utilizando coeficientes ou parâmetros armazenados 
em uma memória, por ex., coeficiente de Fourier 
(7/12 tem prioridade) [5] 

7/12 . . por meio de um algoritmo recursivo que utiliza um 
ou mais conjuntos de parâmetros armazenados em 
memórias, bem como as amplitudes calculadas por 
um ou mais pontos de amostra precedentes [5] 
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G 10 K  DISPOSITIVOS PARA PRODUÇÃO DE SOM (brinquedos produtores de som A 63 H 5/00; instrumentos musicais ou partes dos 
mesmos, ver a subclasse pertinente;  por ex. G 10 D);  ACÚSTICA NÃO FORNECIDA DE OUTRA MANEIRA (osciladores a flui-
do ou gereadores de pulso para systemas de pressão de fluido; sistemas utilizando a reverberação ou reradiação de ondas acústicas G 01 
S 15/00; geração de energia sísmica G 01 V 1/02; combinações de sinalização ou chamada, combinações de alarme G 08 B; elementos 
piezelétricos eletrostritivos, ou magnetostritivos em geral H 01 L 41/00; sistemas de transmissão utilizando ondas infra-sônicas, sônicas 
ou ultra-sônicas H 04 B 11/00; alto-falantes, microfones, toca-discos ou transdutores acústicos eletromecânicos semelhantes H 04 R) [6] 

  
Nota: 

 
(1) Esta subclasse abrange disposições para geração de vibrações mecânicas em fluidos [6] 
(2) Esta subclasse também abrange a produção de sons que podem não ser audíveis para os seres humanos mas que são audíveis para os 

animais. 
(3) Nesta subclasse, os seguintes termos são empregados com os significados indicados :  

– "acústica" e "sons"  abrangem o campo técnico que trata de vibrações mecânicas em todas as freqüências infra-sônicas, sônicas e ul-
tra-sônicas.  Entretanto, a geração ou transmissão de ondas mecânicas, em geral, é coberta pela subclasse B 06 B, sujeito à exc eção 
especificada na Nota (1) acima [6]. 

 

1/00 Dispositivos em que o som é produzido pela percussão 
em um corpo ressonante, por ex., sino, carrilhão, gongo 
(combinação com relógios de parede ou de pulso ou outros 
G 04 B, C; carrilhões G 10 F 1/10) 

1/06 . tendo o dispositivo ressonante a forma de um sino, uma 
chapa, uma haste ou um tubo (sinos para torres 1/28) 

1/062 . . de acionamento elétrico 
1/063 . . . sendo o elemento sonoro um sino 
1/064 . . . . Mecanismos de acionamento ou de percus-

são para esse fim 
1/065 . . . . . para acionamento em tempo predeter-

minado ou de repetição 
1/066 . . . sendo elemento sonoro um tubo, uma chapa ou 

uma haste 
1/067 . . . . Mecanismos de acionamento ou de percus-

são para esse fim 
1/068 . . de acionamento hidráulico; de acionamento pneu-

mático 
1/07 . . de acionamento mecânico; Sinos manuais; Sinos 

para animais 
1/071 . . . Sinos manuais; sinos para animais 
1/072 . . . Mecanismos de acionamento ou de percussão 

para esse fim 
1/074 . . . . com badalos ou conchas rotativas 
1/076 . . . . para acionamentos a horas fixas, ou de 

repetição 
1/08 . . Detalhes ou acessórios de aplicação geral 
1/10 . . . Elementos sonoros; Sua montagem; Badalos ou 

outros elementos de percussão 
1/26 . . . Montagens; Estojos 
1/28 . Sinos para torres ou similares 
1/30 . . Detalhes ou acessórios 
1/32 . . . Elementos sonoros; Badalos ou outros elemen-

tos de percussão 
1/34 . . . Mecanismos de acionamento 
1/36 . . . Meios para amortecer ou abafar o som (meios 

ou disposições para evitar ou reduzir forças de 
desequilíbrio decorrentes do movimento F 16 F 
15/00) 

1/38 . . . Suportes; Montagens 
3/00 Matracas ou dispositivos similares produtores de ruído  

5/00 Apitos 
5/02 . apitos ultra-sônicos [3] 
 
7/00 Sereias 
7/02 . em que o elemento produtor de som é girado manual-

mente ou por um motor (7/06 tem prioridade) 
7/04 . . por um motor elétrico 
7/06 . em que o elemento produtor de som é acionado por um 

fluido, por ex., por gás comprimido 
 
9/00 Dispositivos em que o som é produzido pela vibração de 

um diafragma ou elemento análogo, por ex., buzina de 
neblina, sereia de veículos, cigarras (alto-falantes ou 
transdutores eletromecânicos acústicos similares H 04 R) 

9/02 . acionados por um gás, por ex., acionados por sucção 
9/04 . . por gases comprimidos, por ex., ar comprimido 
9/06 . . produzidos por uma explosão 
9/08 . acionados por água ou outros líquidos 
9/10 . acionados por meios mecânicos apenas 
9/12 . operado eletricamente 
 
Nota 
 
 Este grupo  não abrange a construção de transdutores de 

banda larga, ou circuitos, tais como alto-falantes ou micro-
fones, que são abrangidos pela subclasse H 04 R. [6] 

 
9/122 . . utilizando meios de acionamento piezoelétrico [6] 
9/125 . . . com vários elementos ativos [6] 
9/128 . . utilizando meios de acionamento magnetostritivos [6] 
9/13 . . utilizando-se meios propulsores eletromagnéticos [3] 
9/15 . . . Disposições de auto-interrupção [3] 
9/16 . . com meios para gerar a corrente por força muscular 
9/18 . Detalhes, por ex., lâmpada, bomba, pistão, interruptor, 

envoltório 
9/20 . . Elementos sonoros 
9/22 . . Montagens ; Estojos 
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11/00 Métodos ou dispositivos para transmissão, condução ou 
direção de som em geral; métodos ou dispositivos para 
proteger contra, ou para abafamento de ruídos ou ou-
tras ondas acústicas infra-sônicas, sônicas ou ultra-
sônicas em geral (materiais isoladores de som para veícu-
los B 60 R 13/08; materiais isoladores de som para aerona-
ves B 64 C 1/40; materiais isoladores de som, ver os locais 
pertinentes, tais como C 04 B 26/00 a 38/00; redução de ru-
ído de modo permanente E 01 B 19/00; absorção de ruído 
transmitido pelo ar no tráfego rodoviário e ferroviário E 01 
F 8/00;  isolamento acústico, absorção ou reflexão de som 
em prédios E 04 B 1/74; acústica de quartos E 04 B 1/99; 
isolamento sonoro em pisos E 04 F 15/20; silenciosos de 
fluxos de gases ou descargas para máquinas ou motores F 
01 N; silenciosos de entrada para motores de combustão in-
terna F 02 M 35/00; supressão de vibrações indesejadas, F 
16 7/00 a 15/00; prevenção de ruídos em válvulas F 16 K 
47/02; absorvedores de ruídos em encanamentos F 16 L 
55/02; disposições para eliminar o ruído em resfriadores de 
escoamento lento de contato direto F 28 C 1/10; silenciosos 
para armas F 41) 

11/02 . Impedâncias acústicas mecânicas; equiparação por 
impedância, como, por ex., mediante buzinas; ressoado-
res acústicos [3] 

11/04 . . Filtros acústicos [3] 
11/08 . Dispositivos amplificadores de som não-elétricos, 

como, por ex., megafones não elétricos (amplificação 
cornetas 11/02; amplificação pela focalização 11/26) 

11/16 . Métodos ou dispositivos para proteger contra, ou aba-
far, ondas acústicas, por ex., som (11/36 tem prioridade) 
[3] 

 
Nota 
 
 Este grupo não abrange a proteção contra ondas acústicas 

adaptadas para utilizações particulares cobertas pelas sub-
classes para estas aplicações, nem sua atenuação, sempre 
que houver  um dispositivo específico em relação a este as-
pecto. [6] 

 
11/162 . . Seleção de materiais [6] 
11/165 . . . Partículas numa matriz [6] 
11/168 . . . Diversas camadas de diferentes materiais, por 

ex. sanduíches [6] 

Nota 
 
 Quando da classificação neste grupo, a classificação é 

também feita na subclasse B 32 B, na medida em que qual-
quer produto em camada estiver envolvido [6] 

 
11/172 . . utilizando efeitos de ressonância [6] 
11/175 . . utilizando efeitos de interferência; Abafando o som [6] 
11/178 . . . por regeneração das ondas acústicas originais 

por meio eletroacústico na oposição de fase [6] 
11/18 . Métodos ou dispositivos de transmissão, condução ou 

direção de som (11/02, 11/36 têm prioridade; estetoscó-
pios médicos A 61 B 7/02) [3] 

11/20 . . Dispositivos de reflexão (11/28 tem prioridade) [3] 
11/22 . . para condução de som através dos tubos ocos, 

como, por ex., tubos de transmissão da fala [3] 
11/24 . . de condução de sons através de corpos sólidos, 

como, por ex., fios [3] 
11/26 . . Focalização ou direção de som [3] 
11/28 . . . utilizando-se a reflexão, como, por ex., median-

te o refletor parabólico [3] 
11/30 . . . utilizando-se a refração, como, por ex., lentes 

acústicas [3] 
11/32 . . . caracterizado pelo formato da fonte [3] 
11/34 . . . utilizando-se a orientação elétrica dos conjuntos 

de transdutores, como, por ex., pela orientação 
mediante feixes [3] 

11/35 . . . utilizando a condução mecânica dos transduto-
res [6] 

11/36 . Dispositivos de manipulação de ondas acústicas de 
superfície (amplificadores eletroacústicos H 03 F 13/00; 
redes que compreendem dispositivos eletroacústicos H 
03 H 9/00) [3] 

13/00 Cones, diafragmas, ou similares, para emissão ou recep-
ção de sons em geral (para transdutores eletromecânicos H 
04 R 7/00) 

15/00 Dispositivos acústicos não incluídos em outros locais [4] 
15/02 . Síntese de ondas acústicas (síntese da palavra  
  G 10 L 13/00) [4] 
15/04 . Dispositivo para produção de sons (15/02 tem priorida-

de) [4] 
15/06 . . utilizando descargas elétricas [4] 
15/08 . Disposições para produzir uma reverberação ou som de 

eco [5] 
15/10 . . utilizando redes retardadoras que incluem dispositi-

vos eletromecânicos ou eletroacústicos [5] 
15/12 . . utilizando redes retardadoras eletrônicas [5] 
 

 

 
 

 
G 10 L ANÁLISE OU SÍNTESE DA FALA; RECONHECIMENTO DA FALA (medição das ondas sonoras em geral G 01 H; análise do 

espectro de freqüência dos sinais elétricos em geral G 01 R 23/16; instrumentos musicais eletrofônicos G 10 H; dispositivos geradores de 
som outros que não instrumentos musicais G 10 K; armazenamento da informação, por ex., armazenamento do som G 11; codificação, 
decodificação ou conversão de código, em geral H 03 M) [4] 

 
(1) Nesta subclasse, é aconselhável acrescentar os códigos de indexação relativos a classificação da fala ou métodos de busca. Os códigos 

de  indexação, que são escolhidos dentre os grupos 15/08 a 15/18, possuem os mesmos números dos símbolos de classificação, porém 
usa-se dois pontos ao invés da barra oblíqua e devem ser não-ligados. [7] 
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(Uma linha vertical à esquerda do grupo indica que o grupo também pode ser usado com dois pontos ao invés da barra 
obliqüa, para indexação de informação adicional) 

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

(3) Atenção para o Capítulo IV do Guia, que indica as regras relativas à aplicação e apresentação dos diferentes tipos de códigos de inde-
xação. [7] 

 

3/00 (transferido para 11/00 a 11/06, 13/04, 15/04, 17/00) 
3/02 (transferido para 21/00 a 21/04) 
5/00 (transferido para 13/00, 15/00, 17/00) 
5/02 a 
5/04 (transferidos para 13/00 a 13/08) 
5/06 (transferido para 15/00 a 17/00) 
7/00 (transferido para 13/00, 15/00, 17/00, 19/02) 
7/02 a  
7/06 (transferidos para 13/02, 19/02) 
7/08 (transferido para 15/00, 17/00) 
7/10 (transferido para 21/06) 
9/00 a  
9/04  (transferidos para 15/02, 15/08, 15/16, 19/02) 
9/06 (transferido para 15/00 a 17/00) 
9/08 a 
9/12 (transferido para 11/00 a 21/06) 
9/14 (transferido para 13/00 a 17/00, 19/04 a 19/14, 21/00 a 

21/06) 
9/16 a 
9/18 (transferido para 11/00 a 21/06) 
9/20 (transferido para 15/24) 
 
11/00 Determinação ou detecção de características da voz não 

restritas a um único dos grupos 15/00 a 21/00 [7] 
11/02 . Detecção de presença ou ausência de sinais de voz 

(alterando a direção de transmissão por freqüência da 
voz em sistemas de telefone de viva voz em duas dire-
ções H 04 M 9/10) [7] 

11/04 . Determinação da intensidade dos sinais de voz [7] 
11/06 . Discriminação entre partes faladas e não faladas  de 

sinais de voz. (11/04 tem prioridade) [7] 
 
13/00 Síntese da voz; Texto para sistemas de voz (instrumentos 

musicais eletrofônicos G 10 H) [7] 
13/02 . Métodos para produzir voz sintética; Sintetizadores de 

voz [7] 
13/04 . . Detalhes de sistemas de síntese da voz, ex.,estrutura 

do sintetizador, gerenciamento da memória [7] 
13/06 . Unidades elementares de voz utilizados em sintetizado-

res de voz; Regras de concatenação [7] 
13/08 . Análise de texto ou geração de parâmetros para síntese a 

partir de um texto, por ex.., tradução de grafema para fonema, 
geração de prosódia, determinação de enfase ou entonação  [7] 

15/00 Reconhecimento da voz (17/00 tem prioridade) [7] 
15/02 . Característica de extração para reconhecimento de 

voz; Seleção de unidade de reconhecimento [7] 
15/04 . Segmentação ou detecção do limite da palavra [7] 

15/08 . Classificação ou busca de voz (reconhecimento de 
padrão G 06 K 9/00) [7] 

15/10 . usando distância ou medidas de distorção entre a voz 
desconhecida e os modelos de referência [7] 

15/12 . . usando técnicas de programação dinâmica, por 
ex.,  Deformação Dinâmica do Tempo (DTW) [7] 

15/14 . . usando modelos estatísticos, por ex.,, Modelos Hid-
den Markov (HMM) (15/18 tem prioridade) [7] 

15/16 . . usando redes neurais artificiais  [7] 
15/18 . . usando modelagem natural de linguagem  [7] 
15/20 . Técnicas de reconhecimento de voz especialmente 

adaptadas para robustez em ambiente adverso, ex., com 
barulho, de voz induzida para o estresse (21/02 tem 
prioridade) [7] 

15/22 . Procedimentos utilizados durante um processo de reconhe-
cimento de voz, por ex., diálogo homem -máquina [7] 

15/24 . Reconhecimento de voz utilizando características não 
acústicas, por ex., posição dos  lábios [7] 

15/26 . Sistemas de fala para texto (15/08 tem prioridade) [7] 
15/28 . Detalhes de construção de sistemas de reconhecimento 

de voz [7] 
 
17/00 Identificação ou verificação do locutor [7] 
 
Nota 
  No grupo 17/00, é aconselhável acrescentar os códigos 

de indexação relativos às características de extração, 
ou treinamento ou procedimento. Os códigos de inde-
xação, que são escolhidos dentre os grupos 15/02, 
15/06 e 15/22, possuem os mesmos números dos símbo-
los de classificação, porém usa-se dois pontos ao invés 
da barra oblíqua e devem ser não-ligados. [7] 

 
19/00 Técnicas de análise-síntese da voz para redução redun-

dante, por ex., codificador de voz; codificando ou decodi-
ficando a voz [7] 

19/02  . usando análise espectral, por ex., vocoder por 
transformação ; vocoder por sub-banda [7] 

19/04 . usando técnicas de prognóstico [7] 
19/06 . . Determinação ou codificação de características  
   espectrais, por ex., de coeficientes de prognóstico 

de curto prazo [7] 
19/08 . . Determinação ou codificação da função de excita-

ção; Determinação ou codificação de parâmetros 
de prognóstico a longo-termo [7] 

19/10 . . . Determinação ou codificação de uma excitação   
de multipulso [7] 

15/06 . Criação de modelos de referência (templates); Treinamento de 
  sistemas de reconhecimento de voz, por ex., adaptação 
  às características da voz do locutor 
  (15/14 tem prioridade) [7] 
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19/12 . . . Determinação ou codificação de uma excitação 
de código, por ex., em um codificador de voz de 
prognóstico de código de excitação linear 
(CELP) [7] 

19/14 . . Detalhes não previstos nos grupos 19/06 a 19/12,  
por ex., código de ganho, projeto após filtração, es-
trutura do codificador de voz [7] 

21/00 Processamento do sinal de voz para produzir outro sinal 
audível ou não audível, por ex., visual, palpável, para mo-
dificar sua qualidade ou sua inteligibilidade (19/00 tem 
prioridade) [7] 

21/02 . Intensificação da voz, por ex., redução de ruído, 
cancelamento do eco (supressão do eco em telefones 
sem o uso das mãos H 04 M 9/08; auxílio na audição H 
04 R 25/00) [7] 

21/04 . Compressão ou expansão do tempo [7] 
21/06 . Transformação da voz em uma representação não 

audível, por ex., visualização da voz, processamento da 
voz para ajuda táctil (15/26 tem prioridade) [7] 

