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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Exemplos: 50/02 (abrangido por 43/06, 43/10) 
 57/32 (transferido para 57/05) 
 13/10 (transferido para 19/015, abrangido por 17/14) 
 
Os símbolos dos grupos que foram cancelados na sexta edição ou em edições anteriores, não aparecem na 
sétima edição. 
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Notas 
 
Estas notas abrangem os princípios básicos e instruções gerais para utilização da seção H. 
 
I. A seção H abrange: 

(a) elementos elétricos básicos, os quais abrangem todas as aparelhagens elétricas unitárias de aplicação geral e a estrutura mecânica de aparelhos e 
circuitos, inclusive o conjunto de vários elementos básicos que formam os chamados circuitos impressos e abrangem, também, até certo ponto, a 
manufatura desses elementos, desde que não esteja incluída em outro local; 

(b) geração de eletricidade, a qual abrange a geração, a conversão e a distribuição de eletricidade juntamente com o controle da aparelhagem 
correspondente; 

(c) eletricidade aplicada, a qual abrange: 
(i) técnicas gerais de utilização, a saber, as técnicas de aquecimento elétrico e de circuitos de iluminação elétrica; 
(ii) algumas técnicas especiais de utilização, quer elétricas, quer eletrônicas, no sentido rigoroso dessas expressões, as quais não são abrangidas por 

outras seções da classificação, incluem: 
(1) fontes elétricas de luz, inclusive lasers: 
(2) a técnica elétrica dos raios X; 
(3) a técnica elétrica do plasma e a produção e a aceleração de partículas eletricamente carregadas ou de nêutrons; 

(d) circuitos eletrônicos básicos e seu controle; 
(e) a técnica de comunicações, inclusive os transdutores eletromecânicos em geral; 
(f) a utilização de um material determinado para a fabricação dos artigos ou dos elementos descritos. A esse respeito, aconselhamos a consult a aos 

parágrafos 57 a 59 do Guia. 
 

II. Nesta seção, aplicam-se as seguintes regras gerais: 
(a) com a ressalva das exceções descritas em 1 (c) acima, qualquer característica ou peça elétrica específica de um processo, operação, aparelho, objeto ou 

artigo especial classificado em uma das seções da Classificação Internacional, que não a Seção H, é sempre classificada na subclasse referente a esse 
processo, operação, aparelho, objeto ou artigo ou, nos casos em que as características comuns de unidades de natureza semelhante forem apresentadas 
em nível de classe, é classificada juntamente com o processo, a operação, o aparelho, o objeto ou o artigo em uma subclasse que abrange inteiramente 
as aplicações elétricas gerais do assunto técnico em questão. 

(b) essas aplicações elétricas, quer em geral, quer em casos especiais, compreendem: 
(i) os processos e aparelhos terapêuticos, na classe A 61; 
(ii) os processos e aparelhos elétricos utilizados em várias operações industriais ou laboratoriais, nas classes B 01 e  B 03 e na subclasse B 23 K; 

(iii) o fornecimento de eletricidade, a propulsão e  iluminação elétricas de veículos em geral e de veículos especiais, na subseção “Transporte” da 
seção B; 

(iv) os sistemas de ignição elétrica dos motores de combustão interna, na subclasse F 02 P e dos aparelhos de combustão em geral, na subclasse F 
23 Q; 

(v) toda a parte elétrica da seção G, isto é, dispositivos de medição, inclusive os aparelhos para medição de variáveis elétricas, para teste, sin alização e 
cálculo. A eletricidade nesta seção é considerada geralmente como um meio e não como um fim em si. 

(c) todas as aplicações elétricas, tanto as gerais como as especiais, pressupõem que o aspecto de “eletricidade básica” consta da seção H (ver I (a) acima) 
no que se refere aos “elementos básicos” elétricos que elas compreendem. Esta regra é também válida para a eletricidade aplicada, a que se refere à 
nota I (c) acima, constante da seção H propriamente dita. 

 
III. Nesta seção, ocorrem os seguintes casos especiais: 

(a) Entre as aplicações gerais não abrangidas pela seção H, vale destacar que o aquecimento elétrico em geral está incluído em F 24 D ou H ou na classe F 
27 e que a iluminação elétrica em geral está em parte incluída na classe F 21, isto porque na seção H (ver I (c) acima), na subclasse H 05 B, há locais 
que abrangem os mesmos assuntos técnicos; 

(b) Nos dois casos acima, as subclasses da seção F que tratam dos respectivos assuntos, abrangem principalmente, em primeiro lugar, todos os aspectos 
mecânicos dos aparelhos ou dispositivos, ao passo que o aspecto elétrico, como tal, está incluído na subclasse H 05 B; 

(c) No caso da iluminação, esse aspecto mecânico deve ser considerado como abrangendo a disposição material dos vários elementos elétricos, isto é,  a 
posição geométrica ou física de um em relação ao outro; isto está incluído na subclasse F 21 V, sendo que os elementos ditos e os circuitos primários 
permanecem na seção H. O mesmo se aplica às fontes elétricas de luz quando combinadas com fontes de luz de outra espécie. Estas são incluídas na 
subclasse H 05 B, enquanto a disposição física constituída por sua combinação inclui-se em várias subclasses da classe F 21. 

(d) No que diz respeito a aquecimento, não só os elementos elétricos e os desenhos de circuitos estão incluídos, como tais, na subclasse H 05 B, mas 
também os aspectos elétricos de sua disposição, sempre que referentes a casos de aplicação geral; entre os quais incluem-se fornos elétricos 
propriamente ditos. A disposição física dos elementos elétricos nos fornos está incluída na seção F. Comparando -se com os circuitos de solda elétrica, 
os quais estão incluídos na subclasse B 23 K que se refere à soldagem, ver-se-á que o aquecimento elétrico não está abrangido pela regra geral 
estabelecida em II acima. 
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H 01 ELEMENTOS ELÉTRICOS BÁSICOS 
 

Nota 

(1) Os processos dependentes de uma única técnica, por ex., secagem, revestimento, incluídos em outro local, são classificados na 
classe apropriada a essa técnica. 

(2) Atenção para as Notas após os títulos da classe B 81 e subclasse B 81 B, relativas a “dispositivos micro-estruturais” e 
“sistemas micro-estruturais”. [7] 

 
H 01 B CABOS; CONDUTORES; ISOLADORES; UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS DEVIDO AS SUAS 

PROPRIEDADES CONDUTORAS, ISOLANTES OU DIELÉTRICAS (utilização devido às propriedades magnéticas H 01 F 1/00; 
guias de ondas H 01 P; instalação de cabos ou linhas H 02 G) 
 

Notas 

(1) O grupo 12/00 tem prioridade sobre os grupos 5/00 a 11/00. 
(2) Os cabos que incluem pelo menos um condutor elétrico junto com fibras óticas são classificados no subgrupo 11/22. [4] 
 
Índice da Subclasse 
 
CONDUTORES OU CABOS 
 Caracterizados pelo material ............................................1/00 
 Caracterizados pela forma .......................................5/00, 7/00 
 Tipos especiais para: comunicação; força; 
 cabos supercondutores................................11/00; 9/00; 12/00 
 

 
 
Fabricação; recuperação ..................................................... 13/00; 15/00 
ISOLADORES OU CORPOS ISOLANTES 
 Caracterizados pelo material ............................................ 3/00 
 Caracterizados pela forma.............................................. 17/00 
 Fabricação ...................................................................... 19/00 
 

 
 

1/00 Condutores ou corpos condutores caracterizados pelos 
materiais condutores; Seleção de materiais para 
condutores (condutores, cabos ou linhas de transmissão 
supercondutores ou hipercondutores, caracterizados pelos 
materiais 12/00; resistores H 01 C; detalhes de dispositivos 
que utilizam a supercondutividade ou a hipercondutividade 
caracterizados pelo material H 01 L 39/12) [4] 

Nota 
 Os subgrupos 1/14 a 1/24 têm prioridade sobre os 

subgrupos 1/02 a 1/12. [3] 
 
1/02 . consistindo, principalmente, de metais ou ligas 
1/04 . consistindo, principalmente, de compostos de carbono-

silício, de carbono ou de silício 
1/06 . consistindo, principalmente, de outras substâncias não 

metálicas 
1/08 . . óxidos 
1/10 . . sulfetos 
1/12 . . substâncias orgânicas [3] 
1/14 . Material condutor disperso em material inorgânico não-

condutor [3] 
1/16 . . o material condutor compreendendo metais ou ligas [3] 
1/18 . . o material condutor compreendendo compostos de 

carbono-silício, de carbono ou de silício [3] 
1/20 . Material condutor disperso em material orgânico não-

condutor [3] 
1/22 . . o material condutor compreendendo metais ou ligas [3] 
1/24 . . o material condutor compreendendo compostos de 

carbono-silício, de carbono ou de silício [3] 

3/00 Isoladores ou corpos isolantes caracterizados pelos 
materiais isolantes; Utilização de materiais específicos 
devido a suas propriedades isolantes ou dielétri cas 
(utilização de materiais piezolétricos ou eletrostritivos H 01 L 
41/00) 

3/02 . consistindo principalmente de substâncias inorgânicas 
3/04 . . mica 
3/06 . . amianto 
3/08 . . quartzo; vidro; lã de vidro; lã mineral; esmaltes vítreos 
3/10 . . óxidos metálicos (cerâmicas 3/12) 
3/12 . . cerâmicas 
3/14 . . cimentos 
3/16 . . gases 
3/18 . consistindo, principalmente, de substâncias orgânicas 
3/20 . . líquidos, por ex., óleos (óleos de silicone 3/46) 
3/22 . . . hidrocarbonetos 
3/24 . . . contendo halogênio nas moléculas, por ex., óleos 

halogenados 
3/26 . . asfaltos; betumes; piches 
3/28 . . borrachas naturais ou sintéticas 
3/30 . . resinas; ceras 
3/32 . . . resinas naturais 
3/34 . . . ceras (ceras de silicone 3/46) 
3/36 . . . produtos da condensação de fenóis com aldeídos 

ou cetonas 
3/38 . . . produtos da condensação de aldeídos com aminas 

ou amidas 
3/40 . . . resinas epóxi 
3/42 . . . poliésteres; poliéteres; poliacetais 
3/44 . . . resinas vinílicas; resinas acrílicas (silicones 3/46) 
3/46 . . . silicones 
3/48 . . materiais fibrosos 
3/50 . . . tecido
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3/52 . . . madeira; papel; cartão prensado (papel isolante per 
se D 21 H 27/12) 

3/54 . . . papel duro; tecidos duros 
3/56 . . gases 
5/00 Condutores ou corpos condutores não isolados 

caracterizados por sua forma 
5/02 . Barras simples, varetas, fios ou tiras; Barras ônibus 

(aspectos de ligação com seus complementos H 01 R 
25/00; layout de barras condutoras H 02 B 1/20; 
instalação de barras condutoras H 02 G 5/00) [1, 7]   

5/04 . . enrolados ou bobinados 
5/06 . Tubos simples 
5/08 . Diversos fios torcidos ou similares em forma de corda 
5/10 . . trançados ao redor de um espaço, material isolante ou 

material condutor diferente 
5/12 . Fios trançados ou similares 
5/14 . compreendendo camadas ou películas condutoras em 

suportes isolantes (camadas isolantes ou películas isolantes 
sobre corpos metálicos 17/62) 

5/16 . compreendendo material condutor no interior de material 
isolante ou de escassa condutividade, por ex., borracha 
condutora (1/14, 1/20 têm prioridade; corpos isolantes com 
mistura de aditivos condutores 17/64; tintas condutoras C 
09 D 5/24) [3] 

7/00 Condutores ou cabos isolados caracterizados por sua 
forma 

7/02 . Disposição do isolamento (materiais 3/00; isoladores 
17/00) 

7/04 . Cabos, condutores ou cordas flexíveis, por ex., cabos de 
reboque 

7/06 . Condutores ou cabos extensíveis, por ex., corda de torção 
automática (instalações utilizando um suporte extensível 
para o cabo B 65 H 75/34) 

7/08 . Cabos planos ou em fita 
7/10 . Cabos de contato, isto é, com condutores que podem ser 

postos em contato por distorção do cabo 
7/12 . Cabos flutuantes (instalações de cabos suportados por 

bóias H 02 G 9/12) 
7/14 . Cabos submarinos 
7/16 . Cabos de tubos rígidos (elementos de aquecimento de 

estrutura similar H 05 B) 
7/17 . Proteção contra danos causados por fatores externos, por 

ex., revestimentos ou blindagens (cabos de força com 
proteções 9/02; cabos de comunicações com proteções 
11/06; instalação de condutos H 02 G) [7] 

7/18 . . por desgaste, força ou pressão mecânica [1, 7] 
7/20 . . Tubos de metal, por ex., revestimentos de chumbo 

[1, 7] 
7/22 . . . Fios ou fitas de metal, por ex., feitos de aço [1, 7] 
7/24 . . . Dispositivos oferecendo proteção localizada 

contra força mecânica ou pressão [1, 7] 
7/26 . . . Redução de perdas de revestimentos ou 

blindagens [1, 7] 
7/28 . . por umidade, corrosão, ataque químico, 

intempérie [1,7] 

7/282  . . . Prevenção de penetração de fluídos em condutores 
ou cabos (isoladores ou corpos isolantes  com                   
superfícies especialmente tratadas para manter as 
propriedades isolantes , por ex., para proteção 
contra umidade, sujeira ou similar 17/50) [1, 7] 

7/285 . . . . pelo enchimento completo ou parcial dos 
interstícios nos cabos [7] 

7/288 . . . . . utilizando material higroscópico ou 
dilatador na presença de líquido [7] 

7/29 . . por extremos de temperatura ou por chama (7/42 tem 
prioridade) [7] 

7/295 . . . utilizando material resistente à chama [7] 
7/30 . com disposições para reduzir as perdas do condutor 

quando conduzindo corrente alternada, por ex., devido ao 
efeito pelicular 

7/32 . com disposições para indicar defeitos, por ex., rupturas, 
fugas (localização de efeitos por medição G 01) 

7/34 (transferido para 7/29, 7/42)  
7/36 . Com sinais distintivos ou de indicação de comprimento 
7/38 . com disposições para facilitar a remoção do 

isolamento [7] 
7/40 . com disposições para facilitar a montagem ou fixação [7] 
7/42 . com disposições para condução ou dissipação de calor 

(isoladores ou corpos isolantes tendo dispositivos de 
aquecimento ou resfriamento 17/54) [7] 

9/00 Cabos de força 
9/02 . com blindagens ou camadas condutoras, por ex., para 

evitar gradientes de potencial elevado 
9/04 . Cabos concêntricos 
9/06 . Cabos sob pressão de gás; Cabos sob pressão de óleo; 

Cabos utilizados em condutos sob pressão de fluido 
11/00 Cabos ou condutores de comunicação (guias de ondas H 01 

P) 
11/02 . Cabos com pares trançados ou em quádruplos 

(transposição, cruzamento ou torção nas juntas H 04 B; 
estabilização de capacitância de terra H 04 B) 

11/04 . . com pares ou quádruplos dispostos reciprocamente 
para reduzir linha cruzada (equalização por meio de 
capacitores ou bobinas adicionais H 04 B) 

11/06 . . com meios para redução dos efeitos de perturbações 
eletromagnéticas ou eletrostáticas, por ex., blindagem 
(blindagem em geral H 05 K 9/00) 

11/08 . . . Blindagens especialmente adaptadas para redução 
de linha cruzada 

11/10 . . . Blindagens especialmente adaptadas para redução 
de interferências de fontes externas 

11/12 . . Disposições para permitir características de 
transmissão específicas (bobinas de carga per se H 01 
F 17/08; circuitos de bobinas de carga H 04 B) 

11/14 . . . Cabos com carga indutiva contínua, por ex., cabos 
Krarup 

11/16 . . . Cabos, por ex., cabo submarino, com bobinas ou 
outros dispositivos incorporados durante sua 
fabricação (caixas de junção para cabos H 02 G 
15/10) 
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11/18 . Cabos coaxiais; Cabos semelhantes com mais de um 
condutor interno dentro de um condutor comum externo 
(próprios para manipular freqüências, consideravelmente 
além das freqüências acústicas H 01 P 3/06) 

11/20 . . Cabos possuindo grande número de linhas coaxiais [3] 
11/22 . Cabos possuindo, pelo menos, um condutor elétrico 

associado com fibras óticas [4] 
12/00 Condutores, cabos ou linhas de transmissão 

supercondutores ou hipercondutores (supercondutores 
caracterizados pela técnica de modelagem de cerâmica ou pela 
composição de cerâmica C 04 B 35/00; detalhes de 
dispositivos que utilizem a supercondutividade ou a 
hipercondutividade, caracterizados pelo material H 01 L 
39/12) [2,4] 

12/02 . caracterizados pela forma [4] 
 
Nota 
 
 O grupo 12/12 tem prioridade sobre os grupos 12/04 a 

12/10. [4] 
 
12/04 . . Fio único [4] 
12/06 . . Películas ou fios dispostos sobre bases ou núcleos [4] 
12/08 . . Fios torcidos ou trançados [4] 
12/10 . . Multifilamentos embutidos em condutores normais [4] 
12/12 . . Condutores ocos [4] 
12/14 . caracterizados pela disposição do isolamento térmico [4] 
12/16 . caracterizados pelo resfriamento [4] 
13/00 Aparelhos ou processos especialmente adaptados à 

fabricação de condutores ou cabos 
13/004 . para manufatura de cabos de tubo rígido [7] 
13/008 . para manufatura de condutores extensíveis ou cabos [7] 
13/012 . para manufatura de chicotes de fio [7] 
13/016 . para manufatura de cabos coaxiais (aplicação de 

isolamento descontínuo 13/20) [7] 
13/02 . Torção (torção de cordas D 07 B) 
13/04 . . Pares ou quadras em disposição recíproca para redução 

de linha cruzada 
13/06 . Isolamento  de  condutores ou cabos (13/32 tem 

prioridade) [4] 
13/08 . . por enrolamento 
13/10 . . por superposição longitudinal 
13/12 . . por aplicação de fibras soltas 
13/14 . . por extrusão 
13/16 . . por passagem através de ou por imersão em um banho 

líquido; por pulverização 
13/18 . . Aplicação de isolamento descontínuo, por ex., discos, 

contas 
13/20 . . . para cabos concêntricos ou coaxiais 
13/22 . Camadas protetoras; Armaduras; Blindagens; Aplicação de 

camadas protetoras (13/32 tem prioridade) [4] 
13/24 . . por extrusão 
13/26 . . por enrolamento, trançamento ou superposição 

longitudinal (enrolamento em geral B 65 H) 
13/28 . Aplicação de carga indutiva contínua, por ex., carga de 

Krarup 
13/30 . Secagem (em geral F 26 B); Impregnação (13/32 tem 

prioridade) [4] 

13/32 . Enchimento ou revestimento com material impermeável 
(para instalação de cabos H 02 G 15/00) [4] 

13/34 . para marcação de condutores ou cabos [7] 
15/00 Aparelhos ou processos para recuperação de material de 

cabos (condutores ou cabos isolados com disposições para 
facilitar a remoção do isolamento 7/38; métodos ou 
aparelhos especialmente adaptados para remoção do 
isolamento de condutores H 02 G 1/12) 

17/00 Isoladores ou corpos isolantes caracterizados por sua 
forma (isoladores de seção para tração elétrica B 60 M 1/18; 
isolamento de junção de trilhos E 01 B 11/54) 

17/02 . Isoladores de suspensão; Isoladores de tensão 
17/04 . . Correntes; Correntes múltiplas 
17/06 . . Fixação dos isoladores aos suportes, aos condutores ou 

aos isoladores vizinhos 
17/08 . . . por parafuso de cabeça 
17/10 . . . por ligação intermediária 
17/12 . . Características especiais dos isoladores de tensão 

(dispositivos para aliviar a tensão mecânica de linhas 
ou cabos elétricos H 02 G 7/04) 

17/14 . Isoladores de suporte (isoladores de pino 17/20; isoladores 
perfurados 17/24) 

17/16 . . Fixação dos isoladores aos suportes, aos condutores ou 
aos isoladores vizinhos 

17/18 . . para condutores muito pesados, por ex., barras 
coletoras, trilhos 

17/20 . Isoladores de pino 
17/22 . . Fixação dos condutores ao isolador 
17/24 . Isoladores perfurados para fixação por meio de pregos, 

parafusos, fios ou barras, por ex., diabolô, bobina 
17/26 . Isoladores de baixada; Isoladores de passagem 
17/28 . . do tipo condensador (capacitores H 01 G) 
17/30 . . Vedação (embalagens em geral F 16 J) 
17/32 . Isoladores simples constituídos de dois ou mais corpos 

isolantes diferentes 
17/34 . Isoladores contendo líquido, por ex., óleo 
17/36 . Isoladores com espaços rarefeitos ou cheios de gás 
17/38 . Guarnições, por ex., capuzes; Fixações para esse fim 
17/40 . . Guarnições não cimentadas 
17/42 . Meios para obter distribuição de uma tensão melhorada 

(isoladores de passagem do tipo condensador 17/28); 
Proteção contra descargas de arco 

17/44 . . Associação estrutural de isoladores com anéis de 
corona (anéis de corona H 01 T 19/02) 

17/46 . . Meios para proporcionar uma trajetória externa de 
descarga de arco (pára-centelhas H 01 T) 

17/48 . . sobre correntes ou outros isoladores dispostos em série 
17/50 . com superfícies especialmente tratadas para preservar 

propriedades isolantes, por ex., para proteção contra 
umidade, sujeira ou similares 

17/52 . com dispositivos de limpeza (17/54 tem prioridade) 
17/54 . com dispositivos de aquecimento ou resfriamento 
17/56 . Corpos isolantes (isoladores 17/02 a 17/54) 
17/58 . . Tubos, buchas, contas ou bobinas através dos quais 

passa o condutor (tubulações protetoras para a 
instalação de linhas ou cabos em construções H 02 G 
3/04) 

17/60 . . Corpos isolantes compostos (cabos ou condutores 7/00, 
9/00; resistores H 01 C; capacitores H 01 G) 

17/62 Camadas isolantes ou películas isolantes em corpos metálicos 
(camadas ou películas condutoras em corpos isolantes 5/14) 
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17/64 . . com misturas, inserções ou camadas condutoras 
(corpos condutores compreendendo material condutor 
disperso em material isolante 5/16) 

17/66 . . Junção de corpos isolantes, por ex., por aglutinação 

19/00 Aparelhos ou processos especialmente adaptados à 
fabricação de isoladores ou de corpos isolantes 

19/02 . Secagem (em geral F 26 B); Impregnação 
19/04 . Tratamento de superfícies, por ex., aplicação de 

revestimentos. 
 

 
H 01 C RESISTORES  
 

Notas 

(1) Nesta subclasse o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
- “ajustável” significa ajustável de forma mecânica. [2] 

(2) Os resistores variáveis, cujo valor é mudado de forma não mecânica, por ex., por efeitos de voltagem ou temperatura, são 
classificados no grupo 7/00. [2] 

 
Índice da Subclasse 
 
RESISTORES NÃO AJUSTÁVEIS...................3/00, 7/00, 8/00, 11/00 
RESISTORES AJUSTÁVEIS .......................................................10/00 

 
OUTROS RESISTORES............................................................... 13/00 
DETALHES..................................................................................... 1/00 
MANUFATURA........................................................................... 17/00 
 

 

 
1/00 Detalhes 
1/01 . Montagem; Suporte [2] 
1/012 . . a base estendendo-se ao longo do elemento resistor 

para torná-lo rígido ou reforçá-lo (1/016 tem 
prioridade; sendo o elemento resistor formado por dois 
ou mais enrolamentos ou laços tais como enrolamento 
espiral, helicoidal ou toroidal 3/18, 3/20; sendo o 
elemento resistor constituído por uma ou mais camadas 
ou revestimentos em uma base 7/00) [2] 

1/014 . . sendo o resistor mantido e suspenso entre dois 
elementos de suporte (1/016 tem prioridade) [2] 

1/016 . . com compensação da dilatação ou da contração do 
resistor [2] 

1/02 . Alojamento; Envoltório; Encaixe; Enchimento do 
alojamento ou do encaixe [2] 

1/022 . . podendo o alojamento ou o envoltório ser aberto ou 
separado do elemento resistor [2] 

1/024 . . sendo o alojamento ou o envoltório hermeticamente 
fechado (1/028, 1/032, 1/034 têm prioridade) [2] 

1/026 . . . com espaçamento gasoso ou a vácuo entre o 
elemento resistor e o alojamento ou envoltório [2] 

1/028 . . sendo o elemento resistor encaixado em um isolamento 
com uma capa protetora externa [2] 

1/03 . . . com isolamento em pó [2] 
1/032 . . com várias camadas envolvendo o elemento resistor 

(1/028 tem prioridade) [2] 
1/034 . . sendo o alojamento ou envoltório constituído por um 

revestimento ou molde sem camada protetora externa 
(1/032 tem prioridade) [2] 

1/036 . . . sobre um elemento resistor enrolado [2] 
1/04 . Disposições de sinais distintivos, por ex., codificação por 

cores 
1/06 . Disposições de camadas protetoras eletrostáticas ou 

eletromagnéticas 
1/08 . Disposições de resfriamento, aquecimento ou ventilação 
1/082 . . utilizando circulação forçada do fluido [2] 
1/084 . . utilizando resfriamento  próprio, por ex., aletas, 

dissipadores de calor [2] 

1/12 . Disposições de coletores de corrente 
1/125 . . de contatos fluidos [2] 
1/14 . Terminais ou pontos de derivação especialmente adaptados 

para resistores (em geral H 01 R); Disposições de 
terminais ou de pontos de derivação em resistores 

1/142 . . sendo os terminais ou os pontos de derivação 
constituídos por um revestimento aplicado sobre o 
elemento resistor [2] 

1/144 . . sendo os terminais ou os pontos de derivação 
caldeados ou soldados [2] 

1/146 . . o elemento resistor envolvendo o terminal [2] 
1/148 . . os terminais envolvendo ou contornando o elemento 

resistor (1/142 tem prioridade) [2] 
1/16 . Redes de resistores não incluídas em outro local 
3/00 Resistores de metal não ajustáveis, feitos de arame ou fita, 

por ex., enrolados, trançados ou em forma de grades 
3/02 . dispostos ou estruturados para reduzir a auto-indução, a 

capacitância ou a variação com a freqüência 
3/04 . Resistores de lastro de filamento de ferro; Outros resistores 

com coeficiente de temperatura variável 
3/06 . Resistores flexíveis ou dobráveis, que podem ser armados 

em forma de laço ou dobrados sobre eles mesmos [2] 
3/08 . Elemento resistor cuja dimensão ou característica muda 

gradativamente ou por etapas de um terminal para outro 
[2] 

3/10 . tendo o elemento resistor uma forma de ziguezague ou 
sinuosa [2] 

3/12 . . situado em um plano [2] 
3/14 . sendo o elemento resistor formado por dois ou mais 

enrolamentos ou laços enrolados em forma espiral, 
helicoidal ou toroidal (3/02 a 3/12 têm prioridade) [2] 

3/16 . . incluindo dois ou mais elementos enrolados distintos 
ou duas ou mais formas de enrolamento [2] 

3/18 . . enrolados sobre uma base plana ou em forma de fita 
(3/16 tem prioridade) [2] 

3/20 . . enrolados sobre uma base cilíndrica ou prismática 
(3/16 tem prioridade) [2] 
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7/00 Resistores não ajustáveis formados por uma ou mais 
camadas ou revestimentos; Resistores não ajustáveis feito 
de material condutor em pó ou de material semicondutor 
em pó, com ou sem material isolante (consistindo em 
material pulverulento ou granular 8/00; resistor com uma 
barreira de potencial ou uma barreira de superfície, por ex., 
resistores de efeito de campo, H 01 L 29/00; dispositivos 
semicondutores  sensíveis à radiação eletromagnética ou 
corpuscular, por ex., fotorresistores, H 01 L 31/00; dispositivos 
com supercondutividade ou hipercondutividade H 01 L 39/00; 
dispositivos com efeitos galvanomagnéticos ou efeitos 
magnéticos similares, por ex., resistores controlados por um 
campo magnético, H 01 L 43/00; dispositivos em estado sólido 
para retificar, amplificar, fazer oscilar ou comutar sem barreira 
de potencial ou barreira de superfície H 01 L 45/00; 
dispositivos de resistência negativa de efeito de volume H 01 L 
47/00) [2] 

7/02 . com coeficiente de temperatura positivo 
7/04 . com coeficiente de temperatura negativo 
7/06 . incluindo meios para reduzir ao mínimo as variações de 

resistência com as variações de temperatura 
7/10 . sensível a tensão, ou seja, varistores [6] 
7/102 . . Limite do varistor,por ex., camadas de superfície (7/12 

tem prioridade) [6] 
7/105 . . Núcleos de varistor (7/12 tem prioridade) [6] 
7/108 . . . Óxido de metal [6] 
7/112 . . . . Tipo ZnO [6] 
7/115 . . . . Dióxido de titânio ou tipo titanato [6] 
7/118 . . . Carboneto, por ex., tipo SiC [6] 
7/12 . . Resistores de proteção contra sobretensão; Pára-raios 

[3] 
7/13 . sensíveis à corrente [2] 
 
Nota 
 Os grupos 7/02 a 7/13 têm prioridade sobre os grupos 

7/18 a 7/22. [2] 
 
7/18 . compreendendo várias camadas empilhadas entre os 

terminais  [2] 
7/20 . sendo a camada ou o revestimento resistor de seção cônica 

[2] 
7/22 . O elemento resistor alongado, sendo dobrado ou curvo, por 

ex., senoidal, helicoidal [2] 
8/00 Resistores não ajustáveis consistindo em material condutor 

pulverulento ou granular ou em material semicondutor 
pulverulento ou granular  [2] 

8/02 Coesores ou resistores imperfeitos similares para detectar 
ondas eletromagnéticas [2] 

8/04 Resistores p ara proteção contra sobretensão; Pára-raios [3]  
10/00 Resistores ajustáveis [2] 
10/02 . Resistores líquidos [2] 
10/04 . com uma relação matemática específica entre o movimento 

do meio de acionamento do resistor e o valor da 
resistência, sendo esta outra que não uma relação direta de 
proporcionalidade [2] 

10/06 . ajustáveis por colocação em curto-circuito de quantidades 
diferentes do elemento resistor [2] 

10/08 . . com uma estrutura condutora interposta entre o 
elemento resistor e o meio de colocação em curto-
circuito, por ex., derivações [2] 

10/10 . ajustáveis por pressão ou força mecânica [2] 
10/12 . . por mudança de pressão de superfície entre massas 

resistoras ou entre massas resistoras e condutoras, por 
ex., do tipo empilhado [2] 

10/14 . ajustáveis por meio de acionamento auxiliar [2] 
10/16 . compreendendo vários elementos resistores [2] 
10/18 . . compreendendo elementos resistores de valores 

grosseiros e valores precisos [2] 
10/20 . . Sendo conjugados os meios de contato e os elementos 

resistores móveis [2] 
10/22 . variando as dimensões do elemento resistor gradualmente 

em uma duração, por ex., elemento resistor cônico (10/04 
tem prioridade) [2] 

10/23 . variando as dimensões do elemento resistor por uma série 
de etapas progressivas e discretas [2] 

10/24 . deslocando-se o contato ao longo das espirais de um 
elemento resistor helicoidal ou vice-versa [2] 

10/26 . deslocando-se o elemento resistor (10/16, 10/24, têm 
prioridade) [2] 

 
Nota 
 Os grupos 10/02 a 10/26 têm prioridade sobre os grupos 

10/28 a 10/50. [2] 
10/28 . contato balançando ou rolando ao longo do elemento 

resistor ou dos pontos de derivação [2] 
10/30 . deslizando o contato ao longo do elemento resistor [2] 
10/32 . . deslocando-se o contato em arco [2] 
10/34 . . . deslocando-se o contato ou o meio condutor 

associado sobre um coletor em forma de anel ou de 
uma parte do mesmo [2] 

10/36 . . . associado estruturalmente a disposições de 
comutação [2] 

10/38 . . deslocando-se o contato em linha reta [2] 
10/40 . . . acionado por rosca [2] 
10/42 . . . . deslizando o contato e formando uma ponte 

entre o elemento resistor e uma barra 
condutora ou um coletor paralelo [2] 

10/44 . . . deslizando o contato e formando uma ponte entre o 
elemento resistor e uma barra condutora ou um 
coletor paralelo (10/42 tem prioridade) [2] 

10/46 . Disposições de resistores fixos com meios de conexão, por 
ex., derivações (10/28, 10/30 têm prioridade) [2] 

10/48 . . compreendendo um contato deslocando-se em arco [2] 
10/50 . associado estruturalmente com disposições de comutação 

(10/36 tem prioridade) [2] 
11/00 Resistores líquidos não ajustáveis [2] 
13/00 Resistores não incluídos em outro local 
13/02 . Combinações estruturais de resistores (redes de 

impedância  H 03 H) [2] 
17/00 Aparelhos ou processos especialmente adaptados à 

fabricação de resistores (enchimento de alojamento ou 
envoltórios 1/02; reduzindo o isolamento que envolve um 
resistor pulverulento 1/03; fabricação de resistores variáveis 
com a temperatura 7/02, 7/04) [2] 

17/02 . adaptados à fabricação de resistores com alojamentos ou 
envoltórios (aparelhos ou processos para encher ou 
comprimir o material isolante em tubos de aquecimento H 
05 B 3/52) [2] 

17/04 . adaptados ao enrolamento do elemento resistor [2] 
17/06 . adaptados para depositar o material resistor como um 

revestimento sobre um elemento de base [2] 
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17/065 . . técnicas de película espessa, por ex. serigrafia [6] 
17/07 . . por resistores de folhas unidas por ex., revestimento 

[6] 
17/075 . . técnica de película fina  [6] 
17/08 . . por depósito de vapor [2] 
17/10 . . por projeção de chama [2] 
17/12 . . por pulverização [2] 
17/14 . . por depósito químico [2] 
17/16 . . . utilizando corrente elétrica [2] 
17/18 . . . sem utilizar corrente elétrica [2] 
17/20 . . por processos pirolíticos [2] 
17/22 . adaptados para ajustar o valor da resistência [2] 
17/23 . pela abertura ou fechamento das trilhas de resistência de 

valores resistivos pré-determinados [6]  

17/232 . . Ajuste do coeficiente de temperatura; Ajuste do valor 
da resistência pelo ajuste do coeficiente de temperatura 
[6] 

17/235 . . Ajuste inicial das partes do potenciômetro para 
calibração [6] 

17/24 . . pela remoção ou adição do material resistivo (17/23, 
17/232, 17/235 tem prioridade) [2, 6] 

17/242 . . . por laser [6] 
17/245 . . . por meios mecânicos, por ex., jato de areia, corte, 

tratamento ultrassônico [6] 
17/26 . . por conversão do material resistor [2] 
17/28 . adaptados para aplicar terminais [2] 
17/30 . adaptados ao cozimento [2] 
 

 

H 01 F ÍMÃS; INDUTÂNCIAS; TRANSFORMADORES;  SELEÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS DEVIDO A SUAS 
PROPRIEDADES MAGNÉTICAS (cerâmicas à base de ferrita C 04 B 35/26; ligas C 22 C; dispositivos termomagnéticos H 01 L 
37/00;alto-falantes, microfones, captadores de toca-discos ou transdutores acústicos eletromecânicos similares N 04 R) [2] 

 
Nota 

 
 Os grupos de 17/00 a 38/00 (com exceção dos grupos 27/42 e 38/32) abrangem somente aspectos de estrutura e construção de 

transformadores, reatores indutivos, reatâncias de regulação e similares. Estes grupos  não abrangem os arranjos de circuito de tais 
componentes que são cobertos pelos locais funcionais apropriados. [6] 

 
Índice da Subclasse 
 
ÍMÃS; ELETROÍMÃS 
 Caracterizados pelo material magnético...........................1/00 
 Núcleos, culatras, armaduras ............................................3/00 
 Bobinas .............................................................................5/00 
 Bobinas supercondutores ou imãs ....................................6/00  
 Imãs ..................................................................................7/00 
 M agnetização, desmagnetização ....................................13/00 
Fabricação ......................................................................................41/00 
PELÍCULAS FINAS......................................................................10/00 
INDUTÂNCIAS OU TRANSFORMADORES FIXOS 
 Tipo sinal.............................................................17/00, 19/00 
 Exceto do tipo sinal.............................................30/00, 37/00 

 Fabricação ...................................................................... 41/00 
INDUTÂNCIAS OU TRANSFORMADORES VARIÁVEIS 
 Do tipo sinal................................................................... 21/00 
 Exceto do tipo sinal........................................................ 29/00 
 Fabricação ...................................................................... 41/00 
DETALHES DE TRANSFORMADORES OU INDUTÂNCIAS 
EM GERAL................................................................................... 27/00 
TRANSFORMADORES SUPERCONDUTIVOS OU 
CRIOGÊNICOS............................................................................ 36/00 
ADAPTAÇÕES DE TRANSFORMADORES OU 
INDUTÂNCIAS PARA APLICAÇÕES OU FUNÇÕES 
ESPECÍFICAS............................................................................... 38/00 
 
 
 

 

1/00 Ímãs ou corpos magnéticos caracterizados pelos materiais 
magnéticos utilizados; Utilização de materiais específicos 
devido às suas propriedades magnéticas (películas 
magnéticas finas caracterizadas pela composição 10/10) 

 
1/01 . de materiais inorgânicos (1/44 tem prioridade) [6] 
 

Nota 

 O grupo 1/40 tem prioridade sobre 1/03 a 1/38. [6] 
 
1/03 . . caracterizado por sua coercividade [6] 
1/032 . . . de materiais magnéticos duros [6] 
1/04 . . . . metais ou ligas [6] 
1/047 . . . . . Ligas caracterizadas por sua composição  

[5,6] 

 
1/053 . . . . . . contendo metais de terras raras [5, 6] 
1/055 . . . . . . . e metais de transição magnética, 

por ex., SmCo5 [6] 
1/057 . . . . . . . . e elementos IIIa, por ex., 

Nd2Fe14B [6] 
1/058 . . . . . . . . e elementos IVa, por ex., 

Gd2Fe14C [6] 
1/059 . . . . . . . . e elementos Va, por ex., 

Sm2Fe17N2 [6] 
1/06 . . . . . na forma de partículas, por ex., pó (1/047 

tem prioridade) [5, 6] 
1/08 . . . . . . prensado, sinterizado ou aglutinado [6] 
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1/09 . . . . misturas de partículas metálicas e não 
metálicas; partículas metálicas com película de 
óxido [6] 

1/10 . . . . substâncias  não metálicas, por ex., ferrites [6] 
1/11 . . . . . na forma de partículas [6] 
1/113 . . . . . . num agente aglutinante [6] 
1/117 . . . . . . . Corpos flexíveis [6] 
1/12 . . . de materiais magnéticos macios [6] 
1/14 . . . . metais ou ligas [6] 
1/147 . . . . . Ligas caracterizadas por sua composição 

[5, 6] 
1/153 . . . . . . Ligas metálicas amorfas, por ex., 

metais vítreos [5, 6] 
1/16 . . . . . na forma de folhas (1/147 tem prioridade) 

[5, 6] 
1/18 . . . . . . com camada isolante [6]  
1/20 . . . . . na forma de partículas, por ex., pó (1/147 

tem prioridade) [5, 6] 
1/22 . . . . . . prensados, sinterizados ou aglutinados 

[6] 
1/24 . . . . . . . as partículas sendo isoladas [6] 
1/26 . . . . . . . . por substâncias orgânicas 

macromoleculares [6] 
1/28 . . . . . . dispersas ou suspensas num agente 

aglutinador [6] 
1/33 . . . . misturas de partículas metálicas e não 

metálicas; partículas metálicas com película de 
óxido [6]  

1/34 . . . . substâncias não metálicas, por ex., ferrites [6] 
1/36 . . . . . na forma de partículas [6] 
1/37 . . . . . . num agente aglutinante [6] 
1/375 . . . . . . . Corpos flexíveis [6] 
1/38 . . . . . amorfos, por ex., óxidos amorfos [6] 
1/40 . . de materiais semicondutores magnéticos, por ex., 

CdCr2 S4 (dispositivos utilizando efeitos galvano-
magnéticos ou similares H 01 L 43/00) [6] 

1/42 . de materiais orgânicos ou organo-metálicos (1/44 tem 
prioridade) [6]  

1/44 . de líquidos magnéticos, por ex., ferrofluidos (partículas 
num agente aglutinante 1/28, 1/36) [6] 

3/00 Núcleos, culatras ou armaduras (materiais magnéticos 1/00; 
ímãs permanentes 7/02) 

3/02 . feitos de lâminas 
3/04 . feitos de tiras ou fitas 
3/06 . feitos de fios 
3/08 . feitos de pó (revestimentos de pó em lâminas 3/02, em 

tiras ou fitas 3/04, em fios 3/06) 
3/10 . Disposições compostas de circuitos magnéticos 
3/12 . . Trajetos magnéticos em derivação 
3/14 . . Contrações; Afastamentos, por ex., entre ferros (em 

trajes magnéticos em derivação 3/12) 
5/00 Bobinas (bobinas supercondutoras 6/06; indutâncias fixas do 

tipo sinal 17/00) 
5/02 . enroladas em suportes não magnéticos, por ex., formas 
5/04 . Disposições das conexões elétricas às bobinas, por ex., fios 

condutores 
5/06 . Isolamento de enrolamentos 
6/00 Ímãs supercondutores; Bobinas supercondutoras [6] 

6/02 . Tratamento térmico; Disposições de proteção durante o 
tratamento térmico [6] 

6/04 . Resfriamento [6] 
6/06 . Bobinas, por ex., enrolamento, isolamento, término ou  

disposições de encapsulamento para esse fim [6] 
7/00 Ímãs (imãs supercondutores 6/00; para a purificação de 

líquidos, para a separação de minérios B 03 C 1/00; para 
bancadas ou porta-peças semelhantes B 23 B 31/28, B 23 Q 
3/00; dispositivos porta-peças B 25 B  11/00; eletroímãs de 
suspensão B 66 C 1/00; para instrumentos de medição elétricos  
G 01 R; para relés H 01 H; para máquinas dínamo-elétricas H 
02 K) 

7/02 . Ímãs permanentes 
7/04 . . Meios para liberar a força de atração 
7/06 . Eletroímãs; Atuadores incluindo eletroímãs [6] 
7/08 . . com armaduras 
7/10 . . . especialmente adaptados para corrente alternada 
7/11 . . . . reduzindo ou eliminando os efeitos de 

correntes parasitas [6] 
7/12 . . . . com disposições antivibratórias 
7/121 . . . Guiando ou ajustando a posição das armaduras, por 

ex., retendo as armaduras em sua posição final [6] 
7/122 . . . . por ímã permanente [6] 
7/123 . . . . por bobina auxiliar [6] 
7/124  . . . . por fecho mecânico, por ex., lingüeta [6] 
7/126 . . . Sustentação ou instalação [6] 
7/127 . . . Montagem [6] 
7/128 . . . Encapsulamento, invólucro ou vedação [6] 
7/129 . . . . de armaduras [6] 
7/13 . . . identificados pela característica da força de tração 
7/14 . . . Armaduras com giro em torno de um eixo (7/17 

tem prioridade) [6] 
7/16 . . . Armaduras de movimento retilíneo (7/17 tem 

prioridade) [6] 
7/17 . . . Armaduras com giro em torno de um eixo e 

movimento retilíneo [6] 
7/18 . . . Disposições de circuito para produzir 

características determinadas de operação, por ex., 
para operação lenta, para excitação seqüencial dos 
enrolamentos, para excitação dos enrolamentos à 
alta velocidade 

7/20 . . sem armaduras 
7/22, 
10/00 Películas magnéticas finas, por ex., de estrutura de um 

único domínio (transporte de dados magnéticos G 11 B 5/00; 
memórias magnéticas de películas finas G 11 C) 

10/06 . caracterizadas pelo acoplamento ou contato físico com 
condutores associados ou de conexões  

10/08 . caracterizadas por camadas magnéticas (aplicação de 
películas magnéticas delgadas a substratos 41/14) [3] 