Esquema de indexação associado com grupos 11/00 a 21/00, com 
relação ao processamento de sinal de voz ou característica de 
extração. Os códigos de indexação não devem ser ligados. [7] 
 
Nota 
 Atenção para o Capítulo IV do Guia, que estabelece as 

regras relativas à aplicação e apresentação de diferentes 
tipos de códigos de indexação. [7] 

 
101:00 Processamento do sinal ou métodos de características de 

extração aplicados na análise, síntese ou reconhecimen-
to de voz [7] 

101:02 . Análise espectral [7] 
101:023 . . usando barreiras de filtro [7] 
101:027 . . usando transformação de Fourier ou  Walsh [7] 
101:04 . Análise cepstral [7] 
101:06 . Codificação em forma de onda [7] 
101:065 . . Determinação da energia [7] 
101:08 . Taxa de cruzamento do zero [7] 
101:10 . Quantização vetorial [7] 
101:12 . Técnicas de prognóstico, por ex., prognóstico linear [7] 
101:14 . Técnicas de correlação [7] 
101:16 . Transformações ortogonais, por ex., wavelets (101:027 

tem prioridade) [7] 
101:18 . Técnicas baseadas em identificação formant [7] 
101:20 . Técnicas baseadas na simulação de sistemas vocais  ou 

auriculares [7] 
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G 11 ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES  
 
G 11 B ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES BASEADO NO MOVIMENTO RELATIVO ENTRE O TRANSPORTE DE DA-

DOS E O TRANSDUTOR (gravação de valores medidos de uma forma que não necessite da utilização de um transdutor para a sua re-
produção G 01 D; materiais fotossensíveis ou processos para finalidades fotográficas G 03 C; eletrografia, eletrofotografia, magnetografia 
G 03 G; aparelhos de gravação ou reprodução de gravação utilizando fitas gravadas mecanicamente, por ex., fita perfurada de papel ou u-
tilizando gravadores unitários, por ex., cartões perfurados ou magnetizados G 06 K; transferência de dados de um tipo de transporte de 
dados para outro G 06 K 1/18; impressão de dados a partir de transporte de dados G 06 K 3/00; disposições para produção de uma apre-
sentação visual permanente de dados de saída G 06 K 15/00; disposições ou circuitos para controle de dispositivos indicadores utilizando 
meios estáticos para a apresentação de informação variável G 09 G; Detalhes de aparelhos usando técnicas de exploração por sondas G 12 
B 21/00; codificação, decodificação ou conversão de código em geral H 03 M; circuitos para acoplamento da saída do transmissor ao re-
ceptor de rádio H 04 B 1/20; circuitos especialmente adaptados para gravação de sinais de televisão H 04 N 5/76, 9/79; alto-falantes, mi-
crofones, captadores de toca-discos ou transdutores acústicos eletromecânicos ou circuitos para os mesmos H 04 R) 

 
 Notas 
 
(1) Esta subclasse abrange: 

– gravação ou reprodução de informações pelo movimento relativo entre uma trilha de gravação e um transdutor, produzindo este últi-
mo, diretamente, ou sendo diretamente acionado por modulações na trilha em gravação ou em reprodução, correspondendo à extensão 
da modulação ao sinal gravado ou reproduzido; 

– aparelhos e máquinas para gravar ou reproduzir, e peças dos mesmos, tais como cabeçotes; 
– transportes de dados para serem utilizados com esses aparelhos e máquinas; 
– operação conjugada de outros aparelhos com esses aparelhos e máquinas. 

(1) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
– “transporte de dados” significa um corpo, como um cilindro, disco, cartão ou fio, capaz de segurar a informação permanentemente, 

a  qual pode ser lida por um elemento sensor que se desloca em relação ao gravador [7]; 
– "cabeçote" inclui qualquer meio para converter formas de ondas elétricas senoidais ou não senoidais em variações da condição física 

pelo menos a superfície contígua do transporte de dados, ou vice–versa; 
– “interação de campo próximo” significa uma interação de curta distância usando técnicas de rastreamento de sonda, por ex., quase–

contato ou contato efêmero entre o cabeçote e o gravador. [7] 
(3) Atenção para  as Notas após os títulos da classe B 81 B relativos a “dispositivos micro-estruturais” e “sistemas micro-estruturais”. [7] 

 
 

Índice da Subclasse  
 
GRAVAÇÃO DE UM TIPO COMBINADO 
COM UM MEIO DE REPRODUÇÃO 
DE TIPO CORRESPONDENTE 
 Do tipo mecânico..............................................................3/00 
 Do tipo magnético ............................................................5/00 
 Do tipo ótico.....................................................................7/00 
 De outro tipo.....................................................................9/00 
GRAVAÇÃO DE UM TIPO COMBINADO 
COM UM MEIO DE REPRODUÇÃO 
DE TIPO DIFERENTE..................................................................11/00 
GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA  
DE TIPOS DIFERENTES:  
REPRODUÇÃO SIMULTÂNEA CORRESPONDENTE............13/00 
PROCESSAMENTO DO SINAL INDEPENDENTE 
DO MÉTODO DE GRAVAÇÃO OU DE  
REPRODUÇÃO.............................................................................20/00 

 
APARELHOS CARACTERIZADOS PELA  
FORMA DO TRANSPORTE DE 
DADOS ........................................................................................ 25/00 
DETALHES; CARACTERÍSTICAS  
GERAIS 
 Partida, parada, 
 acionamento........................................................ 15/00, 19/00 
 Guia................................................................................ 17/00 
CABEÇOTES; TRANSPORTES DE DADOS.................. 21/00; 23/00 
FUNCIONAMENTO COM OUTROS 
APARELHOS ASSOCIADOS...................................................... 31/00 
EDIÇÃO, CATALOGAÇÃO, 
SINCRONIZAÇÃO, MONITORAGEM ...................................... 27/00 
FABRICAÇÃO.............................................................. 3/70, 5/84, 7/26 
OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, 
DETALHES OU ACESSÓRIOS .................................................. 33/00 
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3/00 Gravação por corte, deformação ou prensagem mecâni-
cos, por ex., de sulcos ou depressões; Reprodução por 
leitura mecânica; Transporte de dados para este fim 
(11/00 tem prioridade; gravação por corte ou deformação 
por meio de raio laser 7/00, utilizando feixe de elétron 9/10) 

3/02 . Disposições dos cabeçotes (estiletes 3/44) 
3/04 . . Disposições de transdutores múltiplos, conversíveis, 

ou de utilização alternada 
3/06 . . Determinação ou indicação da posição do cabeçote 
3/08 . . Meios para levantar, abaixar ou deslocar transver-

salmente outros que não os utilizados para transdu-
ção, para ou manutenção dos cabeçotes em relação 
aos transporte de dados 

3/085 . . . utilizando meios automáticos (3/095 tem priori-
dade) [4] 

3/09 . . . utilizando somente meios manuais (3/095 tem 
prioridade) [4] 

3/095 . . . para repetir uma parte da gravação; para iniciar 
ou parar em um ponto desejado da gravação [4] 

3/10 . . Disposição, suporte ou acionamento de cabeçotes 
ou de transdutores em relação aos transportes de 
dados 

3/12 . . . Suporte em posição de trabalho equilibrada, 
contrabalançada, ou carregada, por ex., carre-
gamento em direção transversal 

3/14 . . . . utilizando efeitos da gravidade ou da inér-
cia, por ex., contrapesos (3/28 tem priorida-
de) [4] 

3/16 . . . . . ajustáveis 
3/18 . . . . . Amortecimento por meio do efeito de 

viscosidade 
3/20 . . . . por meios elásticos, por ex., mola (3/28 tem 

prioridade) [4] 
3/22 . . . . . ajustáveis 
3/24 . . . . . atuando para diminuir a pressão sobre o 

transporte de dados 
3/26 . . . . . atuando para aumentar a pressão sobre o 

transporte de dados 
3/28 . . . . assegurando inclinação transversal paralela 

ao transporte de dados 
3/30 . . . dispositivo de suporte em posição operativa 
3/31 . . . . Estrutura dos braços [4] 
3/32 . . . . Estrutura ou disposição dos pilares de su-

porte 
3/34 . . . Acionamento ou guia durante a operação de 

transdução 
3/36 . . . . Mecanismos de alimentação automática 

produzindo transdução transversal progres-
siva através dos transportes de dados de ou-
tra maneira que não por sulcos, por ex., por 
parafuso de avanço 

3/38 . . . . Guia, por ex., estrutura ou disposições 
assegurando características lineares ou ou-
tras características especiais de rastreio 

3/40 . . . . Acionamento dos cabeçotes relativamente 
aos transportes de dados fixos para transdu-
ção 

3/42 . . . com disposição para adaptação ou troca dos 
cabeçotes 

3/44 . Estiletes, por ex., de safira, de diamante 
3/46 . . Estruturas ou formas, por ex., fixação da ponta à 

haste 
3/48 . . . Agulhas 
3/50 . . Bigornas ou outros suportes opondo-se às forças do 

estilete 

3/52 . . Disposições permitindo ao estilete ceder sob pres-
são excessiva 

3/54 . . Armazenamento; Manipulação, por ex., colocação 
dos estiletes nos cabeçotes e remoção dos mesmos 
(caixas de agulhas, receptáculo para agulhas B 65 D 
85/24) 

3/56 . . Afiamento (por esmerilhamento B 24 B 19/16) 
3/58 . Limpeza dos transportes de dados ou dos estiletes, por 

ex., remoção de aparas ou de poeira (escovas A 46 B; 
limpeza em geral B 08 B) 

3/60 . Pratos giratórios para transporte de dados (formação do 
rotor de uma motor dínamo-elétrico H 02 K) 

3/61 . . Amortecimento de vibrações dos transportes de 
dados sobre os pratos giratórios [4] 

3/64 . Regravação, isto é, transcrição de informações de uma 
transporte de dados de sulcos para um ou mais transpor-
tes de dados similares ou dissimilares 

3/66 . Apagamento de informações, por ex., para nova utiliza-
ção do transporte de dados 

3/68 . Transportes de dados 
3/70 . . caracterizados pelo material utilizado ou pela estru-

tura; Processo ou aparelhos especialmente adapta-
dos à fabricação dos transportes de dados (proces-
sos que compreendem uma única técnica, em geral, 
estão incluídos em outro local, ver os locais apro-
priados, por ex., B 29 D 17/00) [4] 

3/72 . . Formações de sulcos, por ex., sulcos de entrada, 
sulcos de saídas 

3/74 . . . Trilhas de saídas múltiplas, por ex., estereofôni-
cas bi-auriculares 

3/76 . . . fazendo parte de filmes cinematográficos 
3/78 . . Disposições de trilhas múltiplas 
3/80 . . incluindo meios acessórios de guia para os cabeço-

tes, outros que não sulcos modulados; Sulcos não 
modulados parcialmente formados para conversão 
em sulcos de transdução 

3/90 . . com meios para indicar uso anterior ou não autori-
zado 

5/00 Gravação por magnetização ou desmagnetização de um 
transporte de dados; Reprodução por meios magnéticos; 
Transportes de dados para este fins (11/00 tem priorida-
de) [4] 

 
Nota 
 Os grupos 5/02 a 5/86 tem prioridade sobre os grupos 5/004 

a 5/016. [2] 
 
5/004 . Gravação em, ou reprodução ou apagamento de tambo-

res magnéticos (19/00 tem prioridade) [2] 
5/008 . Gravação em, ou reprodução ou apagamento de fitas ou 

fio magnéticos (15/00 tem prioridade) [2] 
5/012 . Gravação em, ou reprodução ou apagamento de discos 

magnéticos (17/00, 19/00 têm prioridade) [2] 
5/016 . . utilizando folhas magnéticas [2] 
5/02 . Métodos de gravação, reprodução ou apagamento; 

Circuitos correspondentes para leitura, escrita ou apa-
ramento (disposição para cronometragem ou sincroni-
zação 27/10) [2] 

5/024 . . Apagamento [4] 
5/027 . . Gravação analógica [2] 
5/03 . . . Polarização [4] 
5/035 . . . Equalização [4] 
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5/09 . . Gravação digital [2] 
5/10 . Estrutura ou fabricação de invólucros ou blindagem 

para cabeçotes [4] 
5/105 . . Montagem do cabeçote dentro do alojamento [2] 
5/11 . . Blindagem do cabeçote contra campos elétricos ou 

magnéticos [2] 
5/115 . . . Dispositivo de blindagem disposto entre os 

cabeçotes ou os enrolamento (5/29 tem priori-
dade) [2] 

5/127 . Estrutura ou fabricação de cabeçotes, por ex. 
indutivos [4] 

5/133 . . com núcleos formados por partículas, por ex., com 
núcleos de pó, núcleos de ferrite [4] 

5/147 . . com núcleos formados por lâminas, isto é, núcleos 
laminados [4] 

5/153 . . . com núcleos formados por uma fita enrolada [4] 
5/17 . . Estrutura ou disposição dos enrolamentos [4] 
5/187 . . Estrutura ou fabricação da superfície do cabeçote 

em contato físico com, ou imediatamente adjacente 
a, o meio de gravação; Peças dos pólos; Entreferros 
(5/265, 5/31 têm prioridade) [4] 

5/193 . . . sendo as peças dos pólos feitas de ferrite [4] 
5/21 . . . sendo as peças dos pólos feitas de lâminas de 

metais ferrosos [4] 
5/23 . . . Entreferros [4] 
5/235 . . . . Seleção de materiais específicos para encher o 

entreferro [4] 
5/245 . . . compreendendo meios para controlar a relutância 

do circuito magnético (5/255 tem prioridade) [4] 
5/255 . . . compreendendo meios para proteção contra o uso 

[4] 
5/265 . . Estrutura ou fabricação de um cabeçote com mais de 

um entreferro p ara apagamento, gravação ou reprodu-
ção sobre uma mesma trilha (5/33 tem prioridade) [4] 

5/29 . . Estrutura ou fabricação de dispositivos unitários forma-
dos por vários cabeçotes para mais de uma trilha [4] 

5/31 . . utilizando filmes delgados (5/33 tem prioridade) [4] 
5/325 . . Cabeçotes de apagamento utilizando ímãs permanentes 

(detalhes gerais dos mesmo 5/133 a 5/255) [4] 
5/33 . . Estrutura ou fabricação de cabeçotes sensíveis a um 

fluxo (detalhes gerais dos mesmos 5/133 a 
5/255) [4] 

5/335 . . . com seção de ferro saturado, por ex., para detecção 
do segundo harmônico, cabeçote de fluxo equili-
brado [4] 

5/35 . . . possuindo elementos vibratórios [4] 
5/37 . . . utilizando dispositivos galvano-magnéticos, por ex., 

dispositivos com efeitos Hall (5/39 tem prioridade) 
[4] 

5/39 . . . utilizando dispositivos magneto-resistivos [4] 
5/40 . Meios de proteção para cabeçotes, por ex., contra tempera-

tura excessiva (5/31 tem prioridade, proteção contra o uso 
5/255) [4] 

5/41 . Limpeza dos cabeçotes [2] 
5/455 . Disposições para teste funcional de cabeçotes; Disposições 

de medição para cabeçotes (medição de propriedades elétri-
cas ou magnéticas G 01 R) [4] 

5/465 . Disposições para desmagnetização de cabeçotes (desmag-
netização em geral H 01 F 13/00) [4] 

5/48 . Disposição ou montagem dos cabeçotes em relação aos 
transportes de dados  

5/49 . . Montagens fixas [2] 
5/50 . . Montagens intercambiáveis, por ex., para substituição 

do cabeçote sem necessidade de regulagem 
5/52 . . com movimento simultâneo do cabeçote e do transporte 

de dados, por ex., rotação do cabeçote (5/588 tem prio-
ridade) [4] 

5/53 . . Disposição e montagem de cabeçotes sobre os suportes 
rotativos [4] 

5/54 . . com previsão para deslocar o cabeçote de, ou para, sua 
posição de funcionamento ou através das trilhas da fita 
[2] 

5/55 . . . Mudança, seleção ou aquisição da trilha por deslo-
camento do cabeçote [2] 

5/56 . . com disposição para deslocar o cabeçote a fim de 
ajustar a posição relativa do cabeçote e do transporte de 
dados, por ex., ajustagem manual para correção de az i-
mute ou para centralização da trilha (5/54, 5/58 tem pri-
oridade) [2] 

5/58 . . com disposição para deslocar o cabeçote a fim de 
manter o alinhamento do cabeçote com relação ao 
transporte de dados durante a operação de transdução, 
por ex., para compensar as irregularidades da superfície 
ou para seguir as trilhas do suporte [2] 

5/584 . . . para seguir as trilhas de uma fita [4] 
5/588 . . . . pelo controle da posição do cabeçote rotati-

vo (pelo controle da velocidade do transpor-
te de dados 15/467; pelo controle da veloci-
dade do cabeçote rotativo 15/473) [4] 

5/592 . . . . . utilizando elementos bimorfos como 
suporte do cabeçote [4] 

5/596 . . . para seguir as trilhas de um disco [4] 
5/60 . . . Espaçamento fluido dinâmico entre os cabeço-

tes e os transporte de dados 
5/62 . Transportes de dados caracterizados pelo emprego de 

um material específico (emprego de material magnético 
em geral H 01 F 1/00; películas magnéticas finas H 01 
F 10/00) 

 
Nota: 
 
 Este grupo não abrange composições, materiais ou proces-

sos, per se, os quais são abrangidos pelas subclasses apro-
priadas da seção B ou C. [4] 

 
5/627 . . de guias para fitas magnéticas, por ex., tiras não-

magnéticas nas fitas ou para conexão (detalhes es-
truturais 23/26) [4] 