10/10 . . caracterizadas pela composição [3] 
10/12 . . . metais ou ligas (compostos compreendendo 

diversos metais 10/18) [3] 
10/13 . . . . Ligas metálicas amorfas, por ex., metais 

vítreos [7] 
10/14 . . . . contendo ferro ou níquel (10/13, 10/16 têm 

prioridade) [3, 7] 
10/16 . . . . contendo cobalto (10/13 tem prioridade) [3, 7] 
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10/18 . . .    corpos compostos [3] 
10/187 . . . . Compostos amorfos [7] 
10/193 . . . . Compostos semicondutores magnéticos [7] 
10/20 . . . . Ferritas [3] 
10/22 . . . . . Ortoferritas [3] 
10/24 . . . . . Granadas [3] 
10/26 . caracterizado pelo substrato ou camadas intermediárias 

(10/32 tem prioridade) [3, 7] 
10/28 . . caracterizadas pela composição do substrato [3] 
10/30 . . caracterizadas pela composição das camadas 

intermediárias [3] 
10/32 . Multicamadas de troca de spins acoplados, por ex., 

supermalhas nanoestruturadas [7] 
13/00 Aparelhos ou processos para magnetização ou 

desmagnetização (para desmagnetização de navios B 63 G 
9/06; para relógios, em geral ou de pulso G 04 D 9/00; 
dispositivos para desmagnetização de televisão a cores H 04 N 
9/29) 

17/00 Indutâncias (bobinas em geral 5/00) 
17/02 . sem núcleo magnético 
17/03 . . com forma de cerâmica 
17/04 . com núcleo magnético 
17/06 . . com núcleo envolto em si mesmo, por ex., toróide 
17/08 . . . Bobinas de carga para circuitos de 

telecomunicação 
19/00 Transformadores fixos ou indutâncias mútuas do tipo sinal 

(36/00 tem prioridade) 19/02 . Transformadores de 
audio-frequência ou indutâncias mútuas, isto é, impróprias 
para manipular freqüências, consideravelmente, fora do 
alcance de áudio 

19/04 . Transformadores ou indutâncias mútuas próprias para 
manipular freqüências, consideravelmente, fora do alcance 
de áudio (circuitos ressonantes H 03H) 

19/06 . . Transformadores de faixa ampla, por ex., próprios para 
manipular freqüências bem abaixo do alcance de áudio 

19/08 . . Transformadores com polarização magnética, por ex., 
para controle de pulsações 

21/00 Indutâncias ou transformadores variáveis (36/00 tem 
prioridade) [3] 

21/02 . de variação contínua, por ex., variômetros 
21/04 . . pelo movimento relativo das voltas ou peças dos 

enrolamentos 
21/06 . . pelo movimento do núcleo ou de parte do núcleo 

relativamente ao (s) enrolamento(s) como um todo  
21/08 . . pela variação da permeabilidade do núcleo, por ex., 

pela variação da polarização magnética 
21/10 . . por meio de uma blindagem móvel 
21/12 . de variação descontínua, por ex., com derivação 
27/00 Detalhes de transformadores ou indutâncias em geral  [6] 
27/02 . Invólucros 
27/04 . . Passagem de condutores ou eixos através de 

invólucros, por ex., para dispositivos de mudança de 
derivação 

27/06 . Montagem, suporte ou suspensão de transformadores, 
reatores ou bobinas de reatância 

27/08 . Resfriamento (elementos de transferência de calor F 28 F); 
Ventilação (detalhes estruturais de invólucros 27/02) 

27/10 . . Resfriamento a líquido 
27/12 . . . Resfriamento a óleo 
27/14 . . . . Câmaras de expansão; Tanques conservadores 

de óleo; Almofadas de gás; Disposições para 
purificação, secagem ou enchimento 

27/16 . . . Resfriamento à água 
27/18 . . . pela evaporação de líquidos 
27/20 . . Resfriamento por gases especiais ou ar não ambiente 
27/22 . . Resfriamento pela condução de calor através de 

enchimentos sólidos ou pulverizados 
27/23 . Proteção de corrosão [6] 
27/24 . Núcleos magnéticos 
27/245 . . fabricados a partir de chapas, por ex., de grão oriental 

(27/26 tem prioridade) [5] 
27/25 . . fabricadas a partir de tiras ou fitas de aço [5] 
27/255 . . fabricadas a partir de partículas (27/26 tem prioridade) 

[5] 
27/26 . . Fixação de peças do núcleo umas às outras; Fixação ou 

montagem do núcleo no invólucro ou suporte (na 
bobina 27/30) 

27/28 . Bobinas; Enrolamentos; Conexões condutoras 
27/29 . . Terminais; Disposições de derivações [6] 
27/30 . . Fixação ou aperto de bobinas, enrolamentos ou peças 

dos mesmos uns aos outros; Fixação ou montagem de 
bobinas ou enrolamentos no núcleo, invólucro ou outro 
suporte 

27/32 . . Isolamento de bobinas, enrolamentos ou peças dos 
mesmos 

27/33 . Disposições para o amortecimento de ruídos 
27/34 . Meios especiais para imp edir ou reduzir efeitos magnéticos ou 

elétricos indesejáveis, por ex., perdas por trabalho em vazio, 
correntes reativas, harmônicas, oscilações, campos de fuga 

27/36 . . Blindagens elétricas ou magnéticas ou telas (móveis por 
variação da indutância 21/10) [6] 

27/38 . . Elementos auxiliares do núcleo; Bobinas ou enrolamentos 
auxiliares 

27/40 . Associação estrutural com componente elétrico embutido, por 
ex., fusível 

27/42 . Circuitos especialmente adaptados com o objetivo de modificar 
ou compensar características elétricas de transformadores, 
reatores ou bobinas de reatância (circuitos para controlar 
transformadores, reatores ou bobinas de reatância com o 
objetivo de obter uma saída desejada H 02 P 13/00; redes de 
impedância H 03 H) [6] 

29/00 Transformadores ou indutâncias não abrangidas pelo grupo 
21/00. 

29/02 . com derivações na bobina ou enrolamento; com meios para a 
redisposição ou interligação dos enrolamentos 

29/04 . . com disposição para mudança de derivação sem 
interromper a corrente de carga 

29/06 . com coletor de corrente deslizando ou rolando sobre ou ao 
longo do enrolamento 

29/08 . com núcleo, bobina, enrolamento ou blindagem móvel para 
compensar uma variação de tensão ou deslocamento de fase, 
por ex., reguladores de indução 

29/10 . . com parte do circuito magnético móvel 
 



H 01 F 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 8, Seção H 16 

29/12 . . com bobina, enrolamento ou parte dos mesmos móveis; 
com blindagem móvel 

29/14 . com polarização magnética variável (amplificadores 
magnéticos H 03 F) 

30/00 Transformadores fixos não cobertos pelo grupo 19/00 [6] 
30/02 . Autotransformadores [6] 
30/04 . tendo dois ou mais enrolamentos secundários, cada um 

alimentando uma carga separada, por ex., para fontes de 
alimentação de rádios [6] 

30/06 . caracterizado pela estrutura [6] 
30/08 . . sem núcleo magnético [6] 
30/10 . . Transformadores monofásicos (30/16 tem prioridade) [6] 
30/12 . . Transformadores bifásicos, trifásicos ou polifásicos [6] 
30/14 . . . para mudar o número de fases [6] 
30/16 . . Transformadores toroidais [6] 
36/00 Transformadores com enrolamentos supercondutivos ou 

com enrolamentos operando sob temperaturas criogênicas 
(imãs supercondutores ou bobinas supercondutivas 6/00) [3] 

 
37/00 Indutâncias fixas não cobertas pelo grupo 17/00 [6] 
38/00 Adaptações de transformadores ou indutâncias para 

aplicações ou funções específicas [6] 
38/02 . para operação não linear [6] 
38/04 . . para mudança de freqüência [6]   
38/06 . . para mudança da forma de onda [6] 
38/08 . Transformadores de alta dispersão ou indutâncias  [6] 
38/10 . . Lastros por ex., para lâmpadas de descarga [6] 
38/12 . Ignição, por ex., para motores de combustão interna [6] 
38/14 . Acoplamentos indutivos [6] 
38/16 . Transformadores em cascata, por ex., para uso em extra 

alta-tensão [6] 
38/18 . Transformadores rotativos [6] 
38/20 . Transformadores de instrumentos [6] 
38/22 . . para C.A. monofásica [6] 
38/24 . . . Transformadores de voltagem [6] 
38/26 . . . . Construções [6] 
38/28 . . . Transformadores de corrente [6] 
38/30 . . . . Construções [6] 
38/32 . . . . Disposições de circuitos [6] 
38/34 . . . Transformadores de tensão e corrente combinados 

[6] 

38/36 . . . . Construções [6] 
38/38 . . para C.A. polifásica [6] 
38/40 . . para corrente direta (pulsante). [6] 
38/42 . Transformadores de flyback [6] 
41/00 Aparelhos ou processos especialmente adaptados à 

fabricação ou montagem dos dispositivos abrangidos por 
esta subclasse 

41/02 . para fabricação de núcleos, bobinas ou eletroímãs (41/14 
tem prioridade; para máquinas dínamo-elétricas H 02 K 
15/00) [3] 

41/04 . . para fabricação de bobinas 
41/06 . . . Enrolamento 
41/08 . . . . Enrolamento de condutores sobre núcleos ou 

matrizes fechadas em si mesmos ou roscando 
condutores através dos mesmos, por ex., 
toróides (para interligação de elementos 
digitais de memória G 11 C 5/12) 

41/10 . . . Ligação de conexões a enrolamentos (fabricação 
de conexões elétricas em geral H 01 R 43/00) 

41/12 . . . Isolamento de enrolamentos (de condutores em 
geral H 01 B 13/06) 

41/14 . para aplicação de películas magnéticas finas a substratos 
(revestimento de metais ou de outros materiais com metais, 
em geral C 23 C; fabricação de transporte de dados G 11 B 
5/84) [3] 

Nota 
 O grupo 41/30 tem prioridade sobre os grupos 41/16 a 41/24 . [7] 

 
41/16 . . sendo o material magnético aplicado na forma de 

partículas, por ex., serigrafia (41/18 tem 
prioridade) [3, 7] 

41/18 . . por pulverização catódica [3] 
41/20 . . por evaporação [3] 
41/22 . . Tratamento térmico; Decomposição térmica; 

Deposição química utilizando vapor [3] 
41/24 . . a partir de líquidos [3] 
41/26 . . . utilizando correntes elétricas [3] 
41/28 . . . por epitaxia de fase líquida [3] 
41/30 . . para aplicação de nanoestruturas, por ex., epitaxial de 

feixe molecular (MBE) [7] 
41/32 . para aplicação de material condutor, isolante ou 

magnético sobre película magnética [7] 
41/34 . . em padrões, por ex., litografia [7] 
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H 01 G CAPACITORES; CAPACITORES, RETIFICADORES, DETECTORES, DISPOSITIVOS DE CHAVEAMENTO, 

DISPOS ITIVOS SENSÍVEIS À LUZ, OU DISPOSITIVOS SENSÍVEIS À TEMPERATURA DO TIPO ELETROLÍTICO DO 
TIPO ELETROLÍTICO (seleção de materiais específicos dielétricos H 01 B 3/00; capacitores com salto ou barreira de superfície H 
01 L 29/00) 

 
 
Índice da Subclasse 
 
CAPACITORES 
 Com capacitância fixa ......................................................4/00 
 Com capacitância variável; por meios mecânicos;  
 por meios não mecânicos ........................................5/00; 7/00  
 Detalhes ............................................................................2/00 

 
 
 
APARELHOS ELETROLÍTICOS.................................................. 9/00 
COMBINAÇÕES ESTRUTURAIS................................... 15/00, 17/00 
FABRICAÇÃO............................................................. 4/00, 5/00, 7/00,  

  9/00, 13/00 

 

 
2/00 Detalhes aplicáveis a mais de  um dos grupos  de 4/00 à 

9/00 [6] 
2/02 . Instalações [6] 
2/04 . . especialmente adaptado para instalação sobre um 

chassi [6] 
2/06 . . especialmente adaptado para instalação sobre um 

suporte de circuito impresso [6] 
2/08 . Disposições de resfriamento; Disposições de aquecimento; 

Disposições de ventilação [6] 
2/10 . Invólucro; Encapsulamento [6] 
2/12 . Proteção contra corrosão (2/10 tem prioridade) [6] 
2/14 . Proteção contra sobrecarga elétrica ou térmica (por 

resfriamento 2/08) [6] 
2/16 . . com elementos de fusão [6] 
2/18 . . com contatos de abertura [6]   
2/20 . Disposições para evitar descargas das bordas dos eletrodos 

[6] 
2/22 . Blindagem eletrostática ou magnética [6] 
2/24 . Marcas de reconhecimento, por ex., codificação de côres 

[6] 
4/00 Capacitores fixos; Processos para sua fabricação 

(capacitores eletrolíticos 9/00) [2] 
4/002 . Detalhes [6] 
4/005 . . Eletrodos [6] 
4/008 . . . Seleção de materiais [6] 
4/01 . . . Forma de eletrodos auto-sustentáveis [6] 
4/012 . . . Forma de eletrodos não auto-sustentáveis [6] 
4/015 . . . Provisões especiais para auto-regeneração [6] 
4/018 . . Dielétricos [6] 
4/02 . . . Dielétricos de gás ou vapor [2, 6] 
4/04 . . . Dielétricos líquidos [2, 6] 
4/06 . . . Dielétricos sólidos [2,6] 
4/08 . . . . Dielétricos inorgânicos [2, 6] 
4/10 . . . . . Dielétricos de óxido de metal [2, 6] 
4/12 . . . . . Dielétricos  cerâmicos [2, 6] 
4.14 . . . . Dielétricos orgânicos [2, 6] 
4/16 . . . . . de material fibroso, por ex., papel [2, 6] 
4/18 . . . . . de material sintético, por ex., derivados da 

celulose (4/16 tem prioridade) [2, 6] 
4/20 . . . utilizando combinações de dielétricos de mais de 

um dos grupos de 4/02 à 4/06 (4/12 tem 
prioridade) [2, 6] 

4/22 . . . . impregnados [2, 6] 
4/224 . . Invólucro; Encapsulamento [6] 
4/228 . . Terminais [6] 

4/232 . . . ligando eletricamente duas ou mais camadas de 
capacitores empilhados ou enrolados [6] 

4/236 . . . entrando pelo invólucro ou seja, passando através 
[6] 

4/242 . . . o elemento capacitivo contornando o terminal [6] 
4/245 . . . . Orelhas entre as camadas de um eletrodo 

enrolado [6] 
4/248 . . . os terminais abraçando ou contornando o elemento 

capacitivo, por ex., jaquetas (4/252 tem prioridade) 
[6] 

4/252 . . . os terminais sendo revestidos no elemento 
capacitivo (4/232 tem prioridade) [6] 

4/255 . . Meios para corrigir o valor da capacitância [6] 
4/258 . . Meios de compensação da temperatura [6] 
4/26 . Capacitores dobrados [2] 
4/28 . Capacitores tubulares [2] 
4/30 . Capacitores empilhados (4/33 tem prioridade) [2, 6] 
4/32 . Capacitores enrolados [2] 
4/33 . Capacitores  de película fina ou espessa  (circuitos de 

película fina ou espessa H 01 L 27/00) [6] 
4/35 . Capacitores diretos ou capacitores anti-ruído [6] 
4/38 . Capacitores múltiplos, isto é, combinações estruturais de 

capacitores fixos [2] 
4/40 . Combinações estruturais de capacitores fixos com outros 

elementos elétricos não cobertos por esta subclasse, 
consistindo a estrutura, principalmente, de um capacitor, 
por ex., combinações RC (circuitos de películas finas ou 
espessas H 01 L 27/00; filtros RC H 03 H) [2] 

5/00 Capacitores cuja capacitância varia por meios mecânicos, 
por ex., pela rotação de um eixo; Processos para sua 
fabricação [2] 

5/01 . Detalhes 
5/011 . . Eletrodos [6] 
5/012 . . . pelo menos um dos eletrodos sendo um líquido 

deslocável ou pó [6] 
5/013 . . Dielétricos [6] 
5/014 . . Invólucro; Encapsulamento [6] 
5/015 . . Coletores de corrente 
5/017 . . Compensação de temperatura [6] 
5/019 . . Meios para corrigir as características de capacitância 

[6] 
5/04 . utilizando a variação da área efetiva do eletrodo [6] 
5/06 . . devido à rotação de eletrodos planos ou 

substancialmente planos [6] 
5/08 . . . tornando-se ativo em sucessão [6] 
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5/10 . . devido à rotação de eletrodos helicoidais [6] 
5/12 . . devido à rotação de eletrodos parcialmente cilíndricos, 

cônicos ou esféricos [6] 
5/14 . . devido ao movimento longitudinal de eletrodos [6] 
5/16 . utilizando a variação de distância entre eletrodos [6] 
5/18 . . devido à mudança de inclinação, por ex., por flexão ou 

envolvimento espiral [6] 
5/38 . Capacitores múltiplos, por ex., conjugados 
5/40 . Combinações estruturais de capacitores variáveis com 

outros elementos elétricos não cobertos por esta subclasse, 
consistindo a estrutura principalmente de um capacitor, por 
ex., combinações RC (filtros RC H 03 H) [6] 

7/00 Capacitores cuja capacitância varia por meios não 
mecânicos; Processos para sua fabricação [2] 

7/02 . Eletretos, isto é, tendo um dielétrico permanentemente 
polarizado 

7/04 . tendo um dielétrico selecionado pela variação de sua 
permissividade com temperatura aplicada 

7/06 . tendo um dielétrico selecionado pela variação de uma 
permissividade com a tensão aplicada, isto é, capacitores 
ferroelétricos (eletretos 7/02) 

9/00 Capacitores eletrolíticos, retificadores, detectores, 
dispositivos de chaveamento ou dispositivos sensíveis à luz 
ou dispositivos sensíveis à temperatura; Processos para sua 
fabricação [2] 

9/004 . Detalhes [6] 
9/008 . . Terminais [6] 
9/012 . . . especialmente adaptados para capacitores sólidos 

[6] 
9/016 . . . especialmente adaptados para capacitores de 

camada dupla [6] 
9/02 . . Diafragmas; Separadores [6] 
9/022 . . Eletrólitos, absorventes (processos eletrolíticos ou 

eletroforéticos, aparelhos decorrentes C 25; para 
células primária, secundária ou células combustíveis  
H 01 M) [6] 

9/025 . . . Eletrólitos sólidos (9/038 tem prioridade) [6] 
9/028 . . . . Eletrólitos semicondutores orgânicos, por ex., 

TCNQ [6] 
9/032 . . . . Eletrólitos semicondutores inorgânicos, por 

ex., MnO2 [6] 
9/035 . . . Eletrólitos líquidos, por ex., impregnação de 

materiais (9/038 tem prioridade) [6] 
9/038 . . . Eletrólitos especialmente adaptados para 

capacitores de camada dupla [6] 
9/04 . . Eletrodos [6] 
9/042 . . . caracterizados pelo material (9/058 tem prioridade) 

[6] 
9/045 . . . . baseados em alumínio [6] 
9/048 . . . caracterizados por suas estruturas (9/058 tem 

prioridade) [6] 

9/052 . . . . Eletrodos sinterizados [6] 
9/055 . . . . Eletrodos de folhas tratadas [6] 
9/058 . . . especialmente adaptados para capacitores de 

camada dupla [6] 
9/06 . . . Instalados em recipientes  [6] 
9/07 . . Camadas dielétricas [6] 
9/08 . . Invólucro; Encapsulamento [6] 
9/10 . . . Vedação, por ex., de fios terminais de entrada [6] 
9/12 . . . Aberturas ou outros meios para permitir expansão 

[6] 
9/14 . . Circuitos para modificar ou compensar as 

características elétricas de capacitores eletrolíticos 
(redes de impedância H 03 H) 

9/145 . Capacitores eletrolíticos líquidos (9/155 tem prioridade) 
[6] 

9/15 . Capacitores eletrolíticos sólidos (9/155 tem prioridade) [6] 
9/155 . Capacitores de camada dupla [6] 
9/16 . especificamente para utilização como retificadores ou 

detectores (9/22 tem prioridade) 
9/18 . Auto Interruptores  
9/20 . Dispositivos sensíveis à luz 
9/21 . Dispositivos sensíveis à temperatura [6] 
9/22 . Dispositivos que utilizam redução e oxidação combinadas, 

por ex., disposições de oxi-redução , solion 
9/26 . Combinações estruturais de capacitores eletrolíticos, 

retificadores, detectores, dispositivos comutadores, 
dispositivos sensíveis entre si à temperatura ou  luz [6] 

9/28 . Combinações estruturais de capacitores eletrolíticos, 
retificadores, detectores, dispositivos comutadores com 
outros componentes elétricos não cobertos por esta 
subclasse [6] 

13/00 Aparelhos especialmente adaptados à fabricação de 
capacitores; Processos especialmente adaptados à 
fabricação de capacitores não incluídos nos grupos 4/00 a 
9/00 [2] 

13/02 . Máquinas para enrolamento de capacitores [2] 
13/04 . Secagem (em geral F 26 B); Impregnação [2] 
13/06 . com disposições para remover as superfícies metálicas [2] 
15/00 Combinações estruturais de capacitores ou outros 

dispositivos cobertos pelo menos por dois grupos principais 
diferentes desta subclasse entre si [6] 

17/00 Combinações estruturais de capacitores ou outros 
dispositivos cobertos pelo menos por dois grupos principais 
diferentes desta subclasse com outros elementos elétricos, 
não cobertos por esta subclasse, por ex., combinações RC 
(circuitos de película fina ou espessa  H 01 L 27/00; filtros RC 
H 03 H) [6] 
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H 01 H CHAVES ELÉTRICAS; RELÉS, SELETORES; DISPOSITIVOS PROTETIVOS DE EMERGÊNCIA (cabos de contato H 01 B 

7/10; resistores de proteção contra sobretensão; interruptores resistivos H 01 C 7/12, 8/04; dispositivos auto-interruptores do tipo 
eletrolítico H 01 G 9/18; dispositivos comutadores do tipo guia de onda H 01 P; dispositivos para coletar corrente interrompida H 01 R 
39/00; limitadores de sobretensão utilizando aberturas de centelhamento H 01 T 4/00; disposições de circuitos para proteção em casos 
de emergência H 02 H; comutação por meios eletrônicos sem estabelecimento de contatos H 03 K 17/00) 

 
 Notas 
(1) Esta subclasse abrange (nos grupos 69/00 a 87/00) os dispositivos para a proteção de linhas elétricas ou máquinas elétricas ou 

aparelhos caso ocorra modificação indesejada nas condições elétricas normais de operação, a condição elétrica servindo diretamente 
como entrada ao dispositivo. 

(2) Esta subclasse não abrange as bases, caixas ou tampas para acomodar dois ou mais dispositivos de chaveamento ou para acomodar um 
dispositivo de chaveamento bem como um outro componente elétrica, por ex., um barramento, um coletor de linha. Aquelas bases, 
caixas ou tampões são cobertos pelo grupo H 02 B 1/26. 

(3) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
- “relé” significa um dispositivo de chaveamento tendo  contatos os quais são operados através de entradas elétricas as quais 

fornecem, direta ou indiretamente, toda a energia mecânica necessária para acionar tanto o fechamento quanto à abertura dos 
contatos; 

- “mecanismo de acionamento” refere-se ao meio através do qual uma força de operação aplicada à chave é transmitida ao contato 
móvel ou contatos 

- “operação” é empregada em sentido mais amplo do que “acionamento” o qual é reservado às peças que não são tocadas pela mão 
para efetuar chaveamento; 

- “atuação” ou “ação” significa um movimento auto-induzido das peças em uma fase da chaveamento. Essas conotações aplicam-se 
a todas as formas dos verbos “operar”, “acionar” e “atuar” e às palavras derivadas dos mesmos, por ex., “acionamento”. 

(4) Nesta subclasse, os detalhes são classificados como se segue: 
- detalhes de um tipo não especificado de dispositivo de chaveamento ou revelados como aplicáveis a duas ou mais espécies de 

dispositivo de chaveamento designados pelos termos ou expressões “chaves”, “relés”, “chaves seletoras” e “dispositivos 
protetores de emergência”, são classificados nos grupos 1/00 a 9/00; 

- detalhes de um tipo não especificado de chave ou revelados como aplicáveis a dois ou mais tipos de chave como descrito nos 
grupos 13/00 a 43/00 e subgrupos 35/02, 35/06, 35/14, 35/18, 35/24 e 35/42, daqui por diante todos denominados tipos básicos, 
são classificados nos grupos 1/00 a 9/00; 

- detalhes de um tipo não especificado de relé ou revelados como aplicáveis a dois ou mais tipos de relés como definidos pelos 
grupos 51/00 a 61/00, daqui por diante denominados tipos básicos, são classificados no grupo 45/00; 

- detalhes de um dispositivo de proteção não especificado ou aplicáveis a dois ou mais tipos de dispositivos de proteção como 
definido pelos grupos 73/00 a 83/00, daqui por diante denominados tipos básicos, são classificados no grupo 71/00. 

 Entretanto, os detalhes descritos apenas com referência a ou, claramente, apenas aplicável a dispositivos de chaveamento de um único 
tipo básico, são classificados no grupo apropriado de dispositivos de chaveamento daquele tipo básico, por ex., 19/02, 75/04; 
- detalhes estruturais mecânicos de órgãos de controle de chaves ou de chaves de teclado, tais como chaves, botões pulsadores, 

alavancas ou outros mecanismos para transferência da força para os elementos ativados, são classificados nesta subclasse, mesmo 
quando utilizados para controlar as chaves eletrônicas. 

Todavia, detalhes mecânicos produzindo diretamente efeitos eletrônicos são classificados no grupo H 03 K 17/94. [4] 
 
Índice da Subclasse 
CHAVES ELÉTRICAS 

 
Caracterizadas pelo princípio de controle 

mecânico: 
movimento retilíneo: umadireção; duas 
direções ............................................................13/00; 15/00 
com deslocamento angular: ângulo ilimitado; 
ângulo limitado ................................................19/00; 21/00 
por puxar; por acionamento.............................17/00; 23/00 
com movimentos compostos.......................................25/00 
por elementos removíveis ...........................................27/00 
físico 
geral; campo elétrico ou 
magnético; calor; explosão.........35/00; 36/00; 37/00; 39/00 

Caracterizadas pelos contatos 
líquidos ..............................................................................29/00 

Caracterizadas pela tensão ou pela intensidade 
sem e com meios de extinção de arco ....................31/00; 33/00 

 
Caracterizadas pelo tempo de funcionamento 
 manual; programa...................................................41/00; 43/00 

Fabricação....................................................................................... 11/00 
RELÉS 
 Eletromagnéticos; dínamo-elétricos;  
 magnetostritivos...........................................51/00; 53/00; 55/00 
 Eletrostritivos ou piezoelétricos; eletrostáticos;  
 eletrotérmicos ..............................................57/00; 59/00; 61/00 
 Detalhesgerais; eletromecânicos; 
 circuitos.......................................................45/00; 50/00; 47/00 

Fabricação ....................................................................... 49/00 
SELETORES 
 Tipos............................................................................... 67/00 
 Detalhes........................................................................... 63/00 
 Fabricação ....................................................................... 65/00 
SECCIONADORES 
 para baixa-tensão com contato do tipo lâmina.................... 21/54 
 para alta-tensão ................................................................ 31/00 
 combinados com fusíveis.................................................. 85/54 
DISPOSIT IVOS DE PROTEÇÃO 
 Chaves interruptoras de circuito com  
 restabelecimento: manual; por motor;  
  separado.....................................................73/00; 75/00; 77/00 
 Chaves protetoras 

 por curto-circuito; abrindo e fechando;  
 especiais ................................................79/00; 81/00; 83/00 

Fusíveis; dispositivos de evaporação.................. 85/00; 87/00 
 Detalhes de chaves protetoras e de relés ........................ 71/00 
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 Fabricação ......................................................................69/00 
DETALHES GERAIS 
 Contatos............................................................................1/00 
 

 Mecanismos 
 operação de contatos emgeral; ação  
 instantânea; de retardamento......................3/00; 5/00; 7/00 
 Outros detalhes................................................................. 9/00 

 

Chaves Elétricas 
1/00 Contatos (contatos líquidos 29/04) 
1/02 . caracterizados por seu material 
1/04 . . Contatos de operação conjunta de materiais diferentes 
1/06 . caracterizados pela forma ou pela estrutura da superfície de 

contato, por ex., ranhurados 
1/08 . . umedecidos com mercúrio 
1/10 . . Contatos laminados com a superfície de contato 

dividida 
1/12 . caracterizados pela maneira como os contatos de operação 

conjunta se encaixam 
1/14 . . por apoiar-se 
1/16 . . . por rolamento; por envolvimento; Contatos de 

rolamentos ou de esferas 
1/18 . . . com deslizamento subseqüente 
1/20 . . . Contatos em ponte 
1/22 . . . com o elemento articulado rotativo rígido 

conduzindo o contato móvel 
1/24 . . . com montagem elástica 
1/26 . . . . com suporte de mola de lâmina 
1/28 . . . . . Conjunto de três ou mais molas de lâmina 

para suporte dos contatos 
1/30 . . . . dentro de guias de suporte 
1/32 . . . Contatos auto-alinháveis 
1/34 . . . com provisão para ajustagem da posição do 

contato em relação ao seu contato de operação 
conjunta 

1/36 . . por deslizamento (por rolamento ou envolvimento 
1/16) 

1/38 . . . Contatos de pino e tomada 
1/40 . . . Contato montado de modo que sua superfície de 

contato esteja nivelada ao isolamento vizinho 
1/42 . . . Contatos de faca e presilha 
1/44 . . . com montagem elástica 
1/46 . . . contatos auto-alinháveis 
1/48 . . . com provisão para ajustagem da posição do 

contato em relação ao seu contato de operação 
conjunta 

1/50 . Meios para aumentar a pressão de contato, evitando a 
vibração dos contatos, manter juntos os contatos após o 
fechamento ou inclinando os contatos à posição de 
abertura 

1/52 . . Contatos adaptados para atuar como trava 
1/54 . . por força magnética 
1/56 . Disposições de contatos para permitir uma operação de 

fechar antes de abrir, por ex., para mudança de derivação 
com carga 

1/58 . Ligações elétricas com ou entre contatos; Terminais 
(ligações elétricas em geral H 01 R) 

1/60 . Meios auxiliares associados estruturalmente às chaves para 
limpeza ou lubrificação das superfícies de contato (limpeza 
pelo deslizamento normal dos contatos 1/18, 1/36) 

1/62 . Aquecimento ou resfriamento dos contatos 
 

1/64 . Caixas protetoras, chapas defletoras ou telas para contatos 
(para extinção de arco 9/30; para contatos de mercúrio 
29/04) 

1/66 . . Contatos selados em um invólucro a vácuo ou cheio de 
gás, por ex., contatos secos do reed magnéticos. 

 3/00 Mecanismos para operação de contatos (disposições com 
ação instantânea 5/00; dispositivos para introduzir um 
retardamento predeterminado 7/00; meios térmicos de 
acionamento ou de liberação 37/02) 

3/02 . Peças de operação, isto é, para operar o mecanismo de 
acionamento por uma força mecânica exterior à chave 

3/04 . . Alavancas (travas para tambores de fechaduras 23/14) 
3/06 . . . Meios de fixação ao eixo do mecanismo de motor  
3/08 . . Botões rotativos 
3/10 . . . Meios de fixação ao eixo do mecanismo de 

acionamento 
3/12 . . Botões de empurrar 
3/14 . . adaptadas para operação por uma parte do corpo 

humano outra que não a mão, por ex., pelo pé 
3/16 . . adaptadas para acionamento em uma posição limite ou 

outra posição predeterminada na trajetória de um 
corpo, o movimento relativo da chave e do corpo 
sendo primariamente com a finalidade outra que não o 
acionamento da chave, por ex., chave de porta, chave 
de fim de curso, chave para nivelamento com o piso, 
para elevadores 

3/18 . . . sendo o movimento em uma direção executado 
intencionalmente pela mão, por ex., para ajustar 
indicadores de direção (seta de veículo) 
automaticamente cancelados 

3/20 . . em que um movimento auxiliar oriundo deste ou de um 
acoplamento a este seja necessário antes que o 
movimento principal seja possível ou efetivo, por ex., 
para o destravamento, para o acoplamento 

3/22 . Disposições de força no interior da chave para operar o 
mecanismo de acionamento 

3/24 . . utilizando um mecanismo pneumático ou hidráulico 
3/26 . . utilizando um dínamo- motor elétrico (para armazenar 

energia em um motor mola 3/30) 
3/28 . . utilizando um eletroímã (para armazenar energia em 

um motor de mola 3/30; para operação de relés 45/00) 
3/30 . . utilizando um motor de mola 
3/32 . Mecanismos de acionamento, isto é, para transmissão de 

uma força de acionamento aos contatos (disposições com 
ação instantânea 5/00; introduzindo  um tempo de retardo 
predeterminado 7/00) 

3/34 . . utilizando uma catraca 
3/36 . . utilizando uma correia, uma corrente ou um cordão 
3/38 . . utilizando mola ou outro acoplamento flexível para 

eixo 
3/40 . . utilizando atrito. dentes de engrenagem, ou  coroa e 

parafuso sem fim 
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3/42 . . utilizando cames ou excêntricos 
3/44 . . utilizando um movimento de Genebra 
3/46 . . utilizando hastes de secção circular ou braços 

articulados,  por ex., alavanca articulada 
3/48 . . utilizando um dispositivo de movimento perdido 
3/50 . . com meios de indicação ou localização, por ex., 

indicação por esfera e mola 
3/52 . . com meios para assegurar a parada em posições 

intermediárias de operação 
3/54 . Mecanismos para acoplamento ou desacoplamento das 

peças de operação, dos mecanismos de acionamento ou 
contatos 

3/56 . . utilizando uma embreagem eletromagnética 
3/58 . . utilizando embreagem à fricção, denteadas ou outro 

tipo de embreagem mecânica 
3/60 . . Disposições mecânicas para prevenir ou amortecer 

vibrações ou choques 
3/62 . Meios de lubrificação estruturalmente associados à chave 

(para lubrificação das superfícies de contato 1/60) 
5/00 Disposições com ação instantânea, isto é, em que, durante 

uma única operação de abertura ou uma única operação de 
fechamento, a energia é primeiro acumulada e em seguida 
liberada para produzir ou auxiliar o movimento dos 
contatos 

5/02 . Energia acumulada pela atração ou repulsão das peças 
magnéticas 

5/04 . Energia acumulada pela deformação dos elementos 
elásticos (pela deformação do elemento bimetálico em 
chaves de acionamento térmico 37/54) 

5/06 . . por compressão ou extensão de molas espirais 
5/08 . . . uma extremidade da mola transmite movimento ao 

elemento de contato enquanto que a outra 
extremidade é movida pela peça em operação 

5/10 . . . uma extremidade da mola sendo rigidamente 
conectada à peça fixa ou móvel da chave e a outra 
extremidade reagindo com componentes móveis ou 
fixos rígidos, respectivamente através de pinos, 
cames, superfícies denteadas ou de outras formas 

5/12 . . . com dois ou mais movimentos sucessivos de ação 
instantânea 

5/14 . . por torção dos elementos de torção 
5/16 . . . com meios auxiliares para manter temporariamente 

as peças até que o elemento de torção seja 
suficientemente tencionado 

5/18 . . por flexão das molas de lâmina 
5/20 . . . uma única lâmina movida através da posição 

central de ponto morto 
5/22 . . . mola de lâmina com pelo menos uma perna de 

ação instantânea, e pelo menos um condutor do 
contato em  separado ou a perna atuante do  
contato 

5/24 . . . . com três pernas 
5/26 . . . com dois ou mais movimentos sucessivos de ação 

instantânea 
5/28 . . . duas molas de lâmina separadas formando uma 

alavanca articulada 
5/30 . . por deformação das molas de disco 
7/00 Dispositivos para introduzir um chaveamento ligação e a 

abertura ou o fechamento dos contatos (chaves de tempo ou 
chaves programadas pelo tempo 43/00) 

7/02 . com meios fluidos de temporização 
7/03 . . com amortecedor a êmbolo 
7/04 . . com volante, isto é, reguladores de ventilador 
7/06 . com meios térmicos de temporização (chaves de 

acionamento térmico 37/00) 

7/08 . com temporização por dispositivos mecânicos de controle 
de velocidade 

7/10 . . por escapamento 
7/12 . . . mecânico 
7/14 . . . eletromagnético 
7/16 . Dispositivos para assegurar a operação da chave em um 

ponto predeterminado do ciclo de corrente alternada 
(disposições de circuitos 9/56) 

9/00 Detalhes de dispositivos de chaveamento não abrangidos 
pelos grupos de 1/00 a 7/00 (caixas para mecanismo de 
chaveamento H 02 B 1/26; caixas para aparelhos elétricos em 
geral H 05 K 5/00) 

9/02 . Bases, invólucros ou tampas (para acomodar mais de uma 
chave ou uma chave e outro componente elétrica H 02 B 
1/26) 

9/04 . . Invólucros à prova de pó, respingo, gotejamento, água 
ou chama 

9/06 . . Invólucro de chave constituído por um manípulo 
servindo a outra finalidade que não o acionamento da 
chave, por ex., pelo manípulo de um aspirador de pó 

9/08 . Disposições para facilitar a substituição da chave, por ex., 
o alojamento em cartucho 

9/10 . Adaptação para fusíveis embutidos (montagem separada de 
chave e fusível ou em um suporte comum H 02 B) 

9/12 . Meios para aterrar partes da chave normalmente não 
ligadas eletricamente aos contatos 

9/14 . Adaptação para embutir os centelhadores de segurança  
9/16 . Indicadores de posição do chaveamento, por ex., “ligada” 

ou “desligada” 
9/18 . Sinais distintivos nas chaves, por ex., para indicar a 

localização da chave no escuro; Adaptação de chaves para 
receber sinais distintivos 

9/20 . Mecanismos de intertravamento, bloqueio ou trava 
(contatos adaptados para atuar como trincos 1/52; por um 
movimento auxiliar da peça de operação ou de um 
acessório da mesma 3/20) 

9/22 . . para intertravamento entre invólucro, tampa ou placa 
protetora e o mecanismo para operação dos contatos 

9/24 . . para intertravamento de duas ou mais peças do 
mecanismo para operação dos contatos 

9/26 . . para intertravar de duas ou mais chaves (por um 
elemento removível 9/28) 

9/28 . . para bloquear peças de uma chave elétrica por uma 
chave ou elemento removível equivalente (chaves 
elétricas operadas por uma chave 27/00; bloqueio pelo 
elemento removível do dispositivo de acoplamento de 
duas peças H 01 R) 

9/30 . Meios de extinção ou prevenção de arco entre peças 
port adoras de corrente 

9/32 . . Corpo isolante inserível entre os contatos 
9/34 . . Peças fixas para limitar ou subdividir o arco, por ex., 

placa divisória 
9/36 . . . Peças de metal 
9/38 . . Contatos auxiliares fechados nos quais o arco é 

transferido dos contatos principais (utilizando chifres 
extintores de arco 9/46) 

9/40 . . Contatos principais múltiplos destinados a dividir a 
corrente ou a queda de potencial através do arco 

9/42 . . Impedâncias ligadas aos contatos 
9/44 . . utilizando um ímã de extinção 
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9/46 . . utilizando chifres extintores de arco (utilizando ímãs 
de extinção 9/44; extintores de arco per se  H 01 T 
4/14) 

9/48 . Meios para impedir uma descarga sobre as peças não 
portadoras de corrente, por ex., utilizando um anel de 
corona 

9/50 . Meios para detectar a presença de um arco ou descarga 
9/52 . Resfriamento de peças da chave (resfriamento de contatos 

1/62) 
9/54 . Disposições de circuitos não adaptados a uma aplicação 

particular do dispositivo de chaveamento e não incluídos 
em outro local 

9/56 . . para assegurar a operação da chave em um ponto 
predeterminado do ciclo de corrente alternada 

11/00 Aparelhos ou processos especial mente adaptados à 
fabricação de chaves elétricas (processos ou aparelhos 
especialmente adaptados para fabricação ou tratamento de 
dispositivos ou sistemas micro-estruturais, por ex., em 
combinação com dispositivos elétricos, B 81 C)   

11/02 . para chaves de mercúrio 
11/04 . de contatos de chaves 
11/06 . . Fixação dos contatos ao suporte condutor 
13/00 Chaves tendo peça de operação de movimento retilíneo 

adaptadas para empurrar ou puxar em apenas uma 
direção, por ex., chave de pressionar botão (em que a peça 
de operação é flexível 17/00) 

13/02 . Detalhes 
13/04 . . Invólucros; Tampas 
13/06 . . . Invólucros à prova de pó, respingos, gotejamento, 

água ou chama 
13/08 . . . Invólucro de chave constituído por um manípulo 

que serve a outra finalidade que não o acionamento 
da chave 

13/10 . . Bases; Contatos fixos montados sobre as mesmas 
13/12 . . Peças móveis; Contatos montados sobre as mesmas 
13/14 . . . Peças de operação, por ex., botão de pressionar 
13/16 . . . . adaptadas para operação por uma parte do 

corpo humano outra que não a mão, por ex., 
pelo pé 

13/18 . . . . adaptadas para acionamento em uma posição 
limite ou outra posição predeterminada na 
trajetória de um corpo, o movimento relativo 
da chave e do corpo sendo primariamente com 
a  finalidade outra que não o acionamento da 
chave, por ex., chave de porta, chave de fim de 
curso, chave de elevador para nivelamento com 
o piso, para elevadores 

13/20 . . . Mecanismos de acionamento 
13/22 . . . . atuando com ação instantânea (dependendo da 

deformação de elementos elásticos 13/26) 
13/24 . . . . com meios para introduzir um tempo de 

retardo predeterminado 
13/26 . . Disposições com ação instantânea dependendo da 

deformação de elementos elásticos 
13/28 . . . utilizando a compressão ou a extensão de molas 

espirais 
13/30 . . . . uma extremidade da mola transmitindo 

movimento ao elemento de contato enquanto a 
outra extremidade é movida pela peça de 
operação 

13/32 . . . . uma extremidade da mola sendo rigidamente 
conectada à peça fixa ou móvel da chave e a 
outra extremidade reagindo com componentes 
móveis ou fixos rígidos, respectivamente 
através de pinos, cames, superfícies denteadas 
ou de outra forma 

13/34 . . . . com dois ou mais movimentos sucessivos de 
ação instantânea 

13/36 . . . utilizando a flexão de molas de lâmina 
13/38 . . . . Uma única lâmina movida através da posição 

central de ponto morto 
13/40 . . . . Mola de lâmina com pelo menos uma perna de 

ação instantânea, e pelo menos um  condutor 
do contato em separado ou a perna atuante do 
contato 

13/42 . . . . . com três pernas 
13/44 . . . . com dois ou mais movimentos sucessivos de 

ação instantânea 
13/46 . . . . duas molas de lâmina separadas formando uma 

alavanca articulada 
13/48 . . . por deformação das molas de disco 
13/50 . tendo um único elemento de operação 
13/52 . . o contato retornado ao seu estado original 

imediatamente após a supressão da força de operação, 
por ex., botão de pressão de campainha 

13/54 . . o contato retornando ao seu estado original depois de 
um intervalo de tempo predeterminado após a 
supressão da força de operação, por ex., para a 
iluminação de escadas 

13/56 . . o contato retornando ao seu estado original ao ser 
aplicada novamente à força de operação 

13/58 . . . com o elemento acionador do contato girado 
gradativamente em uma direção 

13/60 . . . com o elemento acionador do contato deslocado 
alternadamente em direções opostas 

13/62 . . retornando o contato à sua posição inicial após a 
liberação manual de um travamento (tava liberado por 
um segundo botão de pressionar 13/68) 

13/64 . . em que a chave tem duas ou mais posições 
distinguíveis eletricamente, por ex., chaves de botão de 
pressionar com várias posições 

13/66 . . . tendo o elemento de operação apenas duas 
posições 

13/68 . tendo dois elementos de operação, um para abrir e outro 
para fechar o mesmo conjunto de contatos (o elemento de 
operação único projetando-se de diferentes lados do 
invólucro da chave para acionamento alternado pelas suas 
extremidades opostas 15/22) 