5/633 . . de filmes cinematográficos ou slides com trilha 
magnética incorporada [4] 

5/64 . . compreendendo apenas o material magnetizável 
sem agente aglutinante 

5/65 . . . caracterizado por sua composição (5/66 tem 
prioridade) [7] 

5/66 . . . consistindo em várias camadas 
5/667 . . . . incluindo uma camada macia magnética [7] 
5/673 . . . . incluindo a ocorrência repetida de duas ou 

mais camadas [7] 
5/68 . . compreendendo uma ou mais camadas de partículas 

magnetizáveis misturadas homogeneamente 
a um agente aglutinante 

5/70 . . . em uma camada de base (camadas de base per 
se 5/73) [1,7] 

5/702 . . . . caracterizado pelo agente aglutinante [4] 
5/704  (transferido para 5/73) 
5/706 . . . . caracterizado pela composição do material 

magnético [4] 
5/708 . . . . caracterizado pela adição de partículas não-

magnéticas a camada [4] 
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5/71 . . . . caracterizado pelo lubrificante [4] 
5/712 . . . . caracterizado pelo tratamento da superfície 

ou revestimento de partículas magnéticas [4] 
5/714 . . . . caracterizado pela dimensão das partículas 

magnéticas [4] 
5/716 . . . . caracterizado por duas ou mais camadas 

magnéticas [4] 
5/718 . . . . . com pelo menos uma em cada lado da 

camada de base [4] 
5/72 . . Camadas protetoras, por ex., antiestáticas,  
   antifricção 
5/725 . . . contendo um lubrificante [7] 
5/73 . . Camadas de base [7] 
5/733 . . . caracterizada pela adição de partículas não 

magnéticas [7] 
5/735 . . . caracterizada pela camada posterior [7] 
5/738 . . . caracterizada por uma camada intermediária  [7] 
5/74 . Transportes de dados caracterizados pela forma, por ex., 

folhas em uma forma permitindo seu enrolamento em 
torno de um tambor 

5/76 . . Transportes de tambor 
5/78 . . Transportes de fita 
5/80 . . Transportes de cartões 
5/82 . . Transportes de discos 
5/84 . Processos ou aparelhos especialmente adaptados à 

manufatura de transportes de dados (processos que 
compreendem uma única técnica, em geral, e já incluí-
dos em outro local, ver a classe pertinente, por ex., B 
29, C 23, C 25 D; aparelhos ou processos para aplicar 
películas magnéticas homogêneas em bases em geral H 
01 F 41/14) 

5/842 . . Revestimento de suporte com uma dispersão  
   magnética líquida [4] 
5/845 . . . em um campo magnético [4] 
5/848 . . Revestimento do suporte com uma camada magné-

tica por extrusão [4] 
5/85 . . Revestimento do suporte com uma camada magné-

tica por deposição a vapor [4] 
5/851 . . Revestindo um suporte com uma camada magnética 

por meio de salpicos [7] 
5/852 . . . Orientação em um campo magnético (5/845 tem 

prioridade) [4] 
5/855 . . Revestimento de somente parte de um suporte com 

uma camada magnética [4] 
5/858 . . Produzindo uma camada magnética por meios 

eletrolíticos ou por meios não eletrolíticos [4] 
5/86 . Regravação, isto é, transcrição de informações de um 

transporte de dados magnetizável para um ou mais 
transportes de dados similares ou dissimilares [4] 

 
7/00 Gravação ou reprodução por meios óticos, por ex., gravação 

utilizando um feixe térmico de radiação ótica, reprodução uti-
lizando um feixe térmico com baixa potência; Transportes de 
dados para este fim (11/00, 13/00 têm prioridade) [4,7] 

7/002 . Sistemas de gravação, reprodução ou apagamento, 
caracterizados pela forma do transportador [7] 

7/0025 . . transportadores com cilindros ou tipo cilindros, por 
ex., cones truncados [7] 

7/003 . . com fitas, por ex., cintas, rolos de fitas ou filmes de 
extensão quase infinita [7] 

7/0033 . . com cartões [7] 
7/0037 . . com discos [7] 

7/004 . Métodos de gravação, reprodução ou apagamento; circui-
tos para ler, escrever ou apagar para os mesmos [7] 

7/0045 . . Gravação (7/006, 7/0065 têm prioridade) [7] 
7/005 . . Reprodução (7/0065 tem prioridade) [7] 
7/0055 . . Apagando (7/006, 7/0065 tem prioridade) [7] 
7/006 . . Sobrescrever (7/0065 tem prioridade) [7] 
7/0065 . . Gravação, reprodução ou apagamento usando 

padrões de interferência ótica, por ex., hologramas 
[7] 

7/007 . Disposição da informação sobre o transporte de dados, 
por ex., forma das trilhas [4] 

7/013 . . para informação descontínua, isto é, no qual cada 
unidade de informação é armazenada em local dis-
tinto [4] 

7/08 . Disposição ou montagem de cabeçotes ou fontes de luz 
em relação a transportes de dados 

7/085 . . com disposições para movimentar o raio luminoso 
para, ou fora de, sua posição de funcionamento 
(modulação por sinais de informação 7/12; controle 
da posição ou da direção dos raios luminosos, isto é, 
deflexão G 02 F 1/29) [4] 

7/09 . . com disposições para deslocar o raio luminoso ou 
seu plano focal com o intuito de manter o alinha-
mento relativo do raio luminoso com relação ao 
transporte de dados durante a operação de transdu-
ção, por ex., para compensar as irregularidades da 
superfície do transporte de dados ou para seguir as 
trilhas deste [4] 

7/095 . . . especialmente adaptados para discos, por ex., 
para compensação da excentricidade ou da osci-
lação [4] 

7/10 . . Montagens intercambiáveis, por ex., para substitui-
ção do cabeçote sem reajustagem 

7/12 . Cabeçotes 
7/125 . . Fontes de raios óticos para os mesmos (diodos 

emissores de luz H 01 L 33/00; lasers semicomndu-
tores H 01 S 5/00); Moduladores, por ex., meios pa-
ra controlar o tamanho ou a intensidade do foco ou 
do traço ótico (moduladores eletromagnéticos ou e-
letro-acústicos G 02 F 1/00; diafragmas óticos G 03 
B 9/02) [4] 

7/13 . . Detectores óticos para este fim (detectores óticos 
em geral G 01 J; desmodulação da luz, transferência 
da modulação da luz modulada, mudança da fre-
qüência da luz G 02 F 2/00) [4] 

7/135 . . Meios para guiar o feixe da fonte até o transporte de 
dados ou do transporte de dados até o detector [4] 

7/14 . . adaptados para gravar em, ou para reproduzir de, 
mais de uma trilha ao mesmo tempo (7/20 tem prio-
ridade) 

7/16 . . utilizando filtros, por ex., filtros de cor 
7/18 . . utilizando fendas óticas 
7/20 . . Disposições para gravação dupla, isto é, em que as 

informações são gravadas de duas formas diferentes 
ao mesmo tempo na mesma trilha ou em trilhas as-
sociadas, por ex., gravação do valor instantâneo e 
do valor médio (gravação do som combinada com 
cinematografia G 03 C) 

7/22 . . Aparelhos ou processos especialmente adaptados à 
fabricação de cabeçotes, por ex., montagem 
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7/24 . Transporte de dados caracterizados pela utilização de 
material específico, pela estrutura ou pela forma 
(caracterizado pela disposição da informação no 
transporte 7/007; materiais fotossensíveis per se G 
03 C) [4] 

7/26 . . Aparelhos ou processos especialmente adaptados à 
fabricação de transportes de dados (processos que 
compreendem uma única técnica e já incluídos em 
outro local, ver a classe pertinente, por ex., 
B 29, G 03) 

7/28 . Regravação, isto é, transcrição da informação de um 
transporte de dados ótico para um ou mais transportes 
de dados iguais ou diferentes utilizando meios óticos de 
leitura 

7/30 . Transportadores com capacidade de reescrever (7/24 
tem prioridade) [7] 

 
9/00 Gravação ou reprodução utilizando métodos não abran-

gidos por um dos grupos principais 3/00 a 7/00; Trans-
portes de dados para este fim (11/00 tem prioridade) [4] 

 
Nota 

Neste grupo, o grupo 9/12 tem prioridade sobre os grupos 
9/02 a 9/10 [7] 

 
9/02 . utilizando transportes de dados ferroelétricos; Transpor-

tes de dados para esse fim 
9/04 . utilizando transportes de dados com resistência elétrica 

variável; Transportes de dados para esse fim 
9/06 . utilizando transportes de dados com capacitância elétri-

ca variável; Transportes de dados para esse fim (9/02 
tem prioridade) 

9/07 . . Cabeçotes para reprodução de informação capaciti-
va [4] 

9/08 . utilizando injeção de carga eletrostática; Transportes de 
dados para esse fim 

9/10 . utilizando um feixe de elétrons; Transportes de dados 
para este fim (9/08 tem prioridade) [4] 

9/12 . usando interações de campo próximo; Transportadores 
de gravação para esse fim  [7] 

9/14 . . usando sondas microscópicas [7] 
 
11/00 Gravação sobre, ou reprodução de, um mesmo trans-

porte de dados em que, para estas duas operações, os 
métodos utilizados estão abrangidos por diferentes gru-
pos principais de 3/00 a 7/00 ou por subgrupos do grupo 
9/00; Transportes de dados para este fim 

 
Nota 
 

Neste grupo, o grupo 11/24 tem prioridade sobre os grupos 
11/03 a 11/16 [7] 
 

11/03 . utilizando gravação por deformação por meio não me-
cânicos, por ex., por laser, por feixes de partículas [4] 

11/05 . . com reprodução por meios capacitativos [4] 
11/06 . . com reprodução por leitura mecânica [4] 
11/08 . utilizando gravação por carga elétrica ou por variação 

da resistência ou da capacitância elétrica 
11/10 . utilizando gravação por meios magnéticos [4] 

11/105 . . usando um feixe de luz ou um campo magnético 
para gravar e um feixe de luz para reprodução, por 
ex., gravação termo magnética induzida pela luz, 
reprodução pelo efeito Kerr [7] 

11/11 . . usando um feixe outro que feixe de luz para grava-
ção [7] 

11/115 . . usando um feixe outro que feixe de luz para repro-
dução [7] 

11/12 . utilizando gravação por meios óticos (11/03 tem priori-
dade) [4] 

11/14 . . com reprodução por meios magnéticos 
11/16 . utilizando gravação por corte, deformação ou prensa-

gem mecânicas 
11/18 . . com reprodução por meios óticos 
11/20 . . com reprodução por meios magnéticos 
11/22 . . com reprodução por meios capacitivos [4] 
11/24 . usando reprodução por interações de campo próximo [7] 
11/26 . . usando meios de sonda microscópicos [7] 
13/00 Gravação simultânea ou seletiva  por métodos abrangidos 

por grupos principais diferentes; Transportes de dados pa-
ra este fim; Reprodução simultânea ou seletiva dessas 
gravações [1,7] 

 
Notas 
 
(1) Este grupo abrange meios nos quais há pelo menos duas 

gravações de informação envolvendo dois diferentes mé-
todos ou meios, ou duas propriedades físicas diferentes, 
no mesmo ou em locais diferentes, no mesmo transporta-
dor de dados, a gravação sendo feita ou reproduzida si-
multânea ou seletivamente.[7] 

(2) Quando tais combinações de meios são usadas para 
alterar apenas uma propriedade principal, a classifica-
ção é feita somente em um dos relevantes grupos princi-
pais 3/00, 5/00, 7/00, 9/00 ou 11/00. [7] 

 
13/02 . por meios magnéticos e estiletes (13/08 tem priori-

dade) [1,7] 
13/04 . por meios magnéticos e óticos (13/08 tem priorida-

de) [1,7] 
13/06 . por meios óticos e estiletes (13/08 tem prioridade) [1,7] 
13/08 . usando interações de campo próximo, ou meios de 

transdução e pelo menos um outro método ou meio pa-
ra gravar ou reproduzir  [7] 

 
15/00 Acionamento, partida ou parada de transportes de 

dados em forma de filamentos ou de tiras, acionamento 
simultâneo dos transportes de dados e dos cabeçotes; 
Guias destes transportes de dados ou de seus receptácu-
los; Controle dos mesmos; Controle do funcioname nto 
(acionamento ou guia dos cabeçotes 3/00 a 7/00, 21/00) [2] 

15/02 . Controle do funcionamento, por ex., mudança da grava-
ção para a reprodução 

15/03 . . utilizando contadores [4] 
15/04 . . Meios para evitar, impedir ou avisar um apagamen-

to acidental ou uma gravação dupla (15/05 tem prio-
ridade) [4] 
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15/05 . . para leitura de características presentes em, ou 
derivadas de, um transporte de dados ou de seu re-
ceptáculo (15/16 tem prioridade) [4] 

15/06 . . . para leitura de características auxiliares de um 
transporte de dados ou de seu receptáculo, por 
ex., para parar a máquina um pouco antes do 
fim da fita 

15/07 . . . . em receptáculos [4] 
15/08 . . . . pela leitura fotoelétrica (15/07 tem priorida-

de) [4] 
15/087 . . . pela leitura de sinais gravados [4] 
15/093 . . . pela leitura das condições de funcionamento do 

transporte de dados, por ex., do percurso, da 
tensão da fita [4] 

15/10 . . Controle de acionamento manual; Controle de 
acionamento a solenóide 

15/12 . . Mascaramento de cabeçotes; Seleção de comutação 
dos cabeçotes entre as funções ativas ou não ativas; 
Mascaramento de feixes, por ex., de feixes lumino-
sos 

15/14 . . . Dispositivos de mascaramento ou de ligação 
com funcionamento periódico, por ex., cabeço-
tes rotativos 

15/16 . . leitura da presença, da ausência ou da posição do 
transporte de dados ou do receptáculo 

15/17 . . . do receptáculo[4] 
15/18 . Acionamento; Partida; Parada; Disposições para seu 

controle ou regulagem  
15/20 . . Movimentação dos transportes de dados para trás ou 

para frente por quantidades limitadas, isto é, espa-
çamento para trás e espaçamento para frente 

15/22 . . Meios de parada (diminuição da velocidade antes da 
parada ou variação da velocidade 15/48; controle da 
velocidade por articulação mecânica 15/50; estrutu-
ra de freios em geral F 16 D) 

15/24 . . Meios de desengate do acionamento 
15/26 . . Acionamento dos transportes de dados por elemen-

tos atuando direta ou indiretamente sobre os mes-
mos 

15/28 . . . por meios de roletes acionando os transportes de 
dados por atrito sobre os mesmos, por ex., ca-
brestante; Sistemas múltiplos de cabrestantes ou 
de tambores associados a meios para controlar a 
velocidade do acionamento; Sistemas múltiplos 
de cabrestantes podendo engatar alternadamente 
com o transporte de dados para possibilitar sua 
reversão 

15/29 . . . . por meio de roletes de pressão (15/295 tem 
prioridade) [4] 

15/295 . . . . com um único cabrestante ou tambor acio-
nando simultaneamente o transporte de da-
dos em dois pontos distintos de uma peça 
isolada do mesmo, por ex., o cabrestante a-
tuando diretamente sobre os roletes da 
fita [4] 

15/30 . . . por meio dos suportes dos transportes de dados, 
por ex., mandris, pratos giratórios. 

15/32 . . . por meio de bobinas ou núcleos nos quais é 
enrolado o transporte de dados 

15/34 . . . por meio de acionamento não deslizáveis, por 
ex., rodas denteadas 

15/38 . . Acionamento de transporte de dados por meios 
pneumáticos 

15/40 . . Acionamento de transporte de dados por outros 
meios que não por motor elétrico 

15/42 . . . manual 

15/43 . . Controle ou regulagem da tensão mecânica do 
transporte de dados, por ex., tensão da fita 

15/44 . . Disposições para mudança de velocidade; Disposi-
ções para reversão; Meios de transferência de acio-
namento para esse fim 

15/46 . . Controle; regulagem ou indicação da velocidade 
15/467 . . . em disposições para gravação ou reprodução em 

que são acionados tanto os transportes de dados 
como os cabeçotes [4] 

15/473 . . . . pelo controle da velocidade dos 
cabeçotes [4] 

15/48 . . . Partida; Aceleração; Desaceleração; Disposi-
ções para impedir o mau funcionamento durante 
a mudança do acionamento 

15/50 . . . por articulação mecânica, por ex., embreagem 
15/52 . . . utilizando sinais gravados nos, ou derivados 

dos, transportes de dados 
15/54 . . . por estroboscópio; por tacômetro (velocímetros 

ou tacômetros G 01 P) 
15/56 . tendo o transporte de dados um circuito de reserva, por 

ex., para reduzir a inércia durante a aceleração 
15/58 . . com uma coluna de vácuo 
15/60 . Guia dos transportes de dados (dispositivos de guia 

estruturalmente associados aos estojos ou cassetes 
23/04) [4] 

15/61 . . em tambores, por ex., tambores contendo cabeçotes 
rotativos [4] 

15/62 . . Manutenção do espaço desejado entre o transporte 
de dados e o cabeçote 

15/64 . . . por espaçamento fluidodinâmico 
15/66 . . Filetagem; Carregamento; Carregamento  
   automático 
15/665 . . . pela remoção do circuito do transporte de dados 

de seu receptáculo [4] 
15/67 . . . pela remoção da extremidade do transporte de 

dados de seu receptáculo ou de sua bobina [4] 
15/675 . . Guia de receptáculos [4] 
15/68 . . Disposições para mudança automática de 

cassetes [2] 
15/70 . sendo o transporte de dados do tipo de circuito 

sem fim [2] 
 
17/00 Guia de transportes de dados que não possuem especifi-

camente uma forma filamentar ou de fita ou de suportes 
para os mesmos (guias de cartões ou de folhas G 06 K 
13/00) 

17/02 . Detalhes 
17/022 . . Posicionamento ou travamento de discos  
   individuais [4] 
17/025 . . . de discos que são estacionários durante a opera-

ção de transdução [4] 
17/028 . . . de discos rotativos durante a operação de trans-

dução [4] 
17/03 . . . . em receptáculos ou plataformas [4] 
17032 . . . . Posicionamento pelo deslocamento da porta 

ou da cobertura [4] 
17/035 . . . . Posicionamento pelo deslocamento da 

estação de carga [4] 
17/038 . . Centralização ou travamento de uma pluralidade de 

discos em um único cartucho [4] 
17/04 . . Alimentação ou guia de um único transporte de 

dados para, ou de uma unidade transdutora 
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17/08 . de um depósito para a coleta dos discos em uma ordem 
determinada 

17/10 . . com transferência horizontal de uma pilha disposta 
em um eixo vertical para o prato 

17/12 . . com transferência axial de uma pilha disposta em 
um eixo vertical para o prato giratório 

17/14 . . . por um mecanismo em uma haste central rotati-
va, por ex., permitindo a reprodução de ambos 
os lados de um disco 

17/16 . . . por um mecanismo em uma haste central fixa, 
por ex., com uma haste entalhada, utilizando 
dedos na haste 

17/18 . . . por um mecanismo atuando sobre a borda do 
disco 

17/20 . . com transferência da pilha colocada no prato girató-
rio depois de sua reprodução 

17/22 . de um depósito para a coleta aleatória dos discos 
 
Nota 
 O grupo 17/30 tem prioridade sobre os grupos 17/24 a 

17/28. 
 