13/70 . possuindo vários elementos de operação associados a 
diferentes conjuntos de contatos, por ex., teclado (teclados 
para aplicações especiais, ver a subclasse ou o grupo 
adequado, por ex., B 41 J, G 06 F 3/023, H 04 L 15/00, 
17/00, H 04 M 1/00; montagem em conjunto de várias 
chaves independentes H 02 B) 

13/702 . . com contatos transportados por ou formados de 
camadas numa estrutura multicamada, por ex., chaves 
de membrana [7] 

13/705 . . . Construção, montagem ou disposição de botões ou 
outras partes operantes  [7] 

13/708 . . . nas quais todos os contatos fixos e móveis são 
transportados por membros isolantes                         
(13/705 tem prioridade) [7] 

13/712 . . . . sendo todos os membros isolantes 
substancialmente planos [7] 
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13/715 . . . nas quais cada conjunto de contatos inclui um 
contato que não é preso ou parte de uma  camada 
de apoio, por ex., uma cabeça de encaixe por 
estalido (13/705 tem prioridade) [7] 

13/718 . . . nas quais alguns ou todos os contatos móveis são 
formados numa única placa condutora, 
por ex., formado por estampagem de folha de 
metal (13/705 tem prioridade) [7] 

13/72 . . em que a chave tem meios para limitar o número de 
elementos de operação que podem concorrentemente 
estar na posição atuada 

13/74 . . . voltando cada conjunto de contatos ao seu estado 
original apenas após ter acionado um outro 
elemento de operação 

13/76 . . em que algum ou todos os elementos de operação 
acionam diferentes combinações de conjuntos de 
contatos, por ex., dez elementos de operação 
acionando diferentes combinações de quatro conjuntos 
de contatos 

15/00 Chaves tendo peça ou peças de operação de movimento 
retilíneo adaptadas para acionamento em direções opostas, 
por ex., chave de curso 

15/02 . Detalhes 
15/04 . . Peças fixas; Contatos montados sobre as mesmas 
15/06 . . Peças móveis; Contatos montados sobre as mesmas 
15/08 . . . Disposições de contatos para permitir operação de 

fechar antes de abrir, por ex., para mudança de 
derivação com carga 

15/10 . . . Peças de operação 
15/12 . . . . adaptadas para operação por uma parte do 

corpo humano outra que não a mão, por ex., 
pelo pé 

15/14 . . . . adaptadas para acionamento em uma posição 
limite ou outra posição predeterminada na 
trajetória de um corpo, o movimento relativo 
da chave e do corpo sendo primariamente com 
a  finalidade outra que não o acionamento da 
chave, por ex., chave de porta, chave de fim de 
curso, chave de elevador para nivelamento com 
o piso, para elevadores 

15/16 . . . Mecanismos acionadores 
15/18 . . . . atuando com ação instantânea 
15/20 . . . . com meios para introduzir um retardamento 

predeterminado 
15/22 . tendo uma única peça de operação projetando-se de 

diferentes lados do invólucro da chave para acionamento 
alternado pelas suas extremidades opostas 

15/24 . tendo uma única peça de operação projetando-se somente 
de um lado do invólucro da chave para ser empurrada ou 
puxada alternadamente 

17/00 Chaves com uma peça de operação flexível adaptada 
unicamente à tração, por ex., cordão, corrente 

17/02 . Detalhes 
17/04 . . Peças fixas (guias 17/14) 
17/06 . . Peças móveis (guias 17/14) 
17/08 . . . Peça de operação, por ex., cordão 
17/10 . . . . adaptada à operação por uma parte do corpo 

humano outra que não a mão, por ex., o pé 

17/12 . . . . adaptada para acionamento em uma posição 
limite ou em outra posição predeterminada na 
trajetória de um corpo, tendo o movimento 
relativo da chave e do corpo sendo 
primariamente com a finalidade outra que não 
o acionamento da chave, por ex., chave de 
porta, chave de fim de curso, chave para 
nivelamento com o piso, para elevadores 

17/14 . . Meios de guia para peça de operação flexível 
17/16 . com uma única peça de operação flexível adaptada à tração 

em apenas uma extremidade 
17/18 . . presa à peça do mecanismo de acionamento da chave 

que tem somente movimento angular 
17/20 . . . retornando o contato à sua posição inicial 

imediatamente após a supressão da força de 
operação 

17/22 . . . retornando o contato à sua posição inicial ao ser 
aplicada novamente à força de operação 

17/24 . . preso a uma peça do mecanismo de acionamento da 
chave que tem ambos os movimentos: angular e 
retilíneo 

17/26 . tendo duas peças de operação flexíveis; tendo uma única 
peça de operação adaptada à tração em ambas as 
extremidades 

17/28 . . presas a uma peça ou peças do mecanismo motor de 
acionamento chave que tem apenas movimento 
retilíneo 

17/30 . . presas a uma peça ou peças do mecanismo motor de 
acionamento chave que tem apenas movimento angular 

19/00 Chaves operadas pelo deslocamento angular da sua peça de 
operação atuada diretamente por um corpo sólido exterior 
à chave, por ex., pela mão, onde essa peça pode ser girada 
de um ângulo ilimitado ou não especificado (coletores de 
corrente rotativos, distribuidores ou interruptores de corrente 
rotativos H 01 R 39/00) 

19/02 . Detalhes 
19/04 . . Invólucros; Tampas 
19/06 . . . Invólucros à prova de pó, respingos, gotejamento, 

água ou chama 
19/08 . . Bases; Contatos fixos montados sobre as mesmas 
19/10 . . Peças móveis; Contatos montados sobre as mesmas 
19/12 . . . . Disposições de contatos para permitir operação 

de fechar antes de abrir, por ex., para mudança 
de derivação com carga 

19/14 . . . Peças de operação, por ex., botão rotativo 
19/16 . . . . adaptadas para operação por uma parte do 

corpo humano outra que não a mão, por ex., 
pelo pé 

19/18 . . . . adaptadas para acionamento em uma posição 
limite ou em outra posição predeterminada na 
trajetória de um corpo, o movimento relativo 
do da chave e do corpo sendo primariamente 
com a finalidade outra que não o acionamento 
da chave, por ex., chave de porta, chave de fim 
de curso, chave de elevador para nivelamento 
com piso, para elevadores 

19/20 . . . Mecanismos de acionamento permitindo que o 
deslocamento angular da peça de operação se 
efetue em qualquer direção 

19/22 . . . . incluindo um movimento perdido 
19/24 . . . . com ação instantânea 
19/26 . . . . com meios para introduzir um retardamento 

predeterminado 
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19/28 . . . Mecanismos de acionamento permitindo que o 
deslocamento angular da peça de operação se 
efetue ou seja possível em apenas uma direção 

19/30 . . . . incluindo um movimento perdido 
19/32 . . . . com ação instantânea 
19/34 . . . . com meios para introduzir um retardamento 

predeterminado 
19/36 . tendo a peça de operação apenas duas posições de 

operação, por ex., um deslocamento relativo de 180o   
19/38 . . Comutadores 
19/40 . . . tendo apenas uma pressão de contato axial 
19/42 . . proporcionando mais de duas condições eletricamente 

diferentes, por ex., para fechar qualquer um ou ambos 
os circuitos 

19/44 . . . tendo apenas uma pressão de contato axial 
19/46 . tendo a peça de operação três posições de operação, por 

ex., desligado-estrela-triângulo 
19/48 . . tendo apenas uma pressão de contato axial 
19/50 . tendo a peça de operação quatro posições de operação, por 

ex., desligado/dois-em-série/somente um/dois-em-paralelo 
19/52 . . com apenas uma pressão de contato axial 
19/54 . tendo a peça de operação pelo menos cinco ou um número 

não especificado de posições de operação 
19/56 . . Peça de operação de movimento angular portando 

contatos, por ex., chave de tambor 
19/58 . . . tendo apenas uma pressão de contato axial, por ex., 

chave de disco 
19/60 . . Peça de acionamento de movimento angular não 

port adora de contatos 
19/62 . . . Contatos acionados por cames radiais 
19/63 . . . Contatos acionados por cames axiais [2] 
19/64 . Chaves fechadas adaptadas para operação conjunta quando 

montadas em uma linha com chaves idênticas, por ex., chaves 
empilhadas 

21/00 Chaves operadas pelo deslocamento angular de sua peça de 
operação atuada diretamente por um corpo sólido, por ex., 
pela mão, onde essa peça pode ser girada apenas de um 
ângulo restrito (chaves de báscula 23/00) 

21/02 . Detalhes 
21/04 . . Invólucros; Tampas 
21/06 . . . intertravamento com o mecanismo de operação 
21/08 . . . Invólucros à prova de pó, respingos, gotejamento, 

água ou chama 
21/10 . . . Invólucro de chave constituído por um manípulo 

que serve à outra finalidade que não o acionamento 
da chave 

21/12 . . Bases; Contatos fixos montados sobre as mesmas 
21/14 . . Meios para aumentar a pressão de contato 
21/16 . . Adaptação para fusível embutido 
21/18 . . Peças móveis; Contatos montados sobre as mesmas 
21/20 . . . Disposições de contatos para permitir operação de 

fechar antes de abrir, por ex., para mudança de 
derivação com carga 

21/22 . . . Peças de operação, por ex., manípulo 
21/24 . . . . inclinadas para retornar à posição normal ao 

ser suprimida a força de operação 
21/26 . . . . . adaptadas para operação por uma parte do 

corpo humano outra que não a mão, por 
ex., pelo pé 

21/28 . . . . . adaptada para acionamento em uma 
posição limite ou em outra posição 
predeterminada na trajetória de um corpo, 
o movimento relativo da chave e do corpo 
sendo primariamente com a finalidade 
outra que não o acionamento do 
interruptor, por ex., chave de porta, chave 
de fim de curso, chave para nivelamento 
com o piso, para elevadores 

21/30 . . . . não inclinada para retornar à posição normal ao 
ser suprimida a força de operação 

21/32 . . . . . adaptadas para operação por uma parte do 
corpo humano outra que não a mão, por 
ex., pelo pé 

21/34 . . . . adaptadas para acionamento em uma posição 
limite ou em outra posição predeterminada na 
trajetória de um corpo, tendo o movimento 
relativo da chave e do corpo sendo 
primariamente com a finalidade outra que não 
o acionamento da chave, por ex., chave de 
porta, chave de fim de curso, chave para 
nivelamento com o piso, para elevadores 

21/36 . . . Mecanismos de acionamento 
21/38 . . . . incluindo um movimento perdido 
21/40 . . . . com ação instantânea 
21/42 . . . . . produzida por compressão ou extensão da 

mola espiral 
21/44 . . . . . produzida pela flexão de molas de lâmina 
21/46 . . . . . com dois ou mais movimentos sucessivos 

de ação instantânea 
21/48 . . . . incluindo um mecanismo de catraca  
21/50 . . . . com meios de indicação ou de travamento, por 

ex., indicação por esfera e mola; com meios 
para assegurar a parada em posições de 
operação intermediárias 

21/52 . . . . com meios para introduzir um retardamento 
predeterminado 

21/54 . Chaves de alavanca com contato do tipo de lâmina 
funcionando em cooperação com um ou dois contatos do 
tipo presilha de mola, por ex., chave de faca, seccionadores 

21/56 . . estabelecendo contato somente em uma posição 
21/58 . . Comutadores sem posição intermediária estável 
21/60 . . Comutadores com posição intermediária estável 
21/62 . Chaves com contato móvel deslizando sobre contatos de 

pino 
21/64 . . com duas posições de operação, por ex., 

ligado/desligado 
21/66 . . . tendo apenas uma pressão de contato axial 
21/68 . . com três posições de operação, por ex., comutadores 

com posição intermediária estável 
21/70 . . . tendo apenas uma pressão de contato axial 
21/72 . . com quatro posições de operação 
21/74 . . . tendo apenas uma pressão de contato axial 
21/76 . . com pelo menos cinco ou um número não especificado 

de posições de operação, por ex., chave de tambor 
21/78 . . . tendo apenas uma pressão de contato axial, por ex., 

chave de chapa frontal 
21/80 . Chaves com peça de acionamento de movimento angular 

não portadora de contatos 
21/82 . . Contatos acionados por cames radiais 
21/84 . . Contatos acionados por um elemento de movimento 

retilíneo articuladamente conectado com a peça de 
operação, por ex., por pino e entalhe 
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21/86 . Chaves com contatos justapostos suportados pela peça de 
operação, por ex., manipulador telegráfico 

21/88 . . com posição intermediária de descanso 
23/00 Chaves de tambor, isto é, acionada pelos dedos, 

movimentando para frente e para trás uma parte da chave 
em um plano somente  

23/02 . Detalhes 
23/04 . . Invólucros; Tampas 
23/06 . . . Invólucros à prova de pó, respingos, gotejamento, 

água ou chama 
23/08 . . Bases; Contatos fixos montados sobre as mesmas 
23/10 . . Adaptação para fusível embutido 
23/12 . . Peças móveis; Contatos montados sobre as mesmas 
23/14 . . . Tambores 
23/16 . . . Mecanismos de acionamento 
23/18 . . . . incluindo um movimento perdido 
23/20 . . . . com ação instantânea 
23/22 . . . . com meios para introduzir um retardamento 

predeterminado 
23/24 . com duas posições de operação 
23/26 . . uma das quais é instável 
23/28 . com três posições de operação 
23/30 . com posição central estável e uma ou ambas as posições de 

extremidade instáveis 
25/00 Chaves com movimento composto do manípulo ou de uma 

outra peça de operação 
25/04 . Peça de operação com movimento angular em mais de um 

plano, por ex., alavanca de comando (joystick) 
25/06 . Peça de operação com ambos os movimentos, angular e 

retilíneo o movimento retilíneo sendo ao longo do eixo do 
movimento angular 

27/00 Chaves operadas por um elemento removível, por ex., 
chave (de bloquear/desbloquear), tomada, placa; Chaves 
operadas por partes ajustáveis de acordo com uma única 
combinação predeterminada escolhida entre várias 
possibilidades de ajustagem (peças de bloqueio da chave para 
impedir o funcionamento da chave 9/28; combinadas com 
conectores de tomada e soquete H 01 R; com tomada portadora 
de corrente H 01 R 31/08) 

27/04 . Tomada ou placa de isolamento inserida entre contatos 
normalmente fechados 

27/06 . Chave (de bloqueador/desbloqueador), inserida e depois 
girada para operar a chave elétrica 

27/08 . . em que a chave (de bloquear/desbloqueador) não pode 
ser removida até que a chave elétrica volte a sua 
posição inicial 

27/10 . Chave operada por elementos de ajustagem de acordo com 
uma única combinação predeterminada selecionada entre 
várias possibilidades de regulagem 

29/00 Chaves possuindo pelo menos um contato líquido (contatos 
sólidos molhados ou impregnados com mercúrio 1/08) 

29/02 . Detalhes 
29/04 . . Contatos; Recipientes para contatos líquidos 
29/06 . . . Contatos líquidos caracterizados por seu material 
29/08 . . Meios para introduzir um retardamento 

predeterminado 
29/10 . . . . pela redução do fluxo do líquido de contato 
29/12 . . Mecanismos para operação adaptados para serem 

operados por uma parte do corpo humano outra que 
não a mão, por ex., pelo pé 

29/14 . . Mecanismos operacionais adaptados para acionamento 
em uma posição limite ou em outra posição 
predeterminada na trajetória de um corpo, o 
movimento relativo da chave e do corpo sendo 
primariamente com a  finalidade outra  que não o 
acionamento da chave, por ex., chave de porta, chave 
de fim de curso, chave de elevador para nivelamento 
com o piso, para elevadores 

29/16 . operadas pela imersão do contato sólido no contato  fixo 
liquido  

29/18 . com o nível da superfície do contato liquido deslocado por 
um êmbolo não elétrico que estabelece o contato 

29/20 . operadas pela inclinação do recipiente do contato líquido 
(chaves centrífugas de mercúrio 29/26) 

29/22 . . em que o contato é estabelecido e interrompido entre 
líquido e sólido 

29/24 . . em que o contato é estabelecido e interrompido entre 
líquido e líquido 

29/26 . com o nível da superfície do contato líquido deslocado por 
ação centrífuga 

29/28 . com o nível da superfície do contato líquido deslocado por 
pressão do fluido 

29/30 . com o nível da superfície do contato líquido deslocado 
pela expansão ou evaporação do líquido 

29/32 . com o contato estabelecido por um jato de líquido, por ex., 
chave de aterramento com contato estabelecido por um jato 
de água (operada por ação eletrodinâmica direta 53/00) 

31/00 Disjuntores pneumáticas para alta tensão, sem meios de 
extinção ou prevenção de arco (em combinação com chaves 
de alta tensão ou de alta corrente, com meios para extinguir ou 
impedir a formação de  arco 33/00; disposições de 
chaveamento para fornecimento ou distribuição de energia 
elétrica H 02 B) [3] 

31/02 . Detalhes 
31/04 . . Mecanismos de intertravamento (para intertravamento 

com chaves, de alta tensão ou de alta corrente, 
providas de meios de extinção ou prevenção de arco 
33/52) 

31/06 . . . para intertravamento entre invólucro, tampas ou 
placa protetora e o mecanismo de operação dos 
contatos 

31/08 . . . para intertravamento de duas ou mais peças do 
mecanismo de operação dos contatos 

 
31/10 . . . para intertravamento de duas ou mais chaves (para 

intertravamento com chaves de alta tensão ou de 
alta corrente intensa providas de meios de extinção 
ou prevenção de arco 33/52) 

31/12 . . Adaptação para fusíveis embutidos 
31/14 . com contato em ponte não ligado eletricamente a qualquer 

dos contatos de linha em posição de abertura da chave 
31/16 . . com contato em ponte dotado de movimento angular 

ou elemento condutor do contato  
31/18 . . . acionados através do movimento de um ou mais 

isoladores 
31/20 . . . . pelo menos um isolador sendo girado sobre seu 

próprio eixo geométrico 
31/22 . . . em que o contato ou contatos movem-se de forma 

retilínea em relação ao elemento portador 
31/24 . . com contato em ponte de movimento retilíneo 
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31/26 . com contato móvel que permanece ligado eletricamente a 
uma linha na posição de abertura da chave 

31/28 . . com contato de movimento angular 
31/30 . . . acionado pelo movimento de um ou mais 

isoladores 
31/32 . . com contato de movimento retilíneo 
31/34 . com contato móvel adaptado para se engatar em uma linha 

aérea de transmissão, por ex., para derivação 
31/36 . . Contato movido por pantógrafo 
33/00 Chaves de alta tensão ou de alta corrente com meios de 

extinção ou prevenção de arco 
33/02 . Detalhes 
33/04 . . Meios de extinção ou prevenção de arco entre peças 

portadoras de corrente (para chaves em geral 9/30) 
33/06 . . . Corpo isolante inserível entre os contatos 
33/08 . . . Peças fixas para limitar ou subdividir o arco, por 

ex., placa divisória 
33/10 . . . . Peças de metal 
33/12 . . . Contatos auxiliares para os quais o arco é 

transferido dos contatos principais (utilizando 
chifres extintores de arco 33/20) 

33/14 . . . Contatos principais múltiplos destinados a dividir a 
corrente ou a queda de potencial, através ou ao 
longo do arco 

33/16 . . . Impedâncias conectadas com contatos 
33/18 . . . utilizando um ímã de extinção 
33/20 . . . utilizando chifres extintores de arco (utilizando 

ímãs de extinção 33/18; chifres extintores de arco 
per se H 01 T 4/14) 

33/22 . . . Seleção de fluidos para extinção de arco 
33/24 . . Meios para impedir uma descarga sobre as peças não 

condutoras de corrente, por ex., utilizando um anel de 
corona 

33/26 . . Meios para detectar a presença de um arco ou de outra 
descarga 

33/28 . . Disposições de força no interior da chave para operar o 
mecanismo de acionamento 

33/30 . . . utilizando um atuador a fluido 
33/32 . . . . pneumático 
33/34 . . . . hidráulico 
33/36 . . . utilizando um dínamo-motor (para armazenar 

energia em um motor mola 33/40) 
33/38 . . . utilizando um eletroímã (para armazenar energia 

em um motor de mola 33/40) 
33/40 . . . utilizando um motor de mola 
33/42 . . Mecanismos de acionamento 
33/44 . . Dispositivos para assegurar a operação da chave em 

um ponto predeterminado do ciclo de corrente 
alternada (disposições de circuitos 33/59) 

33/46 . . Mecanismos de intertravamento 
33/48 . . . para intertravamento entre invólucro ou tampa e o 

mecanismo de operação dos contatos 
33/50 . . . para intertravamento de duas ou mais peças do 

mecanismo de operação dos contatos 
33/52 . . . para intertravamento de duas ou mais chaves 
33/53 . . Invólucros (para conjunto disjuntor H 02 B 1/26); 

Reservatórios, tanques, tubulação ou válvulas para o 
líquido extintor de arco; Acessórios para estes, por ex., 
disposições de segurança, dispositivos de alívio da 
pressão [3] 

33/55 . . . Reservatórios ou tanques de óleo; Meios de 
abaixamento dos mesmos (associados a um 
mecanismo de remoção para isolamento da chave 
H 02 B 11/08) 

33/56 . . . Reservatórios de gás 
33/57 . . . Recuperação de líquidos ou gases 
33/575 . . . Dispositivos de alívio de pressão, para uso normal 

ou de emergência [3] 
33/58 . . . Silenciadores para eliminar o ruído produzido pela 

operação da chave [3] 
33/59 . . Disposições de circuitos não adaptados a uma 

aplicação em particular da chave e não providas de 
outra forma para a mesma, por ex., para assegurar a 
operação da chave em um ponto predeterminado do 
ciclo de corrente alternada 

33/60 . Chaves em que os meios de extinção ou prevenção de arco 
não incluem meios separados para obter ou aumentar  o 
fluxo do fluido de extinção de arco 

33/62 . . em que a ruptura se processa no ar à pressão 
atmosférica, por ex., ao ar livre 

33/64 . . em que a ruptura se processa no gás (no ar à pressão 
atmosférica 33/62; chaves a vácuo 33/66) 

33/66 . . Chaves a vácuo 
33/662 . . . Invólucros ou telas de proteção [7] 
33/664 . . . Contatos; meios de extinção de arco, por ex., anéis 

de arco [7] 
33/666 . . . Disposições de operação [7] 
33/668 . . . Meios para obtenção ou monitoria de vácuo [7] 
33/68 . . Chaves de ruptura em um líquido, por ex., ruptura no 