17/24 . . tendo o depósito uma forma toroidal ou parcialmen-

te toroidal 
17/26 . . tendo o depósito uma forma cilíndrica com eixo 

vertical 
17/28 . . tendo o depósito uma forma cilíndrica com eixo 

horizontal 
17/30 . . em que o aparelho de reprodução é deslocado de 

acordo com a localização do disco escolhido 
17/32 . Manutenção de um espaçamento desejado entre o trans-

porte de dados e o cabeçote, por ex., por espaçamento 
fluidodinâmico [2] 

17/34 Guias dos transportes de dados durante a operação de trans-
dução, por ex., para seguir as trilhas (17/32 tem 
prioridade) [4] 

19/00 Acionamento, partida, parada de transporte de dados 
que não possuem especificamente uma forma filamentar 
ou de tira; Suportes para os mesmos; Controle para os 
mesmos; Controle do funcionamento (guia desses trans-
portes de dados 17/00) 

19/02 . Controle do funcionamento, por ex., passagem de gr a-
vação para reprodução [4] 

19/04 . . Disposições para prevenir, impedir, ou indicar 
gravação dupla na mesma matriz ou outros defeitos 
de gravação ou reprodução 

19/06 . . por contagem ou cronometragem das operações da 
máquina 

19/08 . . utilizando dispositivos exteriores aos mecanismos 
de acionamento, por ex., chaves acionadas por mo-
edas (mecanismos acionados por moedas G 07 F 
5/00) [4] 

19/10 . . pela detecção da presença ou ausência do disco em 
posição de armazenamento ou do prato giratório 

19/12 . . pela detecção de características distintas dos discos, 
por ex., diâmetro 

19/14 . . pela detecção do deslocamento ou da posição do 
cabeçote por ex., meios que se movem em relação 
aos movimentos do cabeçote 

19/16 . . Controle manual 
19/18 . . . Ação manual sobre um elemento produzindo 

indiretamente efeito de controle em decorrência 
de uma ação do mecanismo de acionamento 

19/20 . Acionamento; Partida; Parada; Controle para este 
fim [4] 

19/22 . . Freios outros que não os de regulagem da velocida-
de (estruturas de freios em geral F 16 D) 

19/24 . . Disposições para assegurar uma relação constante 
entre as velocidades do transporte de dados e do ca-
beçote 

19/247 . . . utilizando meios elétricos [4] 
19/253 . . . utilizando meios mecânicos [4] 
19/26 . . Disposições para mudança de velocidade; Disposi-

ções para reversão; Meios de transmissão para estes 
fins [4] 

19/265 . . . Acionamento por discos de fricção [4] 
19/27 . . . Acionamento por correia [4] 
19/275 . . . Acionamento por roda denteada [4] 
19/28 . . Controle, regulagem, ou indicação da velocidade 

(19/24 tem prioridade; velocímetros ou tacômetros 
G 01 P) 

 
20/00 Processamento do sinal não específico com relação ao 

método de gravação ou de reprodução; Circuitos para 
este fim [4] 

20/02 . Gravação ou reprodução analógicos [4] 
20/04 . . Gravação ou reprodução direta [4] 
20/06 . . Gravação ou reprodução por modulação do ângulo 

(modulação do ângulo H 03 C; de modulação de os-
cilações moduladas em ângulo H 03 D) [4] 

20/08 . . Gravação por modulação de pulsos codificados 
20/10; modulação ou desmodulação de pulsos H 03 
K) [4] 

20/10 . Gravação ou reprodução digital (computadores digitais 
em que pelo menos a parte da computação é efetuada 
eletricamente, disposições para manipulação de dados 
digitais G 06 F; transmissão de informações digitais H 
04 L) [4] 

20/12 . . Formatação, por ex., disposição de bloco de dados 
ou de palavras nos transportes de dados [4] 

20/14 . . utilizando códigos auto-sincronizados [4] 
20/16 . . não utilizando códigos auto-sincronizados, isto é, os 

sinais de relógio sendo gravados sobre uma trilha de 
relógio separada ou sobre uma combinação de vá-
rias trilhas de informação [4] 

20/18 . . Detecção ou correção de erros; Teste [4] 
20/20 . para correção da obliqüidade de gravações em multitri-

lhas [4] 
20/22 . para redução de distorções [4] 
20/24 . para redução do ruído [4] 
 
21/00 Disposições de cabeçotes não específicos ao método de 

gravação ou reprodução 
21/02 . Acionamento ou deslocamento dos cabeçotes 
21/03 . . para correção de erro de base de tempo [4] 
21/04 . . Mecanismo de alimentação automático para permi-

tir a transdução do cabeçote em sentido transversal 
em relação à direção do movimento do meio de 
gravação, por ex., varredura helicoidal 

21/06 . . . tendo o transporte de dados meios para assegu-
rar o deslocamento transversal do cabeçote 

21/08 . . Mudança ou seleção da trilha (21/12 tem priorida-
de) 

21/10 . . Busca da trilha ou alinhamento pelo deslocamento 
do cabeçote 
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21/12 . . Levantamento e abaixamento; Espaçamento para 
diante ou para trás ao longo da trilha; Retorno à po-
sição da partida 

21/14 . . . manual 
21/16 . Suporte dos cabeçotes; Suporte das tomadas para os 

cabeçotes de encaixe 
21/18 . . enquanto o cabeçote está em movimento 
21/20 . . enquanto o cabeçote está em posição de funciona-

mento mas estacionário ou permitindo pequenos 
movimentos para acompanhar irregularidades da 
superfície do transporte de dados 

21/21 . . . com disposição para manter um espaçamento 
desejado entre o cabeçote e o transporte de da-
dos, por ex., espaçamento fluidodinâmico, des-
lizamento [4] 

21/22 . . enquanto o cabeçote está fora da posição de funcio-
namento 

21/24 . . Ajustagens dos suportes de cabeçotes 
21/26 . . Meios de intercâmbios ou substituição de cabeçotes 

ou elementos de cabeçote 
 
23/00 Transportes de dados não específicos ao método de 

gravação ou reprodução; Acessórios, por ex., receptácu-
los, especialmente adaptados para cooperação entre o 
aparelho de gravação e o de reprodução [4] 

Nota: 
 No grupo 23/00, os aparelhos de registro ou reprodução não 

incluem os transportadores de dados [5] 
 
23/02 . Receptáculos; Meios de armazenamento (gabinetes; 

caixas; estantes, modificados para armazenar transpor-
tes de dados 33/04 bobinas de armazenamento, fitas  ou 
material filamentar em geral B 65 H 75/00 [4] 

23/023 . . Receptáculos para estojos ou cassetes [4] 
23/027 . . Receptáculos para carretéis individuais ou 

bobinas [4] 
23/03 . . Receptáculos para transportes de dados de forma 

plana [4] 
23/033 . . . para discos flexíveis [4] 
23/037 . . Carretéis ou bobinas individuais [4] 
23/04 . . Estojos; Cassetes (23/12 tem prioridade) 
23/06 . . . para alojar tiras ou fios sem fim 
23/07 . . . . utilizando um carretel ou um núcleo indivi-

dual [4] 
23/08 . . . para alojar fitas ou fios possuindo duas extremi-

dades distintas [4] 
23/087 . . . . utilizando dois diferentes carretéis ou nú-

cleos [4] 
23/093 . . . . . sendo os carretéis e os núcleos 

coaxiais [4] 
23/107 . . . . utilizando um carretel ou núcleo com uma 

extremidade do transporte de dados saindo 
do estojo ou do cassete [4] 

23/113 . . Aparelhos ou processos especialmente adaptados à 
fabricação de estojos ou de cassetes [4] 

23/12 . . Caixas para armazenamento sem uma ordem prees-
tabelecida, de tiras ou filamentos 

23/14 . permitindo a repetição da localização, por ex., utilizan-
do orifícios denteados 

23/16 . Transportes de dados da trilha única para gravar a inter-
valos determinados ao longo de sua trilha, por ex., para 
praticar oratória ou línguas 

23/18 . Transportes de dados com trilhas múltiplas, por ex., 
com trilhas complementares e parciais tais como as tri-
lhas aos pares estereofônicas 

23/20 . com dispositivos de emenda a fim de permitir ligações 
permanentes ou temporárias 

23/22 . . de correias sem fim; de fitas formando circuitos 
Mobius 

23/24 . . de fitas com trilhas múltiplas paralelas à borda do 
transporte de dados ligados por emendas desencon-
tradas para formar circuitos sem fim com uma ou 
mais trilhas helicoidais 

23/26 . . de guias para carregamento ou colocação em posi-
ção, por ex., para formar uma ligação temporária 

23/28 . indicação de utilização anterior ou não autorizada 
23/30 . com disposições para sinais auxiliares (leitura desses 

sinais 15/06) 
23/32 . . Meios de contato elétricos ou mecânicos; Lâminas 

para parada de fita 
23/34 . . Meios de sinalização complementares aos da trilha 

principal de gravação, por ex., leitura fotoelétrica 
dos orifícios denteados para sincronização 

23/36 . . Sinais nos transportes de dados ou em recipientes e 
gravados pelo mesmo método de gravação principal 

23/38 . Características visuais outras que não as contidas nas 
trilhas de gravação ou representadas por orifícios dente-
ados 

23/40 . . Meios de identificação ou análogos aplicados ou 
incorporados ao transporte de dados e não destina-
dos à apresentação visual simultânea à reprodução 
do transporte de dados, por ex., etiqueta, guia, foto-
grafia 

23/42 . . Marcas para catalogação, controle da velocidade, 
sincronização ou cronometragem 

23/44 . . Dados para apresentação simultânea com a reprodu-
ção da gravação, por ex., fotografias (trabalho asso-
ciado de câmeras ou projetores com meios para gra-
vação ou reprodução de sons G 03 B 31/00) [4] 

23/50 . Recondicionamento dos transportes de dados; Limpeza 
dos transportes de dados (3/58 tem prioridade) [2] 

 
25/00 Aparelhos caracterizados pela forma do transporte de 

dados empregado, porém não específico ao método de 
gravação ou reprodução (peças separadas do aparelho 
3/00 a 23/00, 33/00) [4] 

25/02 . utilizando transportes de dados cilíndricos 
25/04 . utilizando transportes de dados planos, por ex., discos, 

cartões 
25/06 . utilizando transportes de dados em forma de tira, por 

ex., fita 
25/08 . utilizando transportes de dados filamentares, por ex., fio 

metálico 
25/10 . Aparelhos capazes de utilizar transportes de dados 

descritos em mais de um dos subgrupos 25/02 a 25/08 
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27/00 Montagem; Catalogação; Endereçamento; Cronometra-
gem ou sincronização; Monitoração; Medição do avanço 
de uma fita [2, 4] 

27/02 . Montagem, por ex., variando a ordem dos sinais de 
informação registrados nos, ou reproduzidos dos trans-
portadores de dados (disposições para classificação ou 
reunião de dados de computador em transportadores 
contínuos de dados G 06 F 7/22; mistura de sinais de 
vídeo H 04 N 5/265) [5] 

27/022 . . Montagem eletrônica de sinais de informação ana-
lógicos, por ex., sinais de áudio ou de vídeo [5] 

27/024 . . . em fitas (27/028, 27/029 têm prioridade) [5] 
27/026 . . . em discos (27/028, 27/029 têm prioridade) [5] 
27/028 . . . assistida por computador [5] 
27/029 . . . Mont agem por inserção [5] 
27/031 . . Montagem eletrônica de sinais de informação ana-

lógicos, digitalizados, por ex., sinais de áudio ou de 
vídeo [5] 

27/032 . . . em fitas (27/036, 27/038 têm prioridade) [5] 
27/034 . . . em discos (27/036, 27/038 têm prioridade) [5] 
27/036 . . . Montagem por inserção [5] 
27/038 . . . Graduadores de volume encadeados para esse 

fim [5] 
27/04 . . utilizando acionamento diferencial do transporte de 

dados e do cabeçote 
27/06 . . Corte e emenda; Entalhe, ou perfuração de transpor-

tes de dados de outro modo que não por estilete de 
gravação (transportes de dados com disposição para 
emenda 23/20) 

27/10 . Catalogação; Endereçamento; Cronometragem ou 
sincronização; Medição do avanço de uma fita [2] 

27/11 . . utilizando informação não lida sobre o transporte de 
dados [4] 

27/13 . . . sendo a informação derivada do movimento do 
transporte de dados, por ex., utilizando um ta-
cômetro [4] 

27/15 . . . . utilizando meios mecânicos de leitura [4] 
27/17 . . . . utilizando meios elétricos de leitura [4] 
27/19 . . utilizando informação lida sobre o transporte de 

dados [4] 
27/22 . . . Meios sensíveis à presença ou à ausência de 

sinais gravados 

27/24 . . . pela leitura de características sobre o transporte 
de dados outras que não a trilha de transdução 
(para fins de controle 15/00, 17/00) 

27/26 . . . . por detecção fotoelétrica, por ex., de orifí-
cios denteados 

27/28 . . . utilizando sinais gravados pelo mesmo método 
da gravação principal 

27/30 . . . . na mesma trilha da gravação principal 
27/32 . . . . em trilhas auxiliares separados do mesmo 

ou de um transporte de dados auxiliar 
27/34 . . Disposições de indicação  
27/36 . Monitoramento, isto é, supervisão do andamento da 

gravação ou da reprodução 
 
31/00 Disposições para permitirem funcionamento dos apare-

lhos de gravação ou de reprodução com aparelhos associ-
ados (com câmeras fotográficas ou projetores G 03 B 
31/00; equipamento de subestação para gravar conversas 
telefônicas ou mensagens para assinantes ausentes H 04 M 
1/65) [1,7] 

 
31/02 . com instrumentos musicais automáticos 
 
33/00 Elementos estruturais; Detalhes ou acessórios não a-

brangidos pelos grupos anteriores, (recipientes, elemen-
tos de embalagem ou pacotes especialmente adaptados para 
transportadores de dados B 65 D 85/00) [4] 

33/02 . Gabinetes; Caixas; Estruturas; Disposições ou apare-
lhos para estes (aspectos dos móveis A 47 B, por ex. 
81/06) [4] 

33/04 . . modificados para armazenar transporte de dados [4] 
33/06 . . combinados com outros aparelhos que possuem 

uma função principal diferente [4] 
33/08 . . Isolamento ou absorção de vibrações ou sons inde-

sejáveis [4] 
33/10 . Disposições indicativas; Disposições de sinalização [4] 
33/12 . Disposições de peças estruturais no aparelho, isto é, de 

suprimentos de energia, de módulos [4] 
33/14 . Redução da influência de parâmetros físicos, por ex., 

variação de temperatura, umidade, poeira [4] 
 

 

 
 
 
G 11 C MEMÓRIAS ESTÁTICAS (armazenamento de informações baseado no movimento relativo entre o transporte de dados e o transdutor  

G 11 B; dispositivos semicondutores para armazenamento H 01 L, por ex., H 01 L 27/108 a 271/115; técnica de pulsações em geral H 03 
K, por ex., comutadores eletrônicos H 03 K 17/00) 

 
 Notas 
 
(1) Esta subclasse abrange os dispositivos ou disposições para memória de informações digitais ou analógicas: 
 (i)  em que não há movimento relativo entre o elemento da memória de informações e um transdutor; 
 (ii)  que incorporam um dispositivo seletor para a escrita de informações na memória e sua leitura na mesma. 
(2) Esta subclasse não abrange os elementos não adaptados ao armazenamento e que não dispõem dos tais meios referidos na Nota (3) abaixo, 

os quais são classificados na subclasse apropriada, por ex., H 01, H 03 K. 
(3) Nesta subclasse, um elemento de armazenamento dispõe de meios para escrever e ler pelo menos um item de informação
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Índice da Subclasse 
 
ESCRITA OU LEITURA DE INFORMAÇÕES............................7/00 
SELEÇÃO DE ENDEREÇOS.........................................................8/00 
MEMÓRIAS DIGITAIS CARACTERIZADAS PELO TIPO 
DE ELEMENTO 
 Tipos elétricos, magnéticos; detalhes  
 dos mesmos ...........................................................11/00; 5/00 
 Tipos mecânicos .............................................................23/00 
 Tipos fluídicos................................................................25/00 
 Outros tipos....................................................................13/00 

 
 
MEMÓRIAS DIGITAIS CARACTERIZADAS PELOS MEI-
OS DE “BACK-UP” ............................................................14/00 
MEMÓRIAS SOMENTE DE LEITURA 
(ROM) APAGÁVEIS, PROGRAMÁVEIS..... ....................16/00 
MEMÓRIAS DIGITAIS CARACTERIZADAS 
PELO DESLOCAMENTO DA INFORMAÇÃO 
 Deslocamento; circulação ..........................19/00; 21/00 
MEMÓRIAS CARACTERIZADAS 
PELA FUNÇÃO 
 Associativa; analógica; 
 Para leitura apenas ..........................15/00; 27/00; 17/00 
TESTE DAS MEMÓRIAS...................................................29/00 

 

5/00 Detalhes de memórias abrangidos pelo grupo 11/00 
5/02 . Disposição dos elementos de memória, por ex., em forma 

de matriz  
5/04 . . Suportes para os elementos de memória; Montagem ou 

fixação dos elementos de memória nesses suportes  
5/05 . . . Suportes de núcleos em matriz [2] 
5/06 . Disposições para interligar eletricamente os elementos de 

memória por ex., por fiação 
5/08 . . para interligar elementos magnéticos, por ex., núcleos 

toroidais  
5/10 . . para interligar condensadores 
5/12 . Aparelhos ou processos para interligar elementos de memó-

ria, por ex., para enfiar núcleos magnét icos 
5/14 . Disposições para a alimentação de energia (circuitos 

auxiliares para armazenamento usando dispositivos semi-
condutores 11/4063, 11/413, 11/4193; em geral G 05 F, H 
02 J, M) [5,7] 

7/00 Disposições para escrever ou ler informações em uma me-
mória digital (5/00, 11/00 têm prioridade; circuitos auxiliares 
para armazenamento usando dispositivos semicondut ores 
11/4063, 11/413, 11/4193) [2,5] 

7/02 . com meios para evitar sinais parasitas  
7/04 . com meios para evitar perturbações devidas a efeitos de 

temperatura 
7/06 . Amplificadores sensoriais; Circuitos associados (amplifi-

cadores per se H 03 F, K) [1,7] 
7/08 . . Controle para isso [7] 
7/10 . Meios de interface de dados de entrada/saída (E/S), por 

ex., circuito de controle de dados (E/S), buffers de dados 
E/S (circuitos de conversão de nível em geral H 03 K 
19/0175) [7] 

7/12 . Circuitos de controle de linha de bit, por ex., acionadores, 
impulsionadores, circuitos  pull-up, circuitos pull-down, 
circuitos de pré-carregamento, circuitos de equalização, 
para linhas de bit  [7] 

7/16 .  Armazenagem de sinais  analógicos em armazenagens 
digitais usando arranjo compreendendo conversores ana-
lógicos/digitais (A/D), memórias digitais e conversores 
digitais/analógicos (D/A) [7] 

7/18 . Organização de linha de bit; planejamento por linha de 
bit [7] 

7/20 . Circuitos de inicialização de célula de memória, por ex., ao 
conectar ou desconectar, limpar a memória, memória de 
imagem latente [7] 

7/22 . Circuitos de regulagem de ler- escrever (R-W) ou contador 
de tempo; geradores ou administradores de sinal de contro-
le ler-escrever (R-W) [7] 

7/24 . Circuitos de segurança ou proteção de células de memória, 
por ex., meios para impedir leitura ou escrita inadvertida; 
Células de estado; Células de teste [7] 

 
8/00 Disposições para selecionar um e ndereço em uma memória 

digital  (circuitos auxiliares para armazenamento usando dispo-
sitivos semicondutores 11/4063, 11/413, 11/4193) [2,5] 

8/02 . utilizando matriz de seleção [2] 
8/04 . utilizando um dispositivo de direcionamento seqüencial, por 

ex., registro do deslocamento, contador  (utilizando registros 
de primeiro a entrar, primeiro a sair (FIFO) para para modi-
ficar a velocidade do fluxo de dados digitais G 06 F 
5/06; utilizando registros de últimoo a entrar, primeiro a sa-
ir (LIFO) para processar os dados digitais pela operar sob 
sua ordem G 06 F 7/00)[5] 

8/06 . Disposições de interface de endereços, por ex., buffers de 
endereço (circuitos de conversão de nível em geral H 03 K 
19/0175) [7] 

8/08 . Circuitos de controle de linhas de palavra, por ex., aciona-
dores, impulsionadores, circuitos pull-up, circuitos pull-
down, circuitos de pré-carregamento para linhas de pala-
vras [7] 

8/10 . Decodificadores  [7] 
8/12 . Circuito de seleção de grupo, por ex., para seleção de bloco 

de memória, seleção de chip, seleção de arranjo [7] 
8/14 . Organização de linha de palavra;  planejamento de linha 

de palavra [7] 
8/16 . Arranjo de memória de acesso múltiplo, por ex., ender e-

çando um elemento armazenado por meio de pelo menos 
dois grupos de linha independentes de endereçamento [7] 

8/18 . Regulagem de endereço ou circuitos contadores de tempo; 
geração ou administração de sinal de controle de endereço, 
por ex., sinais de  sincronização de endereço em uma linha 
(RÃS) ou em uma coluna (CÃS) [7] 

8/20 . Circuitos de segurança ou proteção de endereço, isto é, 
meios para impedir acesso acidental ou não autorizado [7] 
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11/00 Memórias digitais caracterizadas pelo emprego de elementos 
especiais de memória elétricos ou magnéticos; Elementos de 
memória para as mesmas (14/00 a 21/00 têm prioridade) [5] 

 
Nota 
 O grupo 11/56 tem prioridade sobre o grupo 11/02 a 11/54. [2] 
11/02 . utilizando elementos magnéticos 
11/04 . . utilizando elementos de memória de forma cilíndrica, 

por ex., haste, fio (11/12, 11/14 têm prioridade) [2] 
11/06 . . utilizando elementos de memória de abertura simples, 

por ex., núcleo de anel; utilizando chapas de aberturas 
múltiplas em que cada abertura isolada forma um ele-
mento de memória 

11/061 . . . utilizando elementos de uma única abertura ou de 
circuito magnético único, à razão de um elemento 
por bit, e para a leitura destrutiva [2] 

11/063 . . . . organizadas por bit, por ex., organização 
2L/2D-, 3 D, isto é, para a seleção de um ele-
mento por meio de pelo menos duas correntes 
parciais coincidentes tanto para a leitura como 
para a escrita [2] 

11/065 . . . . organizadas por palavras, por ex., organização 
2 D, ou seleção linear, isto é, para a seleção de 
todos os elementos de uma palavra por meio de 
uma única corrente completa para a leitura [2] 

1/067 . . . utilizando elementos de uma única abertura ou 
de circuito magnético único, à razão de um ele-
mento por bit e para a leitura não destrutiva [2] 

11/08 . . utilizando elementos de memória de aberturas 
múltiplas, por ex., utilizando transfluxores; utili-
zando chapas formadas por vários elementos de 
memória individuais de aberturas múltiplas (11/10 
tem prioridade; utilizando chapas de aberturas em 
que cada abertura individual forma um elemento de 
memória 11/06) [2] 

11/10 . . utilizando elementos de memórias multiaxiais 
11/12 . . utilizando tensores; utilizando elementos torcedo-

res, isto é, elementos em que um eixo de magneti-
zação é torcido 

11/14 . . utilizando elementos de películas finas 
11/15 . . . utilizando camadas magnéticas múltiplas 

(11/155 tem prioridade) [2] 
11/155 . . . com uma configuração cilíndrica [2] 
11/16 . . utilizando elementos em que o efeito de memória se 

baseia no efeito magnético de spin 
11/18 . utilizando dispositivos de efeito Hall 
11/19 . utilizando dispositivos reativos não lineares em circui-

tos ressonantes [2] 
11/20 . . utilizando parametrons [2] 
11/21 . utilizando elementos elétricos [2] 
11/22 . . utilizando elementos ferroelétricos [2] 
11/23 . . utilizando a memória eletrostática em uma camada 

comum, por ex., válvulas Forrestier-Haeff (11/22 
tem prioridade) [2] 

11/24 . . utilizando condensadores (11/22 tem prioridade; 
utilizando uma combinação de dispositivos semi-
condutores e capacitores 11/34, por ex., 
11/40) [2,5] 

11/26 . . utilizando válvulas de descarga [2] 

11/28 . . . utilizando válvulas de gás [2] 
11/30 . . . utilizando válvulas de vácuo (11/23 tem priorida-

de) [2] 
11/34 . . utilizando dispositivos semicondutores [2] 
11/35 . . . com armazenamento de carga em uma camada 

de depleção, por ex., dispositivos de cargas a-
copladas [7] 

11/36 . . . utilizando diodos, por ex., como elementos limia-
res [2] 

11/38 . . . . utilizando diodos túneis [2] 
11/39 . . . utilizando transistores [5] 
11/40 . . . utilizando transistores [2] 
11/401 . . . . formando células que necessitam de restau-

ração ou de uma regeneração da carga [5] 
11/402 . . . . . com regeneração da carga própria de 

cada célula de memória, isto é, restaura-
ção interna [5] 

11/403 . . . . . com regeneração da carga comum a 
várias células de memória, isto é, res-
tauração externa [5] 

11/404 . . . . . . com uma porta de transferência de 
carga, por ex., um transistor MOS, por 
célula [5] 

1/405 . . . . . . com três portas de transferência de 
carga, por ex., transistores MOS, por cé-
lula [5] 

11/406 . . . . . Gerenciamento ou controle dos ciclos de 
restauração ou regeneração da carga [5] 

11/4063 . . . . . Circuitos auxiliares, por ex., para endere-
çar, decodificar, acionar, escrever, sentir 
ou temporizar [7] 

11/4067 . . . . . para células de memória do tipo 
bipolar [7] 

11/407 . . . . . . para células de memória do tipo 
efeito-campo [5] 

11/4072. . . . . . . Circuito para inicializar, ener-
gisar ou desenergisar, limpar a 
memória ou pré-ajustar [7] 

11/4074. . . . . . . . Circuitos para fonte de 
alimentação ou geração de 
voltagem, por ex., geradores 
de voltagem de desvio, ge-
radores de voltagem de 
substrato, alimentação back-
up, circuitos de controle de 
alimentação [7] 

11/4076. . . . . . . . Circuitos de temporização 
(para gerenciamento da re-
generação 11/406) [7] 

11/4078. . . . . . . . Circuitos de proteção ou 
segurança, por ex., para im-
pedir leitura ou escrita inad-
vertida ou não autorizada; 
Células de estado; Células de 
teste [7] 

11/408 . . . . . . Circuitos de endereçamento [5] 
11/409 . . . . . . Circuitos de leitura e escrita [5] 
11/4091 . . . . . . . . Amplificadores sensíveis 

ou sensíveis/renováveis, 
ou circuitos sensíveis 
associados, por ex., pa-
ra pré-carregamento, 
equalização ou isola-
mento para linhas de bit 
acopladas [7] 

11/4093 . . . . . . . . Meios de interface de dados 
de entrada/saída (E/S), por 
ex., buffers de dados (cir cuitos 
de conversão de nível em ge-
ral H 03 K 19/0175) [7] 
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11/4094 . . . . . . . . Administração de linhas 
de bit ou circuitos de 
controle [7] 

11/4096 . . . . . . . . Administração de dados 
de entrada/saída (E/S) 
ou circuitos de controle, 
por ex., circuitos de lei-
tura ou escrita, aciona-
dores de E/S, comutado-
res de linhas de bit [7] 

11/4097 . . . . . . . . Organização de linhas 
de bit, por ex., planeja-
mento de linhas de bit, 
linhas de bit dobra-
das[7] 

11/4099 . . . . . . . . Tratamento de células simu-
ladas; Geradores de vol-
tagem de referência  [7] 

11/41 . . . . formando células com reação positiva, isto 
é, células que não necessitam restauração ou 
regeneração da carga, por ex., multivibrador 
bi-estável ou gatilho disparador de Sch-
mitt [5] 

11/411 . . . . . utilizando somente transistores  
      bipolares [5] 
11/412 . . . . . utilizando somente transistores de efeito 

de campo [5] 
11/413 . . . . . Circuitos auxiliares, por ex., para o 

direcionamento, decodificação, contro-
le, escrita, leitura, sincronização ou a 
redução do consumo (em geral 5/00 a 
8/00) [5] 

11/414 . . . . . . para células de memória do tipo  
       bipolar [5] 
11/415 . . . . . . . Circuitos de direcionamento [5] 
11/416 . . . . . . . Circuitos de leitura e escrita [5] 
11/417 . . . . . . para células de memória do tipo de 

efeito de campo [5] 
11/418 . . . . . . . Circuitos de direcionamento [5] 
11/419 . . . . . . . Circuitos de leitura e escrita [5] 
11/4193 . . . Circuitos auxiliares específicos a tipos 

particulares de dispositivos semicondutores 
de armazenagem, por ex., para endereçar, 
acionar, sentir, temporizar, alimentação, 
propagação de sinal (11/4063, 11/413 têm 
prioridade) [7] 

11/4195 . . . . Circuitos de endereçamento [7] 
11/4197 . . . . Circuitos de leitura– escrita (R-W) [7] 
11/42 . . utilizando dispositivos opto-eletrônicos, isto é, 

dispositivos emissores de luz e dispositivos fotoelé-
tricos acoplados eletricamente ou oticamente [5] 

11/44 . . utilizando elementos supercondutores, por ex., 
criotons [2] 

11/46 . utilizando elementos termoplásticos 
11/48 . utilizando elementos acopladores deslocáveis, por ex., 

núcleos ferromagnéticos, para produzir uma mudança 
entre estados diferentes de indutância mútua ou de auto-
indução 

11/50 . utilizando o acionamento de contatos elétricos para 
armazenas a informação (memórias mecânicas 23/00; 
chaves que proporcionam um número selecionado de 
operações consecutivas dos contatos por um único a-
cionamento manual da peça motora H 01 H 41/00) 

11/52 . . utilizando relês eletromagnéticos 

11/54 . utilizando elementos simuladores de células biológicas, 
por ex., neurônio 

11/56 . utilizando elementos de armazenamento com mais de 
dois estados estáveis representados por degraus, por ex., 
de voltagem, de corrente, de fase, freqüência (disposi-
ções de contagem compreendendo elementos multiestá-
veis desse tipo H 03 K 25/00, 29/00) [2] 

13/00 Memórias digitais caracterizadas pelo emprego de ele-
mentos de memória não abrangidos pelos grupos 11/00, 
23/00 ou 25/00 

13/02 . utilizando elementos cujo funcionamento depende de 
uma transformação química (utilizando uma carga ele-
troquímica 11/00) 

13/04 . utilizando elementos óticos 
13/06 . . utilizando elementos magneto-óticos (elementos 

magneto-óticos em geral G 02 F) [2] 
14/00 Memórias digitais caracterizadas pelas disposições das 

células com propriedades de memória volátil e não-
volátil para salvaguardar a informação em caso de falha 
da alimentação [5] 

15/00 Memórias digitais em que as informações que compre-
endem uma ou mais partes características são escritas 
na memória e em que as informações são lidas por meio 
da busca de uma ou mais dessas partes características, 
isto é, memórias associativas ou memórias endereçáveis 
por seu conteúdo (em que a informação é endereçada a um 
local específico 11/00) [2] 

15/02 . utilizando elementos magnéticos [2] 
15/04 . utilizando elementos semicondutores [2] 
15/06 . utilizando elementos criogênicos [2] 
16/00 Memórias somente para leitura, programáveis e apagá-

veis (14/00 tem prioridade) [5] 
16/02 . programáveis eletricamente [5] 
16/04 . . utilizando transistores de limite variável, por ex., 

FAMOS [5] 
16/06 . . Circuitos auxiliares, por ex., para escrita dentro da 

memória (em geral 7/00) [5] 
16/08 . . . Circuitos de endereçamento; Decodificadores; 

Circuitos de controle de linha de palavra [7] 
16/10 . . . Circuitos de programação ou de entrada de 

dados [7] 
16/12 . . . . Circuitos de programação comutadores de 

voltagem [7] 
16/14 . . . . Circuitos para apagar eletricamente, por 

ex., circuitos de comutação para apagar a 
voltagem [7] 

16/16 . . . . . para apagar blocos, por ex., arranjos, 
palavras, grupos  [7] 

16/18 . . . . Circuitos para apagar oticamente [7] 
16/20 . . . . Inicializar; pré-ajuste de dados; Identifica-

ção do chip [7] 
16/22 . . . Circuitos de proteção ou segurança impedindo 

acesso acidental ou não autorizado às células 
da memória [7] 

16/24 . . . Circuitos de controle de linhas de bit [7] 
16/26 . . . Circuitos de leitura ou sensibilidade; Circuitos 

de saída de dados [7] 
16/28 . . . . usando sensibilidade diferencial ou células 

de referência, por ex., células de simulação 
[7] 

16/30 . . . Circuitos de fornecimento de tensão [7] 
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16/32 . . . Circuitos de regulagem  [7] 
16/34 . . . Determinação de programação de estado, por 

ex., voltagem limiar, acima da programação ou 
abaixo da programação, retenção [7] 