óleo 
33/70 . Chaves com meios separados para direcionar, obter ou 

aumentar  o fluxo do fluido de extinção de arco 
33/72 . . tendo peças fixas para direcionar o fluxo do fluido de 

extinção de arco, por ex., câmara de extinção de arco 
33/73 . . . em que a ruptura se processa no ar à pressão 

atmosférica, por ex., ao ar livre 
33/74 . . . em que a ruptura se processa no gás (no ar à 

pressão atmosférica 33/73) 
33/75 . . . Chaves de ruptura em um líquido, por ex., ruptura 

no óleo 
33/76 . . em que o gás extintor de arco é desprendido a partir 

das peças fixas; Seleção do material para esse fim 
33/77 . . . em que a ruptura se processa no ar à pressão 

atmosférica 
33/78 . . . em que a ruptura se processa no gás (no ar à 

pressão atmosférica 33/77) 
33/80 . . fluxo do fluido de extinção de arco a partir de uma 

fonte de pressão controlada por uma válvula 
33/82 . . . sendo o fluido ar ou gás 
33/825 . . . . com circuito fechado de ar ou de gás (33/835 

tem prioridade) [3] 
33/83 . . . . em que os contatos são abertos pelo fluxo de ar 

ou gás 
33/835 . . . . . com circuito fechado de ar ou de gás [3] 
33/84 . . . sendo o fluido um líquido, por ex., óleo 
33/85 . . . . em que os contatos são abertos pelo fluxo de 

um líquido 
33/86 . . sendo o fluxo sob pressão do fluido de extinção de 

arco oriundos do espaço entre os contatos e sob 
pressão, sendo controlados por uma válvula 

33/867 . . . sendo o fluido ar ou gás [3] 
33/873 . . . . com circuito fechado de ar ou de gás [3] 
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33/88 . . sendo o fluxo do fluido de extinção de arco produzido 
ou aumentado pelo movimento de pistões ou de outras 
peças produtoras de pressão 

33/90 . . . sendo este movimento efetuado por ou em 
conjunto com o mecanismo de operação dos 
contatos 

33/91 . . . . sendo o fluido, de extinção de arco, ar ou gás 
33/915 . . . . . com circuito fechado de ar ou de gás [3] 
33/92 . . . . sendo o fluido de extinção de arco um líquido, 

por ex., óleo 
33/94 . . . sendo este movimento efetuado unicamente devido 

à pressão causada pelo próprio arco ou por um arco 
auxiliar 

33/95 . . . . sendo o fluido, de extinção de arco, ar ou gás 
33/96 . . . . sendo o fluido, de extinção de arco, um 

líquido, por ex., óleo 
33/98 . . sendo o fluxo do fluido de extinção de arco iniciado 

por um arco auxiliar ou uma seção do arco, sem 
quaisquer peças móveis para produzir ou aumentar o 
fluxo 

33/985 . . . sendo o fluido ar ou gás [3] 
33/99 . . . sendo o fluido líquido [3] 
35/00 Chaves operadas pela mudança de uma condição física 

(operadas pela mudança do campo elétrico ou magnético 
36/00; chaves de acionamento térmico 37/00; chaves de tempo 
43/00; relés 45/00 a 61/00; elementos sensíveis para 
proporcionar a conversão contínua de uma variável em 
deslocamento mecânico G 01) 

 
Nota 

Um dispositivo de chaveamento é classificado de acordo com 
aquela condição física a qual quando atua como sinal de 
entrada para o dispositivo, por ex., a explosão externa que faz 
com que uma onda de pressão atue sobre a chave é classificada 
no grupo 35/24, uma explosão produzida dentro da chave no 
grupo 37/00 se iniciada por calor, no grupo 39/00 se iniciada 
por eletricidade e em 35/14 se iniciada por um golpe externo. 

35/02 . Chaves operadas pela mudança de posição, inclinação ou 
orientação da própria chave em relação ao campo 
gravitacional (inclinação do recipiente de mercúrio 29/20; 
mudança de posição devido à mudança do nível do líquido 
35/18) 

35/06 . Chaves operadas pela mudança de velocidade (operadas 
pela mudança do fluxo de fluido 35/24) 

35/10 . . Chaves centrífugas (nível do mercúrio deslocado por 
ação centrífuga 29/26) 

35/12 . . operadas pela inversão da direção do movimento 
35/14 . Chaves operadas pela mudança da aceleração, por ex., por 

choque ou vibração, chave de inércia 
35/18 . Chaves operadas pela mudança do nível ou da densidade 

do líquido, por ex., chave flutuante (em que o líquido 
constitui um contato da chave 29/00; por um ímã 
conduzido por uma bóia 36/02) 

35/24 . Chaves operadas pela mudança de pressão do fluido, por 
ondas de pressão do fluido ou pela mudança do fluxo do 
fluido (em que a mudança de pressão é causada pela 
mudança da temperatura 37/36) 

35/26 . . Detalhes 
35/28 . . . Compensação da variação da pressão ou da 

temperatura ambiente 
35/30 . . . Meios para transmitir pressão à peça de operação 

sensível à pressão, por ex., por cápsula e tubo 
capilar 

35/32 . . acionadas por foles 
35/34 . . acionadas por diafragma 
35/36 . . acionadas por tubo flexível em espiral, por ex., tubo 

Bourdon 
35/38 . . acionadas por pistão e cilindro 
35/40 . . acionadas por dispositivos permitindo fluxo contínuo 

do fluido, por ex., palheta 
35/42 . Chaves operadas pela mudança de umidade 
36/00 Chaves acionadas pela mudança do campo magnético ou 

do campo elétrico, por ex., pela mudança da posição 
relativa do ímã e da chave, por blindagem 

36/02 . acionadas pelo movimento de uma bóia conduzindo um 
ímã 

37/00 Chaves de acionamento té rmico (relés eletrotérmicos 
operados pela entrada de energia elétrica 61/00; chaves de 
proteção com liberação ou atuação eletrotérmica 73/00 a 
83/00) 

37/02 . Detalhes 
37/04 . . Bases; Alojamentos; Montagens 
37/06 . . . para facilitar a substituição, por ex., alojamentos de 

cartucho 
37/08 . . Indicadores; Sinais distintivos 
37/10 . . Compensação da variação da temperatura ou da 

pressão ambiente 
37/12 . . Meios para ajustagem da temperatura de operação 

proporcionando as posições “ligado” ou “desligado” 
37/14 . . . por antecipação de um aquecedor elétrico  
37/16 . . . por variar a proporção do calor de entrada recebido 

pelo elemento térmico, por ex., pelo deslocamento 
de uma blindagem 

37/18 . . . por variar o desvio no elemento térmico devido à 
mola separada 

37/20 . . . pela variação da posição do elemento térmico em 
relação à base ou ao invólucro da chave 

37/22 . . . pela ajustagem de um elemento transmitindo 
movimento do elemento térmico aos contatos ou 
trava destes 

37/24 . . . pela ajustagem da posição do contato móvel sobre 
seu elemento de acionamento 

37/26 . . . pela ajustagem da justaposição da posição 
“desligado” do contato móvel 

37/28 . . . pela ajustagem da posição do contato fixo 
37/30 . . . pela variação da posição da unidade de contato em 

relação à base ou ao invólucro da chave 
37/32 . . Elementos termo-sensíveis (elementos sensíveis à 

temperatura em geral G 01 K) 
37/34 . . . Meios para transmitir calor a esses elementos, por 

ex., cápsula afastada do elemento de contato 
37/36 . . . acionados pela expansão ou contração de um 

fluido com ou sem vaporização (formando o fluido 
um contato da chave 29/04, 29/30) 

37/38 . . . . com foles 
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37/40 . . . . com diafragma 
37/42 . . . . com tubo flexível em espiral, por ex., tubo 

Bourdon 
37/44 . . . . com pistão e cilindro 
37/46 . . . acionados pela expansão ou contração de um 

sólido (deflexão de um elemento bimetálico 37/52) 
37/48 . . . . com hastes ou tubos rígidos extensíveis 
37/50 . . . . com fios extensíveis sob tensão 
37/52 . . . acionados pela deflexão de um elemento 

bimetálico 
37/54 . . . . em que o elemento bimetálico possui uma ação 

instantânea inerente 
37/56 . . . . tendo um elemento bimetálico enrolado em 

espiral ou em hélice 
37/58 . . . atuada devido à mudança térmica controlada da 

permeabilidade magnética  
37/60 . . Meios para produzir ação instantânea (inerente ao 

elemento bimetálico 37/54; causada por um ímã 37/66) 
37/62 . . Outros meios que não térmicos para introduzir um 

retardamento predeterminado 
37/64 . . Contatos 
37/66 . . . Reforço magnético da pressão de contato; Ímã 

produzindo ação instantânea 
37/68 . . . selado em um tubo cheio de gás ou em vácuo 
37/70 . . . Meios para resetamento 
37/72 . Chaves em que os movimentos de abertura e fechamento 

de um contato são efetuados respectivamente por 
aquecimento e resfriamento ou vice-versa 

37/74 . Chaves em que apenas o movimento de abertura ou apenas 
o movimento de fechamento de um contato é efetuado por 
aquecimento ou resfriamento (para a proteção elétrica de 
linhas ou aparelhos elétricos 73/00 a 83/00) 

37/76 . . Elemento de contato acionado pela fusão de material 
fusível, acionado devido à queima de material 
combustível ou devido à explosão de material 
explosivo (fusíveis 85/00) 

39/00 Dispositivos de ligação acionados por uma explosão 
produzida dentro do dispositivo e iniciada por uma 
corrente elétrica 

41/00 Chaves que efetuam um número selecionado de operações 
consecutivas dos contatos através de um único 
acionamento manual da peça de operação (para 
comunicação telefônica H 04 M 1/26) 

41/04 . Chaves sem meios para regular ou armazenar 
mecanicamente um número de vários algarismos 

41/06 . . operadas por  (botão) dial  ou deslizamento linear 
41/08 . . operadas por um teclado 
41/10 . Chaves com meios para regular ou armazenar 

mecanicamente um número de vários algarismos 
41/12 . . operadas por (botão) dial  ou deslizamento linear 
41/14 . . operadas por um teclado 
43/00 Chaves de tempo ou programadas pelo tempo, fornecendo 

uma escolha de intervalos de tempo para executar uma ou 
mais ações de chaveamento e terminando automaticamente 
sua operação uma vez completada a programação (relógios 
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) 

43/02 . Detalhes 

43/04 . . Meios para ajustar o tempo 
43/06 . . . compreendendo peças ajustáveis separadamente 

para cada etapa do programa, por ex., alavancas e 
cames 

43/08 . . . compreendendo uma parte do programa 
intercambiável o qual é comum para todos os 
passos do programa, por ex., com um cartão 
perfurado 

43/10 . com temporização do acionamento dos contatos por uma 
peça com rotação a uma velocidade substancialmente 
constante 

43/12 . . parando automaticamente após um único ciclo de 
operação 

43/14 . . . em que a repetição da operação necessita de resetar 
os intervalos de tempo 

43/16 . . parando automaticamente após uma pluralidade pré-
determinada de ciclos de operação 

43/24 . com temporização do acionamento dos contatos por uma 
peça móvel não rotativa 

43/26 . . sendo o acionamento produzido por uma substância 
escoando por gravidade, por ex., areia, água 

43/28 . . sendo o acionamento produzido por uma peça cuja 
velocidade é controlada por meio de pressão a fluido, 
por ex., por pistão e cilindro 

43/30 . com temporização do acionamento dos contatos por ação 
térmica 

43/32 . com temporização do acionamento dos contatos por 
processos eletrolíticos; com temporização do acionamento 
dos contatos por processos químicos 

 
Relés 
45/00 Detalhes de relés (disposições de circuitos elétricos 47/00; de 

relés eletromagnéticos 50/00; detalhes de chaves seletoras de 
operação elétrica 63/00) 

45/02 . Bases; Invólucros; Tampas (armações para montagem de 
dois ou  mais relés ou para montar um relé e um outro 
componente eletrônico H02 B 1/01, H 04 Q 1/08, H 05 K) 

45/04 . . Montagem de um relé completo ou de peças separadas 
de um relé sobre uma base ou dentro de um invólucro 

45/06 . . com janelas; Invólucros ou tampas transparentes 
45/08 . Indicadores; Sinais distintivos 
45/10 . Blindagem eletromagnética ou eletrostática (invólucros 

45/02) 
45/12 . Ventilação; Resfriamento; Aquecimento (para operação de 

relés eletrotérmicos 61/013) 
45/14 . Disposições dos terminais 
47/00 Disposições de circuitos não adaptados a uma aplicação em 

particular do relé e designada a obter características de  
operação  desejada ou para promover uma corrente de 
energização (disposições de circuitos para eletroímãs em geral 
H 01 F 7/18) 

47/02 . para modificar a operação do relé 
47/04 . . para manter a armadura na posição atracada, por ex., 

quando o circuito de energização inicial é interrompido 
ou para manter a armadura na posição atracada, por ex. 
com corrente de energização reduzida   

47/06 . . . pela mudança do número de espiras conectadas em 
série ou enrolamento 

47/08 . . . pela mudança do número de espiras conectadas em 
série ou enrolamento 

47/10 . . . pelo chaveamento dentro/fora, de uma impedância 
externa ao bobinamento do rele  

47/12 . . para a polarização do eletroímã 
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47/14 . . para a operação diferencial do relé 
47/16 . . para a operação conjunta, por ex., cumulativa, 

operação do relé 
47/18 . . para introduzir um retardamento na operação do relé 

(luvas condutoras curto circuitadas, faixas ou discos 
condutores em curto-circuito 50/46) 

47/20 . . para produzir uma operação de freqüência seletiva do 
relé 

47/22 . para fornecer corrente de energização à bobina do relé 
47/24 . . tendo entrada sensível à luz 
47/26 . . tendo entrada termo-sensível 
47/28 . . Corrente de energização fornecida por um tubo de 

descarga 
47/30 . . . por um tubo de descarga preenchido por gás 
47/32 . . Corrente de energização fornecida por um dispositivo 

semicondutor 
47/34 . . Corrente de energização fornecida por amplificador 

magnético 
47/36 . . Bobina do relé ou bobinas formando parte de um 

circuito em ponte 
 
49/00 Aparelhos ou processos especialmente adaptados à 

fabricação de relés ou de peças dos mesmos 
 
50/00 Detalhes de relés eletromagnéticos (disposições de circuitos 

elétricos 47/00; detalhes de chaves seletoras de operação 
elétrica 63/00) 

50/02 . Bases, Invólucros; Tampas (armações para montar dois ou 
mais relés ou para montar um relé e outro componente 
elétrico  H 02 B 1/01, H 04 Q 1/08, H 05 K) 

50/04 . . Montagem completa de um relé ou de peças separadas 
de um relé sobre uma base ou dentro de um invólucro 

50/06 . . com janelas; Invólucros ou tampas transparentes 
50/08 . Indicadores; Sinais distintivos 
50/10 . Blindagem eletromagnética ou eletrostática (invólucros 

50/02) 
50/12 . Ventilação; Resfriamento; Aquecimento (para operação de 

relés eletrotérmicos 61/013) 
50/14 . Disposições dos terminais 
50/16 . Disposições de circuitos magnéticos (núcleos, blocos de 

bobinas de deflexão ou armaduras em geral H 01 F 3/00; 
ímãs em geral H 01 F 7/00) 

50/18 . . Peças móveis de circuitos magnéticos por ex., 
armadura 

50/20 . . . móveis dentro da bobina e substancialmente  
longitudinal em relação ao eixo da mesma; móveis 
coaxialmente em relação à bobina 

50/22 . . . . em que o circuito magnético é 
substancialmente fechado 

50/24 . . . Peças rotativas ou oscilatórias fora da bobina 
50/26 . . . . Peças móveis sobre uma lâmina de faca 
50/28 . . . . Peças móveis devido à dobra de uma mola de 

lâmina ou de uma palheta 
50/30 . . . Disposições mecânicas para impedir ou amortecer 

vibrações ou choques, por ex., pelo equilíbrio da 
armadura 

50/32 . . . Travamento de peças móveis mecanicamente 
50/34 . . . Meios para ajustar limites de movimento; Meios 

mecânicos para ajustar a força de retorno 
50/36 . . Peças fixas do circuito magnético, por ex., blocos de 

bobinas de deflexão 

50/38 . . . Peça do circuito magnético principal conformada 
para suprimir a formação de arco entre os contatos 
do relé 

50/40 . . . Circuitos magnéticos principais ramificados ou de 
ramos múltiplos 

50/42 . . . Circuitos magnéticos auxiliares, por ex., para 
manter a armadura na ou retorná-la à posição de 
descanso, para amortecer ou acelerar o movimento 

50/44 . Bobinas magnéticas ou enrolamentos (disposições de 
circuitos 47/00; em geral H 01 F 5/00) 

50/46 . . Luvas condutoras curto circuitadas, faixas ou discos  
50/54 . Disposições de contato (contatos para chaves em geral 

1/00) 
50/56 . . Conjuntos de molas de contato 
50/58 . . . Disposições de acionamento associadas 

estruturalmente aos mesmos; Montagem das 
disposições de acionamento na armadura 

50/60 . . sendo o contato móvel combinado de forma rígida com 
a peça móvel do circuito magnético 

50/62 . . Contatos móveis co-operados, operados por meios de 
atuação elétricos em separado 

50/64 . Disposições de acionamento entre a peça móvel do circuito 
magnético e o contato (associadas estruturalmente aos 
conjuntos de molas de contato 50/58) 

50/66 . . com movimento perdido 
50/68 . . com ação instantânea 
50/70 . . com operação momentânea do contato durante o curso 

da armadura 
50/72 . . para contato de mercúrio 
50/74 . . Meios mecânicos para produzir uma freqüência natural 

desejada de operação dos contatos, por ex., para um 
auto-interruptor 

50/76 . . . utilizando palheta ou uma mola de lâmina 
50/78 . . . utilizando um diafragma; utilizando um fio ou uma 

fita esticada vibrando lateralmente 
50/80 . . . utilizando um elemento vibrando torcionalmente, 

por torção, por ex., tira, fio 
50/82 . . . utilizando um elemento inercial carregado por 

mola e articulado em torno de um eixo  
50/84 . . . com meios para ajustagem da freqüência ou da 

relação fechar-abrir 
50/86 . Meios para introduzir um retardamento predeterminado 

entre o início da operação de chaveamento e a abertura ou 
o fechamento dos contatos (disposições de circuitos para 
introdução do retardamento 47/18; luvas condutoras 
curtocircuitadas, faixas ou discos 50/46) 

50/88 . . Meios mecânicos, por ex., amortecedor 
50/90 . . . o retardamento sendo efetivo em ambas as direções 

de operações  
50/92 . . Meios térmicos (inerentes nos relés eletrotérmicos 

61/00) 
51/00 Relés eletromagnéticos (relés utilizando o efeito dínamo-

elétrico 53/00) 
51/01 . Relés em que a armadura é mantida em uma posição por 

um ímã permanente e liberada pela energização de uma 
bobina que produza um campo magnético contrário [3] 

51/02 . Relés não-polarizados (51/01 tem prioridade) [3] 
51/04 . . com única armadura; com um único conjunto de 

armaduras acopladas 
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51/06 . . . Armadura é móvel entre duas posições limites de 
repouso, e é movida em uma direção devido a 
energização de um eletroímã e após o eletroímã ser 
desenergizado ela retorna pela energia armazenada 
durante o movimento na primeira direção, por ex., 
utilizando uma mola, utilizando um ímã 
permanente por gravidade 

51/08 . . . . Contatos abertos e fechados alternadamente 
por ciclos sucessivos de energização e de 
desenergização do eletroímã, por ex., por meio 
de uma catraca 

51/10 . . . . Contatos mantidos abertos ou fechados, por 
uma trava mecânica a qual é controlada por um 
eletroímã 

51/12 . . . Armadura móvel entre duas posições limites de 
descanso, deslocando-se nas duas direções em 
virtude da energização de um ou outro dos dois 
eletroímãs sem acumulação de energia para efetuar 
o movimento de retorno 

51/14 . . . . sem posição neutra intermediária de descanso 
51/16 . . . . com posição neutra intermediária de descanso 
51/18 . . . Armadura rotativa permitindo um número 

ilimitado de revoluções 
51/20 . . com duas ou mais armaduras independentes 
51/22 . Relés polarizados 
51/24 . . sem posição neutra intermediária de descanso 
51/26 . . com posição neutra intermediária de descanso 
51/27 . Relés com armadura possuindo dois estados magnéticos 

estáveis e operados pela mudança de um estado para outro 
51/28 . Relés tendo ambos, a armadura e os contatos dentro de um 

invólucro selado em cuja parte exterior está localizada a 
bobina de operação, por ex., contato suportado por uma 
mola de lâmina magnética ou palheta (51/27 tem 
prioridade) 

51/29 . Relés com armadura, contato e bobina de operação dentro 
de um invólucro selado (51/27 tem prioridade) 

51/30 . especialmente adaptados para acionamento por corrente 
alternada 

51/32 . . Relés de freqüência; Relés sintonizados 
mecanicamente 

51/34 . Auto-interruptores, isto é, com aberturas e fechamento 
periódicos de contatos periodicamente ou de forma 
repetitivo 

51/36 . . em que a relação fechamento-abertura é variada por 
controle manual ou intensidade da corrente 

53/00 Relés utilizando o efeito dínamo-elétrico, isto é, relés em 
que os contatos são abertos ou fechados pelo movimento 
relativo do condutor portador de corrente e do campo 
magnético produzido pela força de interação entre os 
mesmos 

53/01 . Detalhes 
53/015 . . Bobinas móveis; Disposições de acionamento dos 

contatos associados às mesmas 
53/02 . Relés eletrodinâmicos, isto é, relés em que a interação se 

efetua entre dois condutores portadores de corrente 
53/04 . . Relés ferrodinâmicos, isto é, relés em que o campo 

magnético está concentrado nas peças ferromagnéticas 
53/06 . Relés magnetodinâmicos, isto é, relés em que o campo 

magnético é produzido por um ímã permanente 
53/08 . em que um contato de mercúrio constitui o condutor 

port ador de corrente 

53/10 . Relés de indução, isto é, relés em que a interação se efetua 
entre o campo magnético e a corrente por ele induzida em 
um condutor 

53/12 . . Relés Ferraris 
53/14 . Contatos atuados por meio de um motor elétrico através da 

transmissão da pressão de um fluido, por ex., utilizando 
uma bomba a motor 

55/00 Relés magnetostritivos 
57/00 Relés eletrostritivos; Relés piezoelétricos 
59/00 Relés eletrostáticos; Relés de eletro-adesão (embreagens em 

geral utilizando o efeito de Johnson Rahbek H 02 N 13/00) 
61/00 Relés eletrotérmicos (chaves térmicas não operadas por meio 

de um sinal elétrico de entrada, chaves térmicas com sinal 
elétrico de entrada antecipado 37/00; elementos termo-
sensíveis 37/32) 

61/01 . Detalhes 
61/013 . . Dispositivos de aquecimento para operação de relés 
61/017 . . . Aquecimento por descarga luminosa ou arco em 

um espaço confinado 
61/02 . em que o elemento termo-sensível é aquecido 

indiretamente, por ex., resistivamente, indutivamente 
61/04 . em que o elemento termo-sensível é aquecido apenas 

diretamente 
61/06 . Auto-interruptores, isto é, com aberturas e fechamento de 

contatos periodicamente ou de forma repetitivo 
61/08 . . em que a relação fechamento-abertura é variada por 

controle manual ou pela intensidade da corrente 
Seletores [3] 
63/00 Detalhes de chaves seletoras de operação elétrica (detalhes 

de relés 45/00) 
63/02 . Contatos; Contatos deslizantes; Conexões para os mesmos 
63/04 . . Contatos deslizantes de fechamento ou abertura; 

Indicadores de posição para os mesmos 
63/06 . . Bancos de contatos 
63/08 . . . cilíndricos 
63/10 . . . planos 
63/12 . . multiplicadores de conexões para bancos de contatos, 

por ex., utilizando cabos em forma de fita 
63/14 . . . sem solda 
63/16 . Disposições de acionamento para contatos deslizantes com 

posições múltiplas 
63/18 . . com movimento escalonado do contato deslizante para 

uma posição de seletora 
63/20 . . . utilizando um ímã de escalonamento e uma catraca 
63/22 . . . utilizando um acionamento eletromagnética 

escalonada sem catraca, por ex., auto-interupção, 
acionando um ímã  

63/24 . . com movimento contínuo do contato deslizante até que  
uma posição selecionada seja atingida  

63/26 . . . com um acionamento de embreagem individual a 
partir de um eixo comum para mais de uma chave 
seletora 

63/28 . . . com um motor individual para cada chave seletora 
63/30 . . . . Motor pneumático para mover o contato 

deslizante para uma posição selecionada 
63/32 . . . . Motor de mola para mover o  contato 

deslizante para uma posição selecionada 
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63/33 . Detalhes de construção de chaves seletoras do tipo 
coordenado sem relés nos pontos de cruzamento 

63/34 . Bases; Invólucros; Tampas; Montagens (painéis para 
montagem de chaves seletoras com ou sem outro 
equipamento de  troca H 04 Q 1/04); Montagem de 
fusíveis na chave seletora 

63/36 . Disposições de circuitos para assegurar uma operação 
correta ou desejada e não adaptados a uma aplicação 
particular da chave seletora 

63/38 . . para chaves de contatos deslizantes com posições 
múltiplas 

63/40 . . para chaves com posições múltiplas sem contatos 
deslizantes 

63/42 . . . para chaves seletoras do tipo coordenado sem relés 
nos pontos de cruzamento 

65/00 Aparelhos ou processos especialmente adaptados à 
fabricação de chaves seletoras ou de peças das mesmas 

67/00 chaves seletoras  de operação elétrica (detalhes das mesmas 
63/00; seleção em geral H 04 Q) 

67/02 . Chaves com contatos deslizantes com posições múltiplas 
67/04 . . tendo contatos deslizantes móveis apenas em uma 

direção para fins de seleção 
67/06 . . . Chaves rotativas, isto é, com contatos deslizantes 

com movimento angular 
67/08 . . . . com seleção dos contatos deslizantes 
67/10 . . . . com ajuste grosso e fino da posição dos 

contatos deslizantes 
67/12 . . . Chaves com movimento linear 
67/14 . . tendo contatos deslizantes móveis em duas direções 

perpendiculares uma em relação à outra, para fins de 
seleção 

67/16 . . . sendo um movimento rotativo e o outro paralelo ao 
eixo de rotação, por ex., chaves Strowger ou 
chaves “para cima e ao redor" 

67/18 . . . sendo um movimento rotativo e o outro 
perpendicular ao eixo de rotação, por ex., chaves 
do tipo “round and in” “girar e empurrar" 

67/20 . . . sendo os dois movimentos lineares 
67/22 . Chaves sem contatos deslizantes com posições múltiplas 
67/24 . . Chaves relé, do tipo coordenado com um eletroímã 

individual em cada ponto de cruzamento 
67/26 . . Chaves seletoras sem relés do tipo coordenado relés 

nos pontos de cruzamento porém compreendendo um 
movimento mecânico, por ex., chave de barramento 
cruzadas, chave de barramento codificado 

67/30 . . Chaves seletoras do tipo coordenado com o campo da 
bobina coordenada atuando diretamente sobre uma 
mola de lâmina magnética ou um elemento de contato 
do tipo palheta 

67/32 . . possuindo várias armaduras interdependentes operadas 
sucessivamente por uma única bobina, cada qual 
controlando um contato ou um conjunto de contatos, 
por ex., relé de contagem 

 
Dispositivos de proteção de emergência 
 
69/00 Aparelhos ou processos para a fabricação de dispositivos 

de proteção de emergência (fabricação de chaves em geral 
11/00; fabricação de relés em geral 49/00) 

69/01 . para calibragem ou regulagem dos dispositivos para que 
funcionem sob condições predeterminadas (medição de 
variáveis elétricas G 01 R) 

69/02 . Fabricação de fusíveis 

71/00 Detalhes das chaves de proteção ou dos relés abrangidos 
pelos grupos 73/00 a 83/00 

71/02 . Alojamentos; Invólucros; Bases; Montagens 
71/04 . Meios para indicar a condição do dispositivo de 

chaveamento 
71/06 . Sinais distintivos, por ex., codificação a cores 
71/08 . Terminais; Conexões (em geral H 01 R) 
71/10 . Mecanismos de operação ou de liberação 
71/12 . . Mecanismos de partida automática com ou sem 

liberação manual 
71/14 . . . Mecanismos eletrotérmicos 
71/16 . . . . com elemento bimetálico 
71/18 . . . . com haste, tira ou fio de expansão 
71/20 . . . . com massa fusível 
71/22 . . . . com compensação da variação da temperatura 

ambiente 
71/24 . . . Mecanismos eletromagnéticos 
71/26 . . . . com enrolamentos atuando em oposição 
71/28 . . . . com enrolamentos atuando em conjunto 
71/30 . . . . possuindo enrolamento adicional em curto-

circuito 
71/32 . . . . possuindo peça com imantação permanente 
71/34 . . . . possuindo duas ou mais armaduras controladas 

por um enrolamento comum 
71/36 . . . . seletivo com relação à freqüência 
71/38 . . . . em que a bobina do ímã atua também como um 

dispositivo de extinção de arco 
71/40 . . . Mecanismos eletrotérmicos e eletromagnéticos 

combinados 
71/42 . . . Mecanismos de liberação a motor de indução, à 

corrente induzida ou eletrodinâmicos 
71/43 . . . . Mecanismos de liberação eletrodinâmicos 
71/44 . . . com meios para introduzir um retardamento 

predeterminado (por enrolamento em curto-circuito 
71/30; por armadura adicional 71/34) 

71/46 . . . com meios para operar contatos auxiliares os quais 
são complementares aos contatos principais 
contatos principais 

71/48 . . . . com provisão para produzir curto-circuito  na 
entrada elétrica do mecanismo de liberação 
após a liberação da chave, por ex., para 
prot eção do fio de aquecimento 

71/50 . . Mecanismos de resetamento manual 
71/52 . . . acionados por alavanca 
71/54 . . . acionados por tambor 
71/56 . . . acionados por botão rotativo ou roda 
71/58 . . . acionados por botão de pressionar, botão de puxar 

ou corrediça 
71/60 . . . acionados pelo enclausuramento do invólucro da 

chave  do interruptor 
71/62 . . . com meios para impedir o resetamento enquanto 

persistir a condição anormal, por ex., disposição de 
manipulo solto 

71/64 . . . . compreendendo uma ligação articulada 
71/66 . . mecanismos de resetar a energia elétrica  
71/68 . . . acionados por eletroímã 
71/70 . . . acionados por motor elétrico 
71/72 . . . acionados automaticamente um número limitado 

de vezes 
71/74 . Meios para ajustar as condições sob as quais o dispositivo 

deverá funcionar para prover proteção 
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73/00 Disjuntores com proteção de sobrecarga em que a corrente 
excessiva abre os contatos pela liberação automática da 
energia mecânica armazenada por meio da operação 
prévia de um mecanismo de resetamento manual  

73/02 . Detalhes 
73/04 . . Contatos 
73/06 . . Alojamentos; Invólucros; Bases; Montagens 
73/08 . . . Alojamentos de plugáveis 
73/10 . . . Alojamentos de cartuchos, por ex., alojamentos 

aparafusados 
73/12 . . Meios para indicar a condição da chave 
73/14 . . . Lâmpada indicadora associada estruturalmente à 

chave 
73/16 . . Sinais distintivos, por ex., codificação a cores 
73/18 . . Meios para extinguir ou suprimir um arco 
73/20 . . Terminais; Conexões (em geral H 01 R) 
73/22 . com liberação eletrotérmica e nenhuma outra liberação 

automática (do tipo de cartucho 73/62) 
73/24 . . resetada por alavanca 
73/26 . . resetada por tambor 
73/28 . . resetada por botão rotativo ou roda 
73/30 . . resetada por botão de pressionar, botão de puxar ou 

corrediça 
73/32 . . resetada pelo fechamento do invólucro da chave 
73/34 . . ação de resetamento necessitando de substituição ou 

recondicionamento de um fusível ou uma peça 
explosiva 

73/36 . com liberação eletromagnética e nenhuma outra liberação 
automática (do tipo cartucho 73/64) 

73/38 . . resetada por alavanca 
 
73/40 . . resetada por tambor 
73/42 . . resetada por botão rotativo ou roda 
73/44 . . resetada por botão de pressionar, botão de tração ou 

corrediça 
73/46 . . resetada pelo fechamento do invólucro da chave 
73/48 . com liberação automática tanto eletrotérmica quanto 

eletromagnética (do tipo de cartucho 73/66) 
73/50 . . resetada por alavanca 
73/52 . . resetada por tambor 
73/54 . . resetada por botão rotativo ou roda 
73/56 . . resetada por botão de pressionar, botão de puxar ou 

corrediça 
73/58 . . resetada pelo enclausuramento do invólucro da chave 
73/60 . do tipo de cartucho, por ex., cartucho aparafusado 
73/62 . . com liberação apenas eletrotérmica 
73/64 . . com liberação apenas eletromagnética 
73/66 . . com liberação combinada eletrotérmica e 

eletromagnética 
 
75/00 Disjuntores com proteção de sobrecarga em que a corrente 

excessiva abre os contatos pela liberação automática da 
energia mecânica armazenada por meio da operação 
prévia de um mecanismo de resetamento da energia 
elétrica  

75/02 . Detalhes 
75/04 . . Mecanismos de resetamento para tornar a fechar 

automaticamente um número limitado de vezes 
(disposições de circuitos H 02 H 3/06) 

75/06 . . . efetuando uma única manobra de refechamento 
75/08 . com liberação apenas eletrotérmica 
75/10 . com liberação apenas eletromagnética 
75/12 . com liberação combinada eletrotérmica e eletromagnética 
77/00 Disjuntores com proteção de sobrecarga operadas por 

corrente excessiva e necessitando de uma ação separada de 
resetamento (73/00, 75/00 têm p rioridade) 

77/02 . em que a corrente excessiva fornece a energia para abrir os 
contatos, tendo um mecanismo de restabelecimento 
separado 

77/04 . . com abertura eletrotérmica 
77/06 . . com abertura eletromagnética 
77/08 . . . mantida fechada por magnetismo permanente ou 

residual e aberta por enrolamento atuando em 
oposição (ao interior) 

77/10 . . com abertura eletrodinâmica 
79/00 Chaves de proteção em que a corrente excessiva provoca o 

fechamento dos contatos, por ex., para curto-circuitar o 
aparelho a ser protegido 

81/00 Chaves de proteção em que os contatos são normalmente 
fechados mas são abertos e novamente fechados 
repetidamente enquanto persistir a condição causadora da 
corrente excessiva, por ex., para limitar a corrente 

81/02 . operadas eletrotermicamente 
81/04 . operadas eletromagneticamente 
 
83/00 Chaves de proteção, por ex., disjuntores ou relés de 

proteção operadas por condições elétricas anormais de 
outra forma daquela operada somente pelo excesso de 
corrente 

83/02 . operados por correntes de falta (curto circuito) a terra 
(83/14 tem prioridade) 

83/04 . . com meios de teste para indicar a capacidade da chave 
ou do relé de funcionar corretamente 

83/06 . operadas pela queda da corrente abaixo de um valor 
predeterminado 

83/08 . operadas pela inversão da corrente direta 
83/10 . operadas por uma tensão excessiva, por ex., para proteção 

contra raios 
83/12 . operadas pela queda da tensão abaixo de um valor 

predeterminado, por ex., para proteção contra a falta de 
tensão 

83/14 . operadas pelo desequilíbrio de duas ou mais correntes ou 
tensões, por ex., por proteção diferencial 

83/16 . operadas por uma relação anormal de tensão e corrente, 
por ex., relé de distância 

83/18 . operadas por um produto anormal de ou ângulo de fase 
anormal entre tensão e corrente, por ex., relé direcional 

83/20 . operadas por um excesso de corrente bem como por uma 
outra condição elétrica anormal 

83/22 . . sendo a outra condição o desequilíbrio entre duas ou 
mais correntes ou tensões 
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85/00 Dispositivos de proteção em que a corrente  passa por uma 
peça de material fusível sendo esta corrente interrompida 
pelo deslocamento do material fusível quando esta corrente 
se torna excessiva (chaves acionadas pela fusão do material 
fusível 37/76; liberação automática de chaves de proteção 
devido à fusão de uma massa 73/00 a 83/00; disposição ou 
arranjo dos fusíveis nos quadros H 02 B 1/18) 

85/02 . Detalhes (conexões elétricas em geral H 01 R) 
85/04 . . Fusíveis, isto é, peças consumíveis do dispositivo de 

proteção por ex. cartuchos 
85/041 . . . caracterizados pelo tipo [5] 
85/042 . . . . Construção ou estrutura geral de fusíveis de 

alta tensão, isto é, acima de 1000 V [5] 
85/044 . . . . Construção ou estrutura geral de fusíveis de 

baixa tensão, isto é, de abaixo de 1000 V, ou 
de fusíveis nos quais não se especifica a tensão 
aplicável (85/046 a 85/048 têm prioridade) [5] 

85/0445 . . . . . do tipo rápido ou lento (85/045 a 
85/048 têm prioridade) [5] 

85/045 . . . . . do tipo cartucho [5] 
85/046 . . . . Fusíveis em forma de circuitos impressos [5] 
85/047 . . . . Fusíveis a vácuo [5] 
85/048 . . . . Resistores de fusíveis [5] 
85/05 . . . Partes constituintes dos fusíveis [5] 
85/055 . . . . Elementos fusíveis [5] 
85/06 . . . . . caracterizados pelo material fusível (85/11 

tem prioridade) [5] 
85/08 . . . . . caracterizados pela conformação ou forma 

do elemento fusível [5] 
85/10 . . . . . . com constrição para fusão localizada 

(85/11 tem prioridade) [5] 
85/11 . . . . . . com uma área aplicada do metal, na 

qual, durante a fusão forma-se um 
eutético com o material principal do 
elemento fusível, isto é, dispositivos de 
efeito M [5] 

85/12 . . . . . Tendo dois ou mais elementos fusíveis 
separados em paralelo [5] 

85/143 . . . . Contatos elétricos; fixação de elementos 
fusíveis sobre tais contatos [5] 

85/147 . . . . . Contatos laterais paralelos [5] 
85/15 . . . . . Contatos em parafuso [5] 
85/153 . . . . . Contatos de extremidade em forma de 

lâmina de faca [5] 
85/157 . . . . . Contatos de extremidade em forma de 

ponteira [5] 
85/165 . . . . Invólucros (contatos elétricos 85/143; 

enchimentos 85/18) [5] 
85/17 . . . . . caracterizados por seu material [5] 
85/175 . . . . . caracterizados pelo material do invólucro 

[5] 
85/18 . . . . Enchimentos para cartucho, por ex., pó 
85/20 . . Bases para apoiar o fusível; Suas partes sep aradas 

(bases, invólucros para coletores em geral H 01 R) 

85/22 . . Peças intermediárias ou auxiliares para conduzir, 
segurar ou reter o fusível, em cooperação com a base 
ou suporte fixo e removíveis dos mesmos para 
substituição do fusível 

85/24 . . Meios para impedir a introdução de fusível errado 
85/25 . . Disposições de segurança para impedir ou bloquear o 

contato com peças sob tensão, incluindo a operação de 
isolamento após a retirada da cobertura 
(intertravamento entre invólucro ou placa protetora de 
uma  chave o mecanismo para operar seus contatos 
9/22) [5] 

85/26 . . Disposições em depósitos 
85/28 . . . efetuando uma substituição automática 
85/30 . . Meios para indicar a condição do fusível 

estruturalmente associada com o fusível 
85/32 . . . Lâmpada indicadora estruturalmente associada ao 

dispositivo de proteção 
85/34 . . Sinais distintivos, por ex., codificação a cores 
85/36 . . Meios para aplicar tensão mecânica ao elemento 

fusível 
85/38 . . Meios para extinguir ou suprimir o arco (por 

enchimento com pó 85/18; por tensão mecânica 
aplicada ao elemento fusível 85/36) 

85/40 . . . utilizando um líquido extintor de arco 
(caracterizados pela composição do líquido 33/22) 

85/42 . . . utilizando um gás extintor de arco (caracterizados 
pela composição do gás 33/22) 

85/43 . . Meios para deixar escapar ou absorver os gases 
liberados pelo arco de fusão, ou para ventilar o excesso 
de pressão causado pelo aquecimento [5] 

85/44 . . Associação estrutural com aprisionadores de espaços 
de centelhamento 

85/46 . . Disposições de circuitos não adaptados a uma 
particular aplicação do dispositivo de proteção 

85/47 . . Meios para resfriamento [5] 
85/48 . Dispositivos de proteção em que o fusível é suportado ou 

mantido diretamente pela base 
85/50 . . tendo o  fusível contatos nas extremidades opostas para 

cooperação com a base 
85/52 . . sendo o fusível adaptado para ser parafusado à base 
85/54 . Dispositivos de proteção em que o fusível é conduzido, 

mantido ou retido por meio de uma peça, intermediária ou 
auxiliar, removível da base ou utilizada como seccionadora 

85/56 . . tendo a peça intermediária ou auxiliar contatos laterais 
para encaixar na base, por ex., porta-fusíveis do tipo de 
ponte 

85/58 . . . com uma peça intermediária ou auxiliar e uma base 
formadas de maneira a se inter ajustarem e assim 
envolverem o fusível 

85/60 . . tendo a peça intermediária ou auxiliar contatos nas 
extremidades opostas para cooperação com a base 

85/62 . . sendo a peça intermediária ou auxiliar adaptada para 
ser parafusada à base 

87/00 Dispositivos de proteção em que um fluxo de corrente, 
através de um líquido ou de um sólido, é interrompido 
pela evaporação do líquido ou pela fusão e evaporação 
do sólido, quando a corrente se torna excessiva, sendo a 
continuidade do circuito restabelecida pelo 
resfriamento [3] 
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H 01 J TUBOS DE DESCARGA ELÉTRICA OU LÂMPADAS DE DESCARGA ELÉTRICA (abertura de centelhas H 01 T; lâmpadas de 

arco com eletrodos consumíveis H 05 B; aceleradores de partículas H 05 H) 
 

Notas 
(1) Esta subclasse abrange apenas dispositivos para produzir, modificar ou utilizar um fluxo de elétrons ou íons, por ex., para controlar, 

indicar ou chaveamento da corrente elétrica, contar pulsos elétricas, produzir luz ou outras oscilações eletromagnéticas, tais como 
raios X ou para separar ou analisar radiações ou partículas e tendo um invólucro fechado ou sensivelmente fechado contendo um 
determinado gás ou um vapor ou vácuo, de cuja pressão e natureza dependem as características do dispositivo. 
As fontes de luz utilizando uma combinação (outra que não a abrangida pelo grupo 61/96 desta subclasse) de descarga e outros tipos 
de produção de luz são cobertos pelo H 05 B 35/00. 

(2) Nesta subclasse, os grupos 1/00 a 7/00 referem-se apenas a: 
(i) detalhes de um tipo não especificado de tubos ou lâmpadas de descarga ou 
(ii) detalhes descritos em uma especificação como aplicáveis a dois ou mais tipos de tubos ou lâmpadas tais como definidas nos 

grupos 11/00, 13/00, 15/00, 17/00, 21/00, 25/00, 27/00, 31/00, 33/00, 35/00, 37/00, 40/00, 41/00, 47/00, 49/00, 61/00, 63/00 ou 
65/00, daqui por diante chamadas de tipos básicos. Um detalhe somente descrito com referencia  a, ou claramente somente 
aplicável  a , tubos ou lâmpadas de um único tipo básico é classificado no grupo detalhado apropriado a tubos ou lâmpadas 
daquele tipo básico, por ex., 17/04. 

(3) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o sentido indicado: 
-  “lâmpada” inclui tubos que emitem luz ultravioleta ou infravermelha. 