 
17/00 Memórias somente para leitura, programáveis uma 

única vez; Memórias semi -permanentes, por ex., car-
tões de informações de reposição manual (memórias 
somente para leitura, programáveis e apagáveis 16/00; 
codificação, decodificação ou conversão de código, em 
geral H 03 M) [2,5] 

17/02 . utilizando elementos ou acoplamentos magnéticos ou 
indutivos (17/14 tem prioridade) [2,5] 

17/04 . utilizando elementos ou acoplamentos capacitivos 
(17/06, 17/14 têm prioridade) [2,5] 

17/06 . elementos com diodos (17/14 tem prioridade) [2,5] 
17/08 . utilizando dispositivos de semicondutores, por ex., 

elementos bipolares (17/06, 17/14 têm prioridade) [5] 
17/10 . . nos quais o conteúdo está determinado desde a 

fabricação por uma disposição pré-determinada dos 
elementos de acoplamento, por ex., memórias não 
passíveis de gravação (ROM) programáveis por 
máscara [5] 

17/12 . . . utilizando dispositivos de efeito de campo [5] 
17/14 . nas quais o conteúdo está determinado estabelecendo, 

rompendo, ou modificando seletivamente as ligações de 
conexão por uma modificação definitiva do estado dos 
elementos de acoplamento, por ex., memórias 
PROM [5] 

17/16 . . utilizado ligações fundíveis eletricamente [5] 
17/18 . . Circuitos auxiliares, por ex., para escrita dentro da 

memória (em geral 7/00) [5] 
19/00 Memórias digitais em que as informações são movidas 

escalonadamente, por ex., memórias de deslocamento 
(cadeias de contagem H 03 K 23/00) 

19/02 . utilizando elementos magnéticos (19/14 tem 
prioridade) [2] 

19/04 . . utilizando núcleos com uma abertura ou com um 
circuito magnético [2] 

19/06 . . utilizando estruturas com várias aberturas ou circui-
tos magnéticos, por ex., transfluxores [2] 

19/08 . . utilizando películas finas em uma estrutura plana 
[2] 

19/10 . . utilizando películas finas em barras; com dispositi-
vos de torção [2] 

19/12 . utilizando dispositivos reativos não lineares em circui-
tos ressonantes [2] 

19/14 . utilizando elementos magnéticos combinados com 
elementos ativos, por ex., válvulas de descarga, elemen-
tos semicondutores (19/34 tem prioridade) [2,7] 

 
19/18 . utilizando condensadores como elementos principais 

dos estágios [2] 
19/20 . utilizando válvulas de descarga (19/14 tem prioridade) 

[2] 
19/28 . utilizando elementos semicondutores (19/14, 19/36 têm 

prioridade) [2,7] 
19/30 . utilizando disposit ivos ótico-eletrônicos, isto é, disposi-

tivos emissores de luz e dispositivos fotoelétricos aco-
plados ou oticamente [2] 

19/32 . utilizando elementos supercondutivos [2] 
19/28 . utilizando elementos semicondutores (19/14, 19/36 têm 

prioridade) [2,7] 
19/34 . usando elementos armazenados com mais de dois esta-

dos estáveis representados por etapas, por ex., de vol-
tagem, corrente, fase, freqüência [7] 

19/36 . . usando elementos semicondutores  [7] 
19/38 . bi-dimensional, por ex., registros de deslocamento 

horizontal e vertical [7] 
 
21/00 Memórias digitais em que as informações circulam 

(escalonadamente 19/00) 
21/02 . utilizando linhas de retardamento eletromecânicas, por 

ex., utilizando um tanque de mercúrio 
 
23/00 Memórias digitais caracterizadas pelo movimento de 

peças mecânicas para efetuar o armazenamento, por ex., 
utilizando esferas; Elementos de memória para as mes-
mas (armazenamento pelo acionamento de contatos 11/48) 

 
25/00 Memórias digitais caracterizadas pelo emprego de meios 

fluido; Elementos de memória para as mesmas 
 
27/00 Memórias analógicas elétricas, por ex., para armazenar 

valores instantâneos 
27/02 . Meios de amostragem e de memorização (27/04 tem 

prioridade; amostragem de sinais elétricos em geral H 
03 K) [2,4] 

27/04 . Registros de deslocamento (dispositivos de acoplamen-
to de carga per se H 01 L 29/76) [4] 

 
29/00 Teste do funcionamento correto das memórias 
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G 12 DETALHES DE INSTRUMENTOS 

G 12 B DETALHES DE INSTRUMENTOS, OU DETALHES COMPARÁVEIS DE OUTROS APARELHOS, NÃO INCLUÍDOS EM 
OUTRO LOCAL 

 
 Notas 
(1) Esta subclasse abrange apenas os detalhes os quais não se restringem a instrumentos de medição ou a qualquer outro aparelho abrangido 

por uma única classe. 
(2) Esta subclasse não abrange : 

– os detalhes abrangidos por qualquer outra subclasse da seção A, F, G ou H. Em particular, os detalhes restritos aos instrumentos de 
medição são abrangidos pelas subclasses apropriadas da classe G 01, por ex., G 01 D; 

– os detalhes estruturais restritos a aparelhos elétricos, por ex., carcaças, blindagens, os quais são abrangidos pela subclasse H 05 K ou 
pela subclasse apropriada da seção H. 

(3) Atenção para as Notas após o título da seção G, especialmente no tocante à definição do termo “medição” na Nota (2) após o título da 
classe G 01. 

 
Índice da Subclasse  
 
ELEMENTOS SENSÍVEIS QUE 
PRODUZEM MOVIMENTO OU 
DESLOCAMENTO; DETALHES DE 
MOVIMENTO........................................................................1/00; 3/00 
AJUSTAGEM DE POSIÇÃO OU DE  
ATITUDE; COMPENSAÇÃO DE 
ALOJAMENTO, SUPORTE; ELEMENTOS 
DE INDICAÇÃO..................................................................9/00; 11/00 

CALIBRAÇÃO............................................................................. 13/00 
RESFRIAMENTO; BLINDAGEM .................................... 15/00; 17/00 
DETALHES DE APARELHOS USANDO TÉCNICAS 
DE EXPLORAÇÃO POR SONDA........................................ 21/00 
 
 
 

EFEITOS DA TEMPERATURA...........................................5/00; 7/00 

 

1/00 Elementos sensíveis capazes de produzir movimento ou 
deslocamento para fins não limitados à medição; Meca-
nismos de transmissão associados para os mesmos 

1/02 . Tiras ou chapas compostas, por ex., bimetálicas (ter-
mômetros utilizando elementos bimetálicos G 01 K 
5/62) 

1/04 . Corpos ocos tendo peças deformáveis ou deslocáveis 
sob pressão, por ex., tubo Bourdon, foles (foles em ge-
ral F 16 J 3/00) 

3/00 Detalhes de movimentos não incluídos em outro local 
(detalhes de aparelhos usando técnicas de exoloraação por 
sonda 21/00;amortecimento de choques ou vibrações em 
geral F 16 F; meios para evitar o desequilíbrio de força F 
16 F 15/00; testes de equilíbrio G 01 M) [1,7] 

3/02 . Imobilização dos movimentos, isto é, travamento de 
movimentos quando fora de operação 

3/04 . Suspensões (mancais F 16 C) 
3/06 . Redução dos efeitos de fricção, por ex., por vibrações 

(por lubrificação F 16 N) 
3/08 . Amortecimento de movimentos, por ex., para evitar 

oscilações rápidas no momento de leitura 
3/10 . . utilizando correntes parasitas 
5/00 Ajustagem de posição ou de atitude, por ex., nível de 

instrumentos ou outros aparelhos, ou de peças dos mes-
mo (níveis per se G 01 C 9/00); Compensação dos efeitos 
de inclinação ou de aceleração, por ex., para aparelhos 
óticos  

7/00 Compensação dos efeitos da temperatura (por resfria-
mento 15/00) 

9/00 Alojamento ou suporte de instrumentos ou outros apa-
relhos 

9/02 . Carcaças; Alojamento; Armários (disposições de veda-
ção para elementos de transmissão F 16 J, principal-
mente 15/50) 

9/04 . . Detalhes, por ex., tampa 
9/06 . . . Carcaças metálicas 
9/08 . Suportes; Dispositivos para transporte 
9/10 . . Painéis de instrumentos; Painéis; Escrivaninhas; 

Prateleiras; Estruturas 
11/00 Elementos de indicação; Sua iluminação 
11/02 . Escalas; Mostradores 
11/04 . Ponteiros; Mecanismos de ajustagem para os mesmos 
13/00 Calibração de instrumentos ou aparelhos (calibração de 

instrumentos de medição G 01) 
15/00 Resfriamento (por refrigeração, por ex., circulação de 

fluido refrigerado, F 25 D; detalhes de trocadores de calor 
ou de transferência de calor de aplicação geral F 28 F) 

15/02 . por sistemas de circulação de fluido de ciclo fechado 
15/04 . por correntes de fluido, por ex., ar, em ciclo aberto 
15/06 . por contato com massas que absorvem ou irradiam 

calor, por ex., por imersão 
17/00 Blindagem (isolamento ou outro tipo de proteção para 

edifícios E 04 B; proteção de emergência de aparelhos em 
geral F 16 P 7/00; em relação a ondas acústicas G 10 K 
11/00; em relação à irradiação nuclear G 21 F) 
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Nota 
 
 Este grupo abrange: 

– a proteção de instrumentos ou outros aparelhos contra 
radiações externas o outras influências; 

– a prevenção da emissão de irradiação indesejada ou 
outras influências por instrumentos ou outros apare-
lhos. 

 
17/02 . contra campos elétricos ou magnéticos, por ex., ondas 

de rádio 
17/04 . contra luz ultravioleta visível, ou infravermelha (blin-

dagem de dispositivos de iluminação F 21 V; filtros óti-
cos G 02 B 5/20) 

17/06 . contra o calor (17/04 tem prioridade; resfriamento 
15/00) 

17/08 . contra influências que produzem danos mecânicos, por 
ex., causados por uma explosão, por um objeto externo, 
por uma pessoa (17/02 a 17/06 têm prioridade) 

 
21/00 Detalhes de aparelhos usando técnicas de exploração por 

sondas [7] 
 
Notas 
 
(1) Neste grupo a seguinte expressão é empregada com o 

significado indicado: 
– “sonda” significa um dispositivo de interface, ex., 

uma agulha com ponta afiada, definindo uma zona de 
transdução onde uma interação acontece, ex., gera-
ção de uma corrente de túnel quando na proximidade 
de uma superfície. [7] 

(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” e as Notas 
após o título da subclasse B 82 B relativas às “nano-
estruturas”. [7] 

 

(3) A seguir, uma relação dos locais onde estão previstas as 
aplicações específicas usando técnicas de exploração por 
sondas: [7] 
B 82 B 3/00 Fabricação ou tratamento de nano-

estruturas [7] 
C 23 C  Tratamento de superfície de material 

metálico [7] 
G 01 B  Medição dimensional [7] 
G 01 N 13/10 Investigando ou analisando estruturas 

de superfície em níveis atômicos [7] 
G 11 B 9/12, 
G 11 B 11/24, 
G 11 B 13/08 Gravando ou reproduzindo  

informação [7] 
H 01 J 37/00 Válvulas de descarga com provisão pa-

ra introduzir objetos ou material a se-
rem expostos à descarga [7] 

H 01 L  Processos ou aparelhos adaptados para 
o tratamento de dispositivos do estado 
sólido ou  semicondutores [7] 

 
 

21/02 . Sondas [7] 
21/04 . . Sondas de efeito túnel [7] 
21/06 . . Sondas óticas de campo próximo [7] 
21/08 . . Sondas de força atômica [7] 
21/10 . . Sondas de força magnética [7] 
21/12 . .  Sondas de força eletrostática [7] 
21/20 . Meios de posicionar ou explorar [7] 
21/22 . . Detalhes estruturais [7] 
21/24 . . Compensação para a temperatura ou erros induzi-

dos por vibração [7] 
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NUCLEÔNICA 
 
G 21 FÍSICA NUCLEAR; ENGENHARIA NUCLEAR 
 
G 21 B REATORES DE FUSÃO (reatores não controlados G 21 J) 

 

1/00 Reatores de fusão supostamente controlada 1/02 . utilizando um feixe de partículas algumas das quais 
reagem com outras partículas 

 

 

G 21 C REATORES NUCLEARES  (computadores analógicos para os mesmos G 06 G 7/54; reatores de fusão G 21 B; explosivos nucleares 
G 21 J) 

 
Índice da Subclasse  
 
REATORES.....................................................................................1/00 
ELEMENTOS DE REATORES 
 Combustível; moderador; resfriamento; 
 recipientes; blindagem..................................3/00; 5/00; 15/00 
  13/00; 11/00 
 Manipulação de combustível e 
 outros materiais ..............................................................19/00 

 
 
CONTROLE; MONITORAGEM, 
TESTE ............................................................................... 7/00; 17/00 
PROTEÇÃO DE EMERGÊNCIA................................................... 9/00 
FABRICAÇÃO ............................................................................. 21/00 
ADAPTAÇÕES DE REATORES PARA 
EXPERIÊNCIAS OU 
RADIAÇÕES ................................................................................ 23/00 

 

1/00 Reatores 
1/01 . Detalhes gerais não previstos nos grupos 3/00 a 

19/00 [3] 
1/02 . Reatores rápidos de fissão, isto é, reatores que não 

utilizam um moderador 
1/03 . . refrigerados por um líquido refrigerante não neces-

sariamente pressurizado, por ex., reatores de tipo 
piscina [5] 

1/04 . Reatores térmicos 
1/06 . . Reatores heterogêneos, isto é, em que o combustível 

e o moderador são separados 
1/07 . . . Reatores com leito de esferas; Reatores com 

combustível granular [5] 
1/08 . . . sendo o moderador altamente pressurizado, por 

ex., reator à água fervente, reator de superaque-
cimento integral, reator a água pressurizada 
(1/22 tem prioridade) 

1/09 . . . . Disposições para a regulagem da pressão, 
isto é, pressurizadores [5] 

1/10 . . . . sendo o moderador e o refrigerante diferen-
tes ou separados 

1/12 . . . . . sendo o moderador sólido, por ex., 
reator Magnox 

1/14 . . . sendo o moderador substancialmente não pres-
surizado, por ex., reator de piscina (1/22 tem 
prioridade) 

1/16 . . . . sendo o moderador e o refrigerante diferen-
tes ou separados, por ex., reator de sódio-
grafia 

1/18 . . . . . sendo o refrigerante pressurizado 
1/20  . . . . . . sendo o moderador líquido, por ex., 

reator a tubos de pressão 
1/22 . . . utilizando um combustível fluido ou fluente 

1/24 . . Reatores homogêneos, isto é, em que o combustível 
e o moderador apresentam um meio efetivamen-
te homogêneo aos neutrons 

1/26 . . . Reatores de uma única região 
1/28 . . . Reatores de duas regiões 
1/30 . Reatores subcríticos 
1/32 . Reatores integrais, isto é, reatores em que elementos 

associados funcionalmente com o reator mas não são 
essenciais à reação, por ex., trocadores de calor, ficam 
dispostos no interior do recipiente juntamente com o 
núcleo (1/02 a 1/30 têm prioridade) [3] 

3/00 Elementos combustíveis para reatores ou suas monta-
gens; Seleção de substâncias especiais para utilização 
com elementos combustíveis de reatores 

3/02 . Elementos combustíveis 
3/04 . . Detalhes estruturais 
3/06 . . . Invólucros; Camisas 
3/07 . . . . caracterizados pelo seu material, por ex., 

ligas [5] 
3/08 . . . . com meios externos para permitir troca de 

calor, por ex., aletas, defletores, corrugações 
3/10 . . . . Obturadores de extremidades 
3/12 . . . . Meios fazendo parte do elemento para 

colocá-lo em posição dentro do núcleo do 
reator; Espaçadores externos para esse fim 

3/14 . . . . Meios formando parte do elemento para 
colocá-lo no, ou retirá-lo do núcleo; Meios 
para unir os elementos adjacentes 

3/16 . . . Detalhes de estrutura dentro do invólucro 
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3/17 . . . . Meios para armazenamento ou retenção de 
gases nos elementos combustíveis [5] 

3/18 . . . . Espaçadores internos; Outros materiais não 
ativos dentro do invólucro, por ex., para 
compensar a expansão da haste de combus-
tível (camadas intermediárias 3/20) 

3/20 . . . . com revestimento sobre o combustível ou 
no interior do invólucro; com uma camada 
intermediária não ativa entre o invólucro e o 
material ativo 

3/22 . . Elementos com um material físsil ou regenerador 
em contato com o refrigerante 

3/24 . . Elementos com um material físsil ou regenerador 
em forma fluida dentro de um invólucro não ativo 

3/26 . . Elementos com um material físsil ou regenerador 
em forma de pó dentro de um invólucro não ativo 

3/28 . . Elementos com um material físsil ou regenerador 
em forma sólida dentro de um invólucro não ativo 

3/30 . Montagens de vários elementos combustíveis em forma 
de uma unidade rígida 

3/32 . . Feixes de elementos combustíveis em forma de 
pinos paralelos, hastes ou tubos 

3/322 . . . Meios para influenciar o fluxo do refrigerante 
através ou ao redor dos feixes [5] 

3/324 . . . Capas ou envelopes para os feixes [5] 
3/326 . . . que compreendem elementos combustíveis de 

diferentes composições; que compreendem, a-
lém dos elementos combustíveis, outros 
elementos em forma de pinos, hastes ou tubos, 
por ex., hastes de controle, hastes de suporte das 
grades, hastes férteis, hastes com veneno ou 
hastes fictícias [5] 

3/328 . . . . Disposição relativa dos elementos no entre-
laçado do feixe [5] 

3/33 . . . Meios para apoiar ou suspender os elementos no 
feixe (grades de espaçamento); Meios que fa-
zem parte do feixe para inserir no núcleo ou ex-
traí-lo; Meios de acoplamentos de feixes adja-
centes [5] 

3/332 . . . . Suportes para redes de espaçamento [5] 
3/334 . . . Montagem dos feixes [5] 
3/335 . . . Troca de elementos em feixes irradiados [5] 
3/336 . . . Elementos espaçadores para hastes combustí-

veis no feixe (grades de espaçamento 3/34) [5] 
3/338 . . . . Elementos helicoidais de espaçamento [5] 
3/34 . . . Grades de espaçamento 
3/344 . . . . formadas por uma montagem de elementos 

tubulares [5] 
3/348 . . . . formadas por uma montagem de tiras sem 

interseções entre elas [5] 
3/352 . . . . formadas por uma montagem de tira com 

interseções [5] 
3/356 . . . . dotadas de órgãos de suporte dos elementos 

combustíveis [5] 
3/36 . . Montagens de elementos combustíveis em forma de 

chapas ou tubos coaxiais 
3/38 . Unidade de combustível consistindo em um único 

elemento combustível em uma manga de suporte 

3/40 . Combinação estrutural do elemento combustível com o 
elemento termoelétrico para a produção direta de ener-
gia elétrica a partir do calor da fissão (para medição da 
temperatura 17/10) 

3/42 . Seleção de substâncias especiais para utilização como 
combustíveis para reatores 

3/44 . . Combustível fluido ou fluente para reator 
3/46 . . .Composições aquosas 
3/48 . . . . Soluções verdadeiras ou coloidais do consti-

tuinte ativo 
3/50 . . . . Suspensões do constituinte ativo; Pastas 

fluidas 
3/52 . . . Composições de metal líquido 
3/54 . . . Sais fundidos, composições de óxidos ou hidró-

xidos 
3/56 . . . Composições gasosas; Suspensões em um 

portador gasoso 
3/58 . . Combustível sólido para reator 
3/60 . . . Combustível metálico; Dispersões intermetáli-

cas 
3/62 . . . Combustível cerâmico 
3/64 . . . . Combustível cerâmico em dispersão, por 

ex., "cermet" (o mesmo que cerâmica metá-
lica – uma liga de uma cerâmica e um metal 
que retém suas propriedades úteis a tempe-
raturas muito elevadas) 

5/00 Estrutura do moderador ou do núcleo; Seleção de mate-
riais para utilização como moderador 

5/02 . Detalhes 
5/04 . . Disposições espaciais permitindo expansão Wigner 
5/06 . . Meios para colocar em posição ou suportar os ele-

mentos combustíveis 
5/08 . . Meios para impedir a expansão assimétrica indese-

jável de toda a estrutura 
5/10 . . Meios de suporte para toda a estrutura 
5/12 . Caracterizada pela composição, por ex., contendo o 

moderador substâncias adicionais que asseguram me-
lhor resistência ao calor do moderador 

5/14 . caracterizada pela forma 
5/16 . . Forma de suas peças 
5/18 . caracterizada pelo provimento de mais de uma zona 

ativa 
5/20 . . em que uma zona contém o material físsil e a outra 

zona o material regenerador 
5/22 . . em que uma das zonas é uma zona de superaqueci-

mento 
7/00 Controle de reação nuclear 
7/02 . utilizando as propriedade auto-reguladoras dos materi-

ais do reator (disposições que envolvem estabilidade da 
temperatura 7/32) 

7/04 . . de venenos combustíveis (venenos combustíveis em 
hastes combustíveis 3/326) [5] 

7/06 . pela aplicação de material de absorção de neutrons, isto 
é, material com seção transversal de absorção exceden-
do grandemente a seção transversal de reflexo 

7/08 . . pelo deslocamento dos elementos de controle sóli-
dos, por ex., vareta de controle 

7/10 . . . Estrutura dos elementos de controle 
7/103 . . . . Conjuntos de controle que contêm um ou 

vários absorventes bem como outros ele-
mentos, por ex., elementos combustíveis ou 
moderadores [5] 

7/107 . . . . Elementos de controle adaptados a reatores 
com leito de esferas [5] 

7/11 . . . . Elementos de controle deformáveis, por ex., 
flexíveis, telescópicos, articulados [5] 
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7/113 . . . . Elementos de controle constituídos de ele-
mentos planos; Elementos de controle de 
seção transversal em forma de cruz [5] 

7/117 . . . . Ramos de hastes de controle; Estrutura em 
forma de aranha [5] 

7/12 . . . Meios para deslocar os elementos de controle 
até a posição desejada (meios que asseguram a 
queda das hastes em caso de emergência 9/02)  

7/14 . . . . Disposições de acionamento mecânico 
7/16 . . . . Disposições de acionamento hidráulico ou 

pneumático 
7/18 . . . Meios para obter o movimento diferencial dos 

elementos de controle 
7/20 . . . Disposição dos dispositivos de amortecimento 

de choques (amortecedores de choque em geral 
F 16 F) 

7/22 . . pelo deslocamento de um material absorvedor de 
neutron fluido ou fluente 

7/24 . . Seleção de substâncias especiais para emprego 
como material absorvedor de neutrons 

7/26 . pelo deslocamento do moderador ou suas peças 
7/27 . . Controle por movimentação espectral [5] 
7/28 . pelo deslocamento do refletor ou de suas peças 
7/30 . pelo deslocamento do combustível do reator ou dos 

elementos combustíveis 
7/32 . pela variação do fluxo do refrigerante através do núcleo  
7/34 . pela utilização de uma fonte primária de neutrons 
7/36 . Circuitos de controle 
 
9/00 Disposições de proteções de emergência associadas es-

truturalmente com o reator (disposições para resfriamen-
to de emergência 15/18) 

9/004 . Supressão da pressão [5] 
9/008 . . por discos ou diafragmas de ruptura [5] 
9/012 . . por acumulação térmica ou por condensação do 

vapor, por ex., condensadores de gelo [5] 
9/016 . Recuperadores de núcleo [5] 
9/02 . Meios para efetuar uma redução muito rápida do fator 

de reatividade em condições defeituosas, por ex., fusí-
vel para reator  

9/027 . . pelo movimento rápido de um sólido, por ex., de 
esferas [5] 

9/033 . . por um fluído absorvente [5] 
9/04 . Meios para combater incêndios 
9/06 . . Meios para impedir o acúmulo de gases explosivos, 

por ex., recombinadores [5] 
11/00 Blindagem estruturalmente associada com o reator 
11/02 . Blindagem biológica (em geral G 21 F) 
11/04 . . em embarcações 
11/06 . Blindagens refletores, isto é, para reduzir a perda de 

neutrons 
11/08 . Blindagens térmicas; Revestimentos térmicos, isto é, 

para dissipar o calor proveniente de radiações gama que 
de outro modo aqueceriam uma blindagem biológica 
externa 

 
13/00 Vasos de pressão; Vasos de contenção; Contenção em 

geral (para processos químicos ou físicos B 01 J 3/00; Va-
sos de pressão em geral F 16 J 12/00) 

13/02 . Detalhes 
13/024 . . Estruturas de suporte para os vasos de pressão ou 

vasos de contenção [5] 

13/028 . . Juntas de vedação, por ex., para vasos de pressão ou 
vasos de contenção [5] 

13/032 . . Uniões entre os tubos e as paredes dos vasos, por 
ex., levando em conta os esforços térmicos [5] 

13/036 . . . em que o tubo atravessa a parede, isto é, conti-
nua por ambos os lados da parede [5] 

13/04 . . Disposições para expansão e contração 
13/06 . . Tampão de vedação (para vasos de pressão em geral 

F 16 J 13/00) 
13/067 . . . para tubos, por ex., tubos de subida da carga; 

Dispositivos de travamento para os tampões [5] 
13/073 . . . Fechamentos para os vasos de reatores, por ex., 

rotativos [5] 
13/08 . Vasos caracterizados pelo material; Seleção de  
  materiais específicos para vasos de pressão 
13/087 . . Vasos metálicos [5] 
13/093 . . Vasos de concreto [5] 
13/10 . Meios para impedir contaminação em caso de  
  vazamento 
 
15/00 Disposições para resfriamento dentro do vaso de pressão 

que contém o núcleo; Seleção de refrigerantes específicos 
15/02 . Colocação ou disposição de passagens nas quais o calor 

é transferido para o refrigerante, por ex., para circulação 
do refrigerante através dos suportes dos elementos de 
combustível 

15/04 . . do material físsil ou regenerador 
15/06 . . . nos elementos combustíveis 
15/08 . . do material moderador 
15/10 . . do refletor ou da blindagem térmica 
15/12 . . do vaso de pressão, do vaso de contenção 
15/14 . . de condutos servindo para a passagem de um fluido 

aquecido, de condutos compreendendo aparelhos 
auxiliares, por ex., bombas, câmaras 

15/16 . compreendendo meios para separar o líquido e o vapor 
(separação em geral B 01 D; purgadores de vapor F 
16 T) 

15/18 . Disposições de resfriamento de emergência; Retirada de 
calor 

15/20 . Separação ou isolamento térmico entre o canal de com-
bustível e o moderador, por ex., nos reatores a tubos de 
pressão 

15/22 . Associação estrutural de tubos de refrigeração com 
coletores ou outros tipos de tubos, por ex., nos reatores 
a pressão (juntas de tubos em geral F 16 L) [4] 

15/24 . Disposições para possibilitar o fluxo de refrigerante 
(bombas eletrodinâmicas H 02 K 44/02) 

15/243 . . para líquidos [5] 
15/247 . . . para metais líquidos [5] 
15/25 . . . utilizando bombas de jato [5] 
15/253 . . para gases, por ex., ventoinhas [5] 
15/257 . . utilizando tubos transportadores de calor [5] 
15/26 . . por convecção, por ex., utilizando chaminés,  
   utilizando canais divergentes 
15/28 . Seleção de refrigerantes específicos (se utilizados como 

moderador 5/12; composições em geral C 09 K 5/00) 
 
17/00 Monitoragem; Teste (medição em geral G 01) 
17/003 . Inspeção à distância dos vasos reatores, por ex., vasos 

de pressão [5] 
17/007 . . Inspeção das superfícies externas dos vasos [5] 
17/01 . . Inspeções das superfícies internas dos vasos [5] 
17/013 . . Veículos de inspeção [5] 
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17/017 . Inspeção ou manutenção de tubulações ou de tubos de 
instalações nucleares [5] 

17/02 . Dispositivos ou disposições para monitorar o  
  refrigerante ou o moderador 
17/022 . . para a monitoragem de líquidos refrigerantes ou 

moderadores [5] 
17/025 . . para a monitoragem de refrigerantes constituídos 

por metais líquidos [5] 
17/028 . . para a monitoragem de refrigerantes gasosos [5] 
17/032 . . Medição ou monitoragem do fluído do refrigerante 

do reator [5] 
17/035 . . Dispositivos de detecção do nível do refrigerante ou 

moderador [5] 
17/038 . . Detecção da ebulição do refrigerante ou moderador [5] 
17/04 . . Detecção de ruptura de cartuchos 
17/06 . Dispositivos ou disposições para monitorar ou verificar 

o combustível ou elementos combustíveis, fora do nú-
cleo do reator, por ex., para queima, para contaminação, 
para vedação (17/08, 17/10 tem prioridade); elementos 
para detectar vazamento de combustível durante o fun-
cionamento do reator 17/04) 

17/07 . . Teste da estanqueidade [5] 
17/08 . Combinação estrutural do núcleo do reator ou da estru-

tura do moderador com meios de visão, por ex., com 
câmara de televisão, periscópio, janela 

17/10 . Combinação estrutural do elemento combustível, da 
haste de controle, do núcleo do reator ou da estrutura do 
moderador com instrumentos sensíveis, por ex., para 
medir a temperatura, a reatividade, a radioatividade, a 
tensão, e um fluxo de neutrons 

17/104 . . Medição da reatividade [5] 
17/108 . . Medição do fluxo do reator [5]  
17/112 . . Medição da temperatura [5] 
17/116 . . Passagens ou isoladores, por ex., para cabos elétri-

cos [5] 
17/12 . . Em que o elemento sensível faz parte do elemento 

de controle 
17/14 . Medidores de períodos 
 
19/00 Disposições para tratar, manipular ou facilitar manu-

seio, para combustíveis ou outros materiais utilizados no 
interior do reator, como, por ex., no interior de seu vaso 
de pressão [2] 

19/02 . Detalhes das disposições de manipulação 
19/04 . . Meios para controlar o fluxo do refrigerante sobre 

os objetos manipulados; Meios para controlar o flu-
xo do refrigerante através do canal em alimentação 

19/06 . . Meios para suportar ou armazenar elementos com-
bustíveis ou elementos de comando [4] 

19/07 . . . Prateleiras de armazenamento; Piscinas de 
armazenamento [5] 

19/08 . . Meios para aquecer os elementos combustíveis 
antes de sua introdução no núcleo; Meios para a-
quecer ou resfriar os elementos combustíveis depois 
de sua remoção do núcleo 

19/10 . . Dispositivos de levantamento ou de tração adapta-
dos para atuar em conjunto com os elementos com-
bustíveis ou com os elementos de controle (manipu-
ladores B 25 J) 

19/105 . . . com elementos de acoplamento que efetuam um 
movimento de aprisionamento  ou de 
expansão [5] 

19/11 . . . com elementos de acoplamento rotativo, por 
ex., luva ou casquilho de acoplamento [5] 

19/115 . . . com dispositivos de travamento e acoplamento 
de rótula [5] 

19/12 . . Disposições para exercer força hidráulica ou pneu-
mática direta sobre o elemento combustível ou o e-
lemento de controle 

19/14 . caracterizadas por sua adaptação para utilização com 
canais horizontais no núcleo do reator 

19/16 . Calhas ou tubos articulados ou telescópios para ligação 
a canais no núcleo do reator 

19/18 . Aparelhos para conduzir os elementos combustíveis à 
área de carga do reator, por ex., de um local de armaze-
namento 

19/19 . Partes do reator especificamente adaptadas para facilitar 
a manipulação, por ex., para facilitar a colocação ou a 
descarga de elementos combustíveis [3] 

19/20 . Disposições para introduzir objetos no tanque de pres-
são; Disposições para manipular objetos dentro do tan-
que de pressão; Disposições para remoção objetos den-
tro do tanque de pressão 

19/22 . . Disposições para conseguir acesso ao interior de um 
vaso de pressão durante o funcionamento do reator 

19/24 . . . utilizando um vaso auxiliar temporariamente 
selado no vaso de pressão 

19/26 . Disposições para remover elementos combustíveis ou 
elementos de controle emperrados ou danificados; Dis-
posições para lhes remover peças quebradas 

19/28 . Disposições para introduzir material fluente no núcleo 
do reator; Disposições para remover material fluente do 
núcleo do reator (bombeamento do refrigerante G 21 D) 

19/30 . . com purificação contínua do material fluente em 
circulação, por ex., por extração dos produtos de 
fissão 

19/303 . . . especialmente adaptados para gases (desconta-
minação de gases G 21 F 9/02) [5] 

19/307 . . . especialmente adaptados para líquidos (descon-
taminação de líquidos G 21 F 9/04) [5] 

19/31 . . . . para metais fundidos [5] 
19/313 . . . . . utilizando sifões frios [5] 
19/317 . . . Dispositivos de recombinação para produtos de 

dissociação radiolítica [5] 
19/32 . Aparelhos para remover objetos ou materiais radioati-

vos da área de descarga do reator, por ex., para um local 
de armazenamento; Aparelhos para manipular objetos 
ou materiais radioativos dentro de um local de armaze-
namento ou para removê-los do mesmo (remoção de re-
fugo G 21 F 9/00) 

19/33 . Aparelhos ou processos para desmontar fieiras de ele-
mentos combustíveis gastos (19/34 tem prioridade) [2] 

19/34 . Aparelhos ou processos para desmantelamento do 
combustível nuclear por ex., antes do reprocessamento 
(células blindadas G 21 F 7/00) [5] 

19/36 . . Meios mecânicos apenas 
19/365 . . . Remoção dos invólucros ou envoltórios dos 

combustíveis [5] 
19/37 . . . . pela separação em pedaços tanto do invólu-

cro ou envoltório como do elemento com-
bustível, por ex., por corte ou 
cisalhamento [5] 

17/375 . . . Dispositivos de compactação, por ex., para 
montagens de combustíveis [5] 

19/38 . . Meios químicos apenas 
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19/40 . Disposições para impedir ocorrência de condições 
críticas, por ex., durante o armazenamento 

19/42 . Reprocessamento do combustível irradiado 
19/44 . . do combustível sólido irradiado 
19/46 . . . Processos aquosos 
19/48 . . . Processos não aquosos 
19/50 . . do combustível fluido irradiado 
 
21/00 Aparelhos ou processos especialmente adaptados à 

fabricação de reatores ou de suas peças (em geral seção 
B, por ex., B 23) 

21/02 . Fabricação de elementos combustíveis ou de elementos 
regeneradores encerrados em invólucros não ativos 

21/04 . . por compactação ou apisoamento vibratório 
21/06 . . por calçamento 
21/08 . . por um processo de revestimento 
21/10 . . por extrusão, estiramento, ou esticamento 
21/12 . . por enlatamento hidrostático ou termo-pneumático 
21/14 . . por eletrogalvanização em um fluido 
21/16 . . por técnicas de vazamento ou de imersão 
21/18 . Fabricação de elementos de controle abrangidos pelo 

grupo 7/00 
23/00 Adaptações de reatores para facilitar as experiências ou 

a irradiação [3] 

 

G 21 D USINAS DE ENERGIA NUCLEAR (computadores analógicos elétricos ou magnéticos, tais como simuladores, para física nuclear G 06 
G 7/54) 

 

1/00 Detalhes de usina de energia nuclear (controle 3/00) 
1/02 . Disposições do equipamento auxiliar 
1/04 . Disposições de bombeamento (por um meio dentro do 

vaso de pressão do reator G 21 C 15/24; bombas eletro-
dinâmicas H 02 K 44/02) 

3/00 Controle de usina de energia nuclear (controle de reações 
nucleares em geral G 21 C 7/00) 

3/02 . Controle manual 
3/04 . Disposições de segurança (proteção de emergência para 

o reator G 21 C 9/00) 
3/06 . . sensíveis a falhas no interior da usina (no reator G 

21 C 9/00) 
3/08 . Regulagem de qualquer parâmetro na usina 
3/10 . . por uma combinação de uma variável derivada do 

fluxo de neutrons com outras variáveis de controle, 
por ex., derivadas da temperatura, do fluxo do refri-
gerante, da pressão 

3/12 . . por ajustagem do reator em resposta apenas a mu-
danças de demanda do motor 

3/14 . . . Variando o fluxo do refrigerante 
3/16 . . . Variando a reatividade 
3/18 . . por ajustagem da usina exterior ao reator em respos-

ta apenas à mudança de reatividade 
5/00 Disposições de reatores e motores em que o calor produ-

zido pelo reator é convertido em energia mecânica 

5/02 . Reator e motor conjugados estruturalmente, por ex., 
portáteis 

5/04 . Reator e motor não conjugados estruturalmente 
5/06 . . com o meio de funcionamento do motor aquecido 

em um permutador de calor pelo refrigerante do rea-
tor 

5/10 . . . Meio líquido de funcionamento parcialmente 
aquecido pelo reator e vaporizado pela fonte de 
calor exterior ao núcleo, por ex., com aqueci-
mento a óleo 

5/12 . . . Meio líquido de funcionamento vaporizado pelo 
refrigerante do reator 

5/14 . . . . e também superaquecido pelo refrigerante 
do reator 

5/16 . . . . superaquecido por uma fonte de calor sepa-
rada 

7/00 Disposições para a produção direta de energia elétrica 
de reações de fusão ou fissão (obtenção de energia elétrica 
de fontes radioativas G 21 H 1/00) 

7/02 . utilizando geradores magneto-hidrodinâmicos 
7/04 . utilizando elementos termoelétricos (combinação estru-

tural do elemento combustível com o elemento termoe-
létrico do G 21 C 3/40; elementos termoelétricos per se 
H 01 L 35/00, 37/00) 

9/00 Disposições para fornecer calor para outros fins que não 
a conversão em energia, por ex., para o aquecimento de 
edifícios 
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G 21 F PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS X, OS RAIOS GAMA, AS RADIAÇÕES CORPUSCULARES OU O BOMBARDEAMEN-
TO DE PARTÍCULAS; TRATAMENTO DO MATERIAL CONTAMINADO PELA RADIOATIVIDADE; DISPOSIÇÕES DE 
DESCONTAMINAÇÃO PARA ESSE FIM (proteções contra radiações por meios farmacêuticos A 61 K 7/40; nos veículos cosmonáu-
ticos B 64 G; com um reator G 21 C 11/00; combinada com válvulas de raios X H 01 J 35/16; combinada com aparelhos de raios X H 05 
G 1/02) 

 

1/00 Blindagem caracterizada pela composição do material  
1/02 . Seleção de materiais de blindagem uniforme 
1/04 . . Concretos; Outros materiais de endurecimento 

hidráulico 
1/06 . . Cerâmicas; Vidros; Refratários ( cermets 1/08) 
1/08 . . Metais; Ligas; Cermets, isto é, misturas sintetizadas 

de cerâmicas e metais 
1/10 . . Substâncias orgânicas; Dispersões em agente orgâ-

nicos 
1/12 . Materiais de blindagem laminados 
3/00 Blindagem caracterizada por sua forma física, por ex., 

grânulos ou pela forma do material  
3/02 . Vestimentas (roupas protetoras em geral A 41 D 13/00) 
3/025 . . Vestimentas que envolvem completamente o 

usuário [5] 
3/03 . . Aventais [5] 
3/035 . . Luvas (meios de montagem em caixas de luva 

7/053) [5] 
3/04 . tijolos; Blindagens feitas com os mesmos 
5/00 Recipientes blindados transportáveis ou portáteis 
5/002 . Recipientes para lixos radioativos fluidos [5] 
5/005 . Recipientes para lixos radioativos sólidos, por ex., para 

armazenagem final [5] 
5/008 . . Recipientes para elementos combustíveis [5] 
5/012 . . . Prateleiras para os elementos combustíveis 

dentro dos recipientes [5] 
5/015 . para armazenar fontes radioativas, por ex., suportes de 

fontes para unidades de irradiação; Recipientes para rá-
dio isótopos [5] 

5/018 . . Blindagens ou suportes de seringas (blindagem de 
seringa para aplicação de material radioativo ao 
corpo humano A 61 M 36/08) [5] 

5/02 . com disposição para exposição limitada de uma fonte 
de irradiação dentro do recipiente 

5/04 . . Meios para controlar a exposição, por ex., a dura-
ção, a dimensão da abertura (controle da exposição 
aos raios X H 05 G 1/30) 

5/06 . Detalhes de, ou acessórios para os recipientes [5] 
5/08 . . Amortecedores de choque, por ex., amortecedores 

de impacto para tais recipientes [5] 
5/10 . . Sistemas de retirada de calor, por ex., utilizando a 

circulação de fluído ou aletas de refrigeração [5] 
5/12 . . Fechamentos para os recipientes; Disposições para 

vedação [5] 
5/14 . . Dispositivos para a manipulação dos recipientes ou 

barris de transporte, por ex., dispositivos transpor-
tadores [5] 

7/00 Células ou câmaras blindadas (câmaras equipadas com 
dispositivos de manipulação em geral B 25 J) 

7/005 . Passagens blindadas através das paredes; Fechos; Dis-
positivos de transferência entre as câmaras (entre as 
caixas de luva 7/047) [5] 

7/01 . . Transferência por meios fluídos [5] 
7/015 . Dispositivos de controle da atmosfera, temperatura ou 

pressão da câmara [5] 
7/02 . Dispositivos de observação permitindo a visão mas 

protegendo o observador 
7/03 . . Janelas, por ex., blindadas [5] 
7/04 . Caixas de luvas blindadas (caixa de luvas em geral B 25 

J 21/02) 
7/047 . . Passagens blindadas; Meios de fechamento ou de 

transferência entre as caixas de luva [5] 
7/053 . . Meios de montagem das luvas [5] 
7/06 . Combinação estrutural com aparelhos de controle remo-

to, por ex., com manipuladores (manipuladores B 25 J; 
Controle remoto em geral G 05) 

9/00 Tratamento do material contaminado pela radioativida-
de; Disposições de descontaminação para esse fim [2, 5] 

9/02 . Tratamento de gases [2] 
9/04 . Tratamento de líquidos [2] 
9/06 . . Processamento (separação de isótopos diferentes de 

um mesmo elemento químico B 01 D 59/00) 
9/08 . . . por evaporação; por destilação 
9/10 . . . por floculação 
9/12 . . . por absorção; por adsorção; por troca de íons 
9/14 . . . por incineração; por calcinação, por ex., desse-

cação 
9/16 . . . por fixação em um meio sólido estável 
9/18 . . . por processos biológicos 
9/20 . . Remoção de resíduos líquidos 
9/22 . . . por armazenamento em um tanque ou outro 

recipiente 
9/24 . . . por armazenamento no solo; por armazenamen-

to subaquático, por ex., no oceano 
9/26 . . . por diluição na água, por ex., no oceano, em um 

regato 
9/28 . Tratamento de sólidos [2] 
9/30 . . Processamento (separação de isótopos diferentes de 

um mesmo elemento químico B 01 D 59/00) 
9/32 . . . por incineração 
9/34 . . Remoção de resíduos sólidos 
9/36 . . . por empacotamento; por enfardamento 
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G 21 G CONVERSÃO DE ELEMENTOS QUÍMICOS; FONTES RADIOATIVAS (aplicações das radiações em geral G 21 H 5/00; 
manipulação de partículas, por ex., dos neutrons, ou das radiações eletromagnéticas não incluídas em outro local G 21 K) [2] 

 

1/00 Disposições para converter elementos químicos por 
radiação eletromagnética, irradiação corpuscular ou 
bombardeamento de partículas, por ex., produção de i-
sótopos radioativos (separação de isótopos diferentes de 
um mesmo elemento B 01 D 59/00) [2] 

1/02 . em reatores nucleares (por reações termonucleares G 21 
B; conversão de combustível nuclear G 21 C) 

1/04 . no exterior de reatores nucleares ou aceleradores de 
partículas [2] 

1/06 . . por irradiação de neutrons [2] 
1/08 . . . acompanhada por fissão nuclear [2] 
1/10 . . por bombardeamento com partículas eletricamente 

carregadas (dispositivos de irradiação G 21 
K 5/00) [2] 

1/12 . . por irradiação eletromagnética, por ex., com raios 
gama ou X (aplicações de radiações G 21 H 5/00; 
dispositivos de irradiação G 21 K 5/00) [2] 

4/00 Fontes radioativas (produção de neutrons ou de outras 
partículas subatômicas, de raios X ou gama, em reatores de 
fusão G 21 B, em reatores nucleares G 21 C, por radiação 
cósmica G 21 H 7/00, em aceleradores H 05 H; válvulas de 
raios X, H 01 J 35/00; maseres gama H 01 S 4/00) [2] 

4/02 . Fontes de neutrons [2] 
4/04 . Fontes radioativas outras que não as fontes de neutrons 

(curativos radioativos A 61 M 36/14) [2] 
4/06 . . caracterizadas por aspectos estruturais [2] 
4/08 . . . especialmente adaptadas a aplicações médicas 

(radioterapia utilizando fontes radioativas A 61 
N 5/10) [2] 

4/10 . . com emanações de rádio [2] 
5/00 A alegada conversão dos elementos químicos por reação 

química 

 

G 21 H OBTENÇÃO DE ENERGIA DE FONTES RADIOATIVAS; APLICAÇÕES DA RADIAÇÃO DAS FONTES RADIOATIVAS; 
UTILIZAÇÃO DOS RAIOS CÓSMICOS  (medição das radiações nucleares ou dos raios-X, G 01 T; reatores de fusão G 21 B; reatores 
nucleares G 21 C; dispositivos semicondutores sensíveis às radiações eletromagnéticas ou corpusculares H 01 L 31/00) 

 

1/00 Disposições para a obtenção de energia elétrica de fontes 
radioativas, por ex., de isótopos radioativos 

1/02 . Células carregadas diretamente por radiação beta 
1/04 . Células utilizando emissão secundária induzida por 

irradiação alfa, irradiação beta, ou radiação gama (vál-
vulas de descarga H 01 J 40/00, 47/00) 

1/06 . Células em que a irradiação é aplicada à junção de 
materiais semicondutores diferentes 

1/08 . Células em que a radiação ioniza um gás na presença de 
uma junção de dois metais dissimilares, isto é, células 
de contato de diferença de potencial (válvulas de des-
carga H 01 J) 

1/10 . Células em que a radiação aquece uma junção termelé-
trica ou um conversor termiônico (válvulas de descarga 
funcionando como geradores termiônicos H 01 J 45/00; 
dispositivos termoelétricos compreendendo uma junção 
de materiais dissimilares H 01 L 35/00) [2] 

1/12 . Células utilizando a conversão da radiação em luz 
combinada com uma conversão fotoelétrica subseqüen-
te em energia elétrica 

 
3/00 Disposições para a conversão direta da energia de irra-

diação das fontes radioativas em forma de energia outra 
que não a energia elétrica, por ex., luz (lasers H 01 S 3/00) 

3/02 . em que o material é excitado até a luminescência por 
irradiação (lâmpadas em que uma atmosfera gasosa ou 
uma tela ou um revestimento é excitado até a lumines-
cência por uma substância radioativa associada estrutu-
ralmente à lâmpada H 01 J 65/00) 

5/00 Aplicações de radiação de fontes radioativas ou disposi-
ções para esse fim (produção de mutações em plantas A 01 
H 1/06; preservação de lacticínios A 23 C; preservação de 
gêneros alimentícios A 23 L 3/26; para fins terapêuticos A 
61 N 5/10; em processos químicos, físicos ou físico-
químicos em geral, B 01 J 19/08; na separação eletrostática 
B 03 C 3/38; para o tratamento posterior de revestimento 
aplicados sob forma de líquidos ou outros materiais fluentes 
B 05 D 3/06; para ação entre veículos elétricos e aparelhos 
rastreadores B 61 L 1/10, 3/06; introdução de isótopos em 
compostos orgânicos C 07 B 59/00; para preparação de 
compostos químicos orgânicos C 07, C 08, por ex., C 08 F 
2/46; tratamento de substâncias macromoleculares ou arti-
gos produzidos das mesmas B 29 C 71/04 C 08 J, 3/28, 
7/18; para craqueamento de óleos hidrocarbonetos C 10 G 
15/00, 32/04; para reforço de nafta C 10 G 35/16; para pre-
servação ou envelhecimento artificial de produtos proveni-
entes de processos de fermentação C 12 H 1/06, 1/16; para 
branqueamento de fibras D 06 L 3/04; medição G 01; dis-
positivos de irradiação, microscópios de raios gama ou rai-
os-X G 21 K; em válvulas de descarga H 01 J; aparelhos 
para gerar íons a serem introduzidos em gases não encerra-
dos, como, por ex., na atmosfera H 01 T 23/00; para levar 
para fora cargas eletrostáticas H 05 F 3/06) 

5/02 . como traçadores 
 
7/00 Uso de efeitos de radiação cósmica 
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G 21 J EXPLOSIVOS NUCLEARES; SUAS APLICAÇÕES (computadores analógicos elétricos ou magnéticos, como, por ex., simuladores 
para física nuclear G 06 G 7/54) 

 
Nota 

 Esta subclasse abrange as reações de fissão ou fusão incontroláveis. 

 

1
1/00 Dispositivos explosivos nucleares 
3/00 Aplicações pacífica dos dispositivos explosivos nucl eares 
3/02 . para escavações 
 

5/00 Disposições para a detecção de explosões nucleares  
(dispositivos individuais de medição G 01) 

 
 
G 21 K TÉCNICAS PARA A MANIPULAÇÃO DE PARTÍCULAS OU DAS RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS NÃO INCLUÍDAS 

EM OUTRO LOCAL; DISPOSITIVOS DE IRRADIAÇÃO; MICROSCÓPIOS DE RAIOS GAMA OU RAIOS X (técnica dos 
raios X H 05 G; técnica do plasma H 05 H) [2] 

 

1/00 Disposições para manipular radiações ou partículas, por 
ex., para focalizar, para moderar (filtros de radiação 
3/00) [2] 

1/02 . utilizando diafragmas, colimadores [2] 
1/04 . . utilizando diafragmas de abertura variável, obtura-

dores, talhadores [2] 
1/06 . utilizando a difração, a refração ou a reflexão, por ex., 

monocromadores (1/10, 7/00 têm prioridade) [2] 
1/08 . Desvio, concentração ou focalização do feixe por meios 

elétricos ou magnéticos (disposições ótico-eletrônicas 
em válvulas de descarga elétrica H 01 J 29/46) [2] 

1/087 . . por meios elétricos [4] 
1/093 . . por meios magnéticos [4] 
1/10 . Dispositivos de dispersão; Dispositivos de absorção [2] 
1/12 . . Absorvedores ressonantes ou dispositivos propulso-

res dos mesmos, como, por ex., para dispositivos de 
efeito Mossbauer [3] 

1/14 . utilizando-se dispositivos de troca de carga, por ex., 
para neutralização ou alteração de sinal de cargas elétri-
cas de feixes (produzindo ou acelerando feixes de partí-
culas neutras H 05 H 3/00) [3]  

1/16 . utilizando-se dispositivos de polarização, por ex., para a 
obtenção de um feixe de íons polarizados [3] 

3/00 Filtros de radiação, por ex., filtros de raios-X [2] 
4/00 Telas conversoras para conversão da distribuição espa-

cial de raios-X ou radiação de partículas em imagens vi-
síveis, como, por ex., telas fluoroscópicas (processos foto-
gráficos com utilização de intensificadores de raios-X G 03 
C 5/17; válvulas de descarga que compreendem telas lumi-
nescentes H 01 J 1/62; válvulas de raios catódicos para 
conversão de raios-X com saída ótica H 01 J 31/50) [3] 

5/00 Dispositivos de irradiação (adaptações de reatores para 
facilitar a irradiação G 21 C 23/00; válvulas de descarga pa-
ra irradiação H 01 J 33/00, 37/00) [2] 

5/02 . não possuindo meios para formar o feixe [2] 
5/04 . com meios para formar o feixe [2] 
5/08 . Suportes para alvos ou para objetos a serem irradiados 

[2] 
5/10 . com meios para o movimento relativo da fonte do feixe 

e do objeto a ser irradiado [3] 
7/00 Microscópios de raios gama ou raios-X [2] 

 
 