(4) Atenção para a definição da expressão “abertura de centelhas” dada na Nota após o título da subclasse H 01 T .[4] 
(5) Os aparelhos ou processos especialmente adaptados à fabricação de tubos de descarga elétrica, lâmpadas de descarga ou peças das 

mesmas são classificados no grupo 9/00 
 
Índice da Subclasse 
 
TUBOS CHEIOS DE GÁS 
 Sem eletrodo interior; catodo líquido;  
 catodo gasoso; catodo sólido.........11/00; 13/00; 15/00; 17/00 
TUBOS A GÁS 
 Tubos clássicos: 
 tubos; detalhes .....................................................21/00; 19/00 
 Tubos de tempo de trânsito: 
 tubos; detalhes .....................................................25/00; 23/00 
 Tubos de feixes de íons ..................................................27/00 
 Tubos de raios catódicos: tubos; detalhes ...........31/00; 29/00 
 Tubos de raios-X............................................................35/00 
TUBOS PARA PROCESSAMENTO  
OU EXAME DE MATERIAIS OU OBJETOS.............................37/00 
TUBOS ESPECIAIS 
 Para emissão de elétrons ou íons;  
 espectrômetros ou separadores de partículas.......33/00, 49/00 
 

 
 
 Manômetros de vácuo; evacuação  
 por difusão de íons; tubos de  
 emissão secundária, multiplicadores 
 de elétrons; geradores termiônicos...........41/00; 43/00; 45/00 
 Fotoelétricas; detector de  
 radiação e partículas ............................................ 40/00; 47/00 
LÂMPADAS DE DESCARGA 
 Lâmpadas de descarga a gás;lâmpadas 
  de raios catódicos ou  
 decorrentes de elétrons;  
 sem eletrodo interior ................................61/00; 63/00; 65/00 
DETALHES 
 Eletrodo; ótica-eletrônica; 
 recipientes; outros detalhes ...................1/00; 3/00; 5/00; 7/00 
FABRICAÇÃO; REPARO; RENOVAÇÃO; 
RECUPERAÇÃO DE MATERIAL ............................................... 9/00 
 

 

1/00 Detalhes de eletrodos, dos meios de controle magnéticos, de 
telas ou da montagem ou do espaçamento dos mesmos, 
comuns a dois ou mais tipos básicos de tubos ou lâmpadas 
de descarga (detalhes de disposições ótico-eletrônicas ou de 
armadilhas de íons 3/00) 

1/02 . Eletrodos principais 
1/04 . . Eletrodos líquidos, por ex., catodo líquido 
1/05 . . . caracterizados pelo material 
1/06 . . . Recipientes para eletrodos de imersão em líquidos; 

Disposição ou montagem dos mesmos 
1/08 . . . Posicionamento ou movimento do foco catódico na 

superfície do catodo de imersão em líquido 
1/10 . . . Resfriamento, aquecimento, circulação, filtragem 

ou controle do nível do líquido em um eletrodo de 
imersão em líquido 

1/12 . . Catodos tendo mercúrio ou metal alcalino líquido 
depositado na superfície do catodo durante o 
funcionamento da válvula 

1/13 . . Catodos termiônicos sólidos 
1/14 . . . caracterizados pelo material 
1/142 . . . . com óxidos metálicos alcalino terroso ou tais 

óxidos utilizados em conjunto com agentes 
redutores como  material emissivo [6] 

1/144 . . . . com outros óxidos metálicos como  material 
emissivo [6] 

1/146 . . . . com metais ou ligas como material emissivo 
[6] 

1/148 . . . . com compostos tendo propriedades condutivas 
metálicas, por ex., boreto de lantânio como 
material emissivo [6] 
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1/15 . . . Catodos aquecidos diretamente por uma corrente 
elétrica 

1/16 . . . . caracterizados pelo formato 
1/18 . . . . Suportes; Disposições para amortecimento de 

vibrações 
1/20 . . . Catodos aquecidos indiretamente por uma corrente 

elétrica; Catodos aquecidos por bombardeio de 
elétrons ou íons 

1/22 . . . . Aquecedores (filamentos para lâmpadas 
incandescentes H 01 K 1/02) 

1/24 . . . . Camada ou corpo isolante localizados entre o 
aquecedor e o material emissivo 

1/26 . . . . Suportes para o material emissivo 
1/28 . . . . Catodos do tipo de reserva, por ex., catodos em 

L 
1/30 . . Catodos frios, por ex., catodos de campo emissivos 
1/304 . . . Catodos emissores de campo [7] 
1/308  . . . Catodos semicondutores, por ex., catodos com 

camadas de junção PN [7] 
1/312 . . . tendo um campo elétrico perpendicular a 

superfície, por ex., catodos de efeito túnel tipo 
Metal-Isolante-Metal  (MIM) [7] 

1/316 . . . tendo um campo elétrico paralelo a superfície, por 
ex., catodos de película [7] 

1/32 . . Eletrodos secundários com emissão de elétrons (1/35 
tem prioridade; telas luminescentes 1/62; telas de 
acumulação de carga em geral 1/78; telas de 
acumulação de carga utilizando emissão secundária 
para válvulas de imagem 29/41; dínodos para válvulas 
de emissão secundária 43/10; detectores de emissão 
secundária para medição de radiações nucleares ou de 
raios-X G 01 T 1/28) 

1/34 . . Catodos fotoemissivos (1/35 tem prioridade; telas 
fotoelétricas 1/78) 

1/35 . . Eletrodos mostrando ambas as emissões secundária e 
foto-emissão 

1/36 . . Anodos sólidos; anodos sólidos auxiliares para 
manutenção de uma descarga 

1/38 . . . caracterizados pelo material 
1/40 . . . formando parte do invólucro do tubo ou da 

lâmpada 
1/42 . . . Resfriamento de anodos (resfriamento de anodos 

rotativos 1/44); Aquecimento de anodos  
1/44 . . . Anodos rotativos; Disposições para fazer girar os 

anodos; Resfriamento dos anodos rotativos 
1/46 . Eletrodos de controle, por ex., grade (para disposições de 

ignição 7/30); Eletrodos auxi liares (anodos auxiliares para 
manutenção de uma descarga 1/36) 

1/48 . . caracterizados pelo material 
1/50 . Meios magnéticos para controlar a descarga 
1/52 . Telas para blindagem (telas atuando como eletrodos de 

controle 1/46); Guias para influenciar a descarga; 
Máscaras interpostas na corrente de elétrons 

1/53 . Eletrodos intimamente associados com uma tela na qual ou 
da qual se forma, se capta, se converte ou se armazena uma 
imagem ou um padrão 

1/54 . Telas nas quais ou das quais se forma, se capta, se converte 
ou se armazena uma imagem ou um padrão; Revestimentos 
luminescentes em recipientes 

1/56 . . atuando como válvulas de luz por meio de operação de 
um obturador, por ex., para “eidophor” (um sistema de 
projeção em televisão empregando efeitos de difração 
para produzir a modulação da luz para a imagem) 

1/58 . . atuando por descoloração, por ex., telas de haleto 
1/60 . . Telas incandescentes 

1/62 . . Telas luminescentes; seleção de materiais especiais 
para revestimentos luminescentes em recipientes 

1/63 . . . caracterizadas pelo material luminescente 
(materiais luminescentes C 09 K 11/00) 

1/64 . . . caracterizadas pelo ligante ou pelo adesivo para 
fixar o material luminescente a seus suportes 

1/66 . . . Suportes para o material luminescente (recipientes 
5/02) 

1/68 . . . com camadas luminescentes superpostas 
1/70 . . . com camadas protetoras, condutoras ou refletoras 
1/72 . . . com material luminescente disposto de forma 

descontínua, por ex., em pontos ou linhas 
1/74 . . . . com pontos ou linhas adjacentes de material 

luminescente diferente 
1/76 . . . dotado de marcas ou referências permanentes 
1/78 . . Telas fotoelétricas; Telas de armazenamento de carga 
1/88 . Montagem, suporte, espaçamento ou isolamento de 

eletrodos ou de conjuntos de eletrodos 
1/90 . . Isolamento entre eletrodos ou suportes dentro do 

espaço de vácuo (fios condutores terminais 5/46) 
1/92 . . Montagens para o conjunto de eletrodos como um todo 
1/94 . . Montagens para eletrodos individuais (para catodos 

diretamente aquecidos 1/15) 
1/96 . . Elementos de espaçamento estendendo-se ao invólucro 
1/98 . . . sem conexão fixa entre o elemento de espaçamento 

e o invólucro 
3/00 Detalhes de disposições ótico-eletrônicas ou ótico-iônicas ou 

de armadilhas de íons comuns a dois ou mais tipos básicos 
de tubos ou lâmpadas de descarga 

3/02 . Canhões de elétrons 
3/04 . Canhões de íons 
3/06 . sendo dois ou mais canhões dispostos em um único espaço 

de vácuo, por ex., para válvulas de raios múltiplos (3/07 
tem prioridade) [2] 

3/07 . Disposições  para  controlar a convergência de vários 
feixes [2] 

3/08 . Disposições para controlar a intensidade do raio ou do 
feixe (3/02, 3/04 têm prioridade) 

3/10 . Disposições para centralizar o raio ou o feixe (3/02, 3/04 
têm prioridade) 

3/12 . Disposições para controlar a seção transversal do raio ou 
do feixe; Disposições para corrigir aberrações do feixe, por 
ex., devido a lentes (3/02, 3/04 têm prioridade) 

3/14 . Disposições para a focalização ou reflexo do raio ou do 
feixe (3/02, 3/04 têm prioridade) 

3/16 . . Espelhos 
3/18 . . Lentes eletrostáticas 
3/20 . . Lentes magnéticas 
3/22 . . . utilizando apenas meios eletromagnéticos 
3/24 . . . utilizando apenas ímãs permanentes 
3/26 . Disposições para desviar o raio ou o feixe (disposições de 

circuitos para produzir pulsos em forma de dentes de serra 
ou outras tensões ou correntes defletoras H 03 K) 

3/28 . . ao longo de uma linha reta ou ao longo de duas linhas 
retas perpendiculares 

3/30 . . . por campos elétricos apenas 
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3/32 . . . por campos magnéticos apenas 
3/34 . . ao longo de um círculo, espiral ou linha radial rotativa 
3/36 . Disposições para controle do raio ou do feixe depois de 

passar pelo sistema principal defletor, por ex., para pós-
aceleração ou pós-concentração 

3/38 . Montagem, suporte, espaçamento ou isolamento de 
disposições ótico-eletrônicas ou ótico-iônicas 

3/40 . Armadilhas para remover ou desviar partículas 
indesejáveis, por ex., íons negativos, elétrons de borda; 
Disposições para seleção de velocidade ou massa 

5/00 Detalhes relativos a recipientes ou a fios condutores 
terminais comuns a dois ou mais tipos básicos de tubos ou 
lâmpadas de descarga 

5/02 . Invólucros; Recipientes; Blindagens associadas aos 
mesmos; Fechos a vácuo 

5/03 . . Disposições para impedir ou reduzir os efeitos da 
implosão de invólucros ou recipientes [2] 

5/04 . . Invólucros ou recipientes caracterizados pelo material 
(seleção de material do revestimento 5/08) 

5/06 . . Invólucros ou recipientes especialmente adaptados ao 
funcionamento em alta tensão, por ex., pela melhoria 
da distribuição de potencial sobre a superfície do 
invólucro 

5/08 . . providas com revestimento nas suas paredes; Seleção  
de materiais para os revestimentos (revestimentos 
luminescentes 1/62) 

5/10 . . . em superfícies internas 
5/12 . . Invólucros ou recipientes de paredes duplas 
5/14 . . Invólucros ou recipientes desmontáveis, por ex., para 

substituição do aquecedor catódico 
5/16 . . Disposições óticas ou fotográficas estruturalmente 

combinadas com o invólucro (revestimentos 
luminescentes 1/62) 

5/18 . . Janelas permeáveis a raios-X, raios gama ou partículas 
5/20 . Vedações entre partes do invólucros 
5/22 . . Juntas estanques ao vácuo entre partes do invólucro 
5/24 . . . entre partes isolantes do invólucro 
5/26 . . . entre partes isolantes e condutoras do invólucro 
5/28 . . . entre partes condutoras do invólucro 
5/30 . . . utilizando material de vedação, por ex., um líquido 

de vedação ou um inserto elástico 
5/32 . Vedações para fios condutores terminais 
5/34 . . para um condutor individual (vedações por 

extremidade achatada 5/38; vedações por disco na 
extremidade 5/40; vedações anelares 5/44) 

5/36 . . . utilizando peças intermediárias 
5/38 . . Vedações por extremidade achatada ou outras análogas 
5/40 . . Vedações por disco de extremidade, por ex., por placa 
5/42 . . . utilizando uma peça intermediária 
5/44 . . Vedações anelares dispostas entre as extremidades do 

invólucro 
5/46 . Fios condutores terminais  
5/48 . Meios formando parte do tubo ou de lâmpadas para lhes 

servir de suporte (associados com meios de conexão 
elétrica 5/50) 

5/50 . Meios formando parte do tubo ou da lâmpada para servir 
de conexão elétrica para as mesmas (dispositivos de 
acoplamento elétrico compreendendo um aparador 
adaptada para suportar um tubo ou lâmpada, porém, não 
fazendo parte da válvula ou da lâmpada H 01 R 33/00) 

5/52 . . aplicados diretamente ao ou formando parte do 
invólucro 

5/54 . . suportados por uma peça separada, por ex., base 
5/56 . . . Formato da peça separada 
5/58 . . . Meios para fixar a peça separada ao invólucro, por 

ex., com cimento 
5/60 . . . . para fixar por meios mecânicos 
5/62 . . . Conexão de fios projetando-se do invólucro aos 

conectores portados pela peça separada 
7/00 Detalhes não incluídos nos grupos precedentes e comuns a 

dois ou mais tipos básicos de tubos ou lâmpadas de 
descarga 

7/02 . Utilização de substâncias para enchimento gasoso; 
Especificação da pressão ou temperatura de funcionamento 
(enchimentos radioativos 7/40) 

7/04 . . tendo um ou mais compostos de carbono como o 
componente principal 

7/06 . . tendo hélio, argônio, neônio, criptônio ou xenônio 
como o componente principal 

7/08 . . tendo um vapor metálico como o componente principal 
7/10 . . . vapor de mercúrio 
7/12 . . . vapor de um metal alcalino 
7/14 . Meios para obter ou manter a pressão desejada dentro do 

invólucro 
7/16 . . Meios para permitir bombeamento durante o 

funcionamento da válvula ou da lâmpada 
7/18 . . Meios para absorver ou adsorver gás, por ex., por 

“gettering” (composto absorvente destinado a produzir 
vácuo no interior de tubo, ou lâmpada); 

7/20 . . Meios para produzir, introduzir ou para reabastecer de 
gás ou vapor durante o funcionamento do tubo ou da 
lâmpada 

7/22 . . Tubulações para esse fim, por ex., para esvaziamento; 
Fechamentos para os mesmos 

7/24 . Disposições de resfriamento (para eletrodos principais 
1/02); Disposições de aquecimento (para eletrodos 
principais 1/02); Meios para circulação de gás ou vapor 
dentro do espaço de descarga 

7/26 . . por fluxo de fluido através de passagens associadas a 
tubo ou à lâmpada 

7/28 . . por calor latente ou evaporação do líquido de 
resfriamento 

7/30 . Disposições de ignição (disposições de circuitos H 02 M 
1/02, H 05 B) 

7/32 . . tendo ignitores resistivo ou capacitivo 
7/34 . . . tendo ignitores resistivo apenas 
7/36 . . Ignição pelo movimento de um eletrodo sólido 
7/38 . . Ignição pelo movimento do invólucro como um todo, 

por ex., por inclinação 
7/40 . . Ignição por materiais radioativos associados ou 

enchimentos  
7/42 . Meios associados estruturalmente a tubo ou à lâmpada para 

indicar defeitos ou utilização anterior 
7/44 . Um ou mais elementos de circuito associados 

estruturalmente a tubo ou à lâmpada 
7/46 . . Ressonador estruturalmente associado tendo 

indutâncias e capacitâncias distribuídas 
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9/00 Aparelhos ou processos especialmente adaptados para 
fabricação de tubos e lâmpadas de descarga elétrica ou 
partes dos mesmos (manufatura de vasos ou recipientes de 
metal B 21, por ex., B 21 D 51/00; de vidro C 03 B) 
Recuperação de material de tubos e lâmpadas de descarga 
[1, 7] 

9/02 . Fabricação de eletrodos ou de sistemas de eletrodos 
9/04 . . de catodos termiônicos 
9/06 . . . Máquinas para esse fim 
9/08 . . Fabricação de aquecedores para catodos indiretamente 

aquecidos 
9/10 . . . Máquinas para esse fim 
9/12 . . de catodos fotoemissivos; de eletrodos de emissão 

secundária 
9/14 . . de eletrodos não emissivos 
9/16 . . . Máquinas para a fabricação de grades de fios 

metálicos 
9/18 . . Montagem conjunta das peças de sistemas de eletrodos 
9/20 . Fabricação de telas nas quais ou pelas quais se forma, se 

capta, se converte ou se armazena uma imagem ou 
desenho; Aplicação de revestimentos ao invólucro 

9/22 . . Aplicação de revestimentos luminescentes 
9/227 . . . com material luminescente disposto de forma 

descontínua, por ex., pontas ou linhas [2] 
9/233 . . Fabricação de telas fotoelétricas ou de tela de 

armazenamento de carga [2] 
9/236 . Fabricação de dispositivos desviadores magnéticos para 

válvulas de raios catodos (fabricação de bobinas para 
transformadores, reatores ou bobinas de reatância e 
indutâncias H 01 F 41/04) [3] 

9/24 . Fabricação ou junção dos invólucros, dos condutores de 
passagem ou das bases 

9/26 . . Selagem das peças dos invólucros 
9/28 . . Fabricação de condutores de passagem 
9/30 . . Fabricação de bases 
9/32 . . Vedação de condutores de passagem 
9/34 . . Junção de base ao invólucro 
9/36 . . Junção dos conectores ao sistema interno de eletrodos 
9/38 . Esvaziamento, desgaseificação, enchimento ou limpeza de 

invólucros 
9/385 . . Esvaziamento dos invólucros [2] 
9/39 . . Desgaseificação dos invólucros [2] 
9/395 . . Enchimento dos invólucros [2] 
9/40 . Fechamento dos invólucros 
9/42 . Medição ou teste durante a fabricação 
9/44 . Regulagem na fábrica de válvulas ou lâmpadas de descarga 

prontas, de acordo com os limites de tolerância 
determinados 

9/46 . Máquinas tendo postos de funcionamento dispostos em 
seqüência 

9/48 . . com transferência automática das peças entre os postos 
de funcionamento 

9/50 . Conserto ou regeneração das válvulas ou das lâmpadas de 
descarga usadas ou defeituosas 

9/52 . Recuperação de material das válvulas ou das lkâmpadas 
de descarga (9/50 tem prioridade) [7]   

11/00 Válvulas de descarga a gás sem qualquer eletrodo principal 
dentro do invólucro; Válvulas de descarga a gás com pelo 
menos um eletrodo principal fora do invólucro (lâmpadas 
65/00) 

11/02 . Detalhes, por ex., enchimento de gás, formato do invólucro 
11/04 . . Disposições de circuitos não adaptados a uma 

aplicação especial da válvula e não incluídos em outro 
local 

13/00 Válvulas de descarga com catodos de imersão em líquido, 
por ex., válvulas retificadoras a vapor de metal (lâmpadas 
61/00) 

13/02 . Detalhes 
13/04 . . Eletrodos principais; Anodos auxiliares 
13/06 . . . Catodos 
13/08 . . . . caracterizados pelo material 
13/10 . . . . Recipientes para o líquido de imersão; 

Disposição ou montagem dos mesmos 
13/12 . . . . Colocação em posição ou deslocamento do 

foco catódico na superfície de líquido 
13/14 . . . . Resfriamento, aquecimento, circulação, 

filtragem ou controle do nível do líquido 
13/16 . . . Anodos; Anodos auxiliares para manutenção da 

descarga (telas 13/22) 
13/18 . . . . Resfriamento ou aquecimento de anodos 
13/20 . . Eletrodos de controle, por ex., grade (para disposições 

de ignição 13/34) 
13/22 . . Telas, por ex., para impedir ou eliminar retorno de arco 
13/24 . . Invólucros; Recipientes 
13/26 . . Vedações entre partes dos invólucros; Vedações para 

condutores de passagem; Condutores de passagem 
13/28 . . Utilização de susbstâncias especiais para enchimento 

gasoso; Meios para obter ou manter a pressão desejada 
dentro da válvula [2] 

13/30 . . . Meios para permitir bombeamento durante o 
funcionamento da válvula 

13/32 . . Disposições de resfriamento; Disposições de 
aquecimento (para catodos 13/14; para anodos 13/18) 

13/34 . . Disposições de ignição (disposições de circuitos H 02 
M 1/02) 

13/36 . . . tendo dispositivo de ignição resistivo ou capacitivo 
13/38 . . . . tendo dispositivo de ignição resistivo apenas 
13/40 . . . Ignição pelo movimento de um eletrodo sólido 
13/42 . . . Ignição pelo movimento do invólucro como um 

todo, por ex., por inclinação 
13/44 . . Dispositivo para impedir ou eliminar retorno de arco 

(telas para esse fim 13/22) 
13/46 . . Um ou mais elementos de circuito associados 

estruturalmente à válvula 
13/48 . . Disposições de circuitos não adaptados a uma 

aplicação especial da válvula e não incluídos em outro 
local 

13/50 . Válvula tendo um único anodo principal 
13/52 . . com controle por um ou mais eletrodos intermediários 

de controle 
13/54 . . com controle por dispositivo de ignição, por ex., 

ignitron de um único anodo 
13/56 . Válvulas com dois ou mais anodos principais 
13/58 . . com controle por um ou mais eletrodos intermediários 

de controle 
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15/00 Válvulas de descarga a gás com catodos gasosos, por ex., 
catodo de plasma (lâmpadas 61/62) 

15/02 . Detalhes, por ex., eletrodo, enchimento de gás, formato do 
invólucro 

15/04 . . Disposições de circuitos não adaptados a uma 
aplicação especial da válvula e não incluídos em outro 
local 

17/00 Válvulas de descarga a gás com catodo sólido (25/00, 27/00, 
31/00 a 41/00 têm prioridade; lâmpadas de descarga a gás ou a 
vapor 61/00; abertura de centelha a gás H 01 T; conversores do 
tipo Marx H 02 M 7/26; válvula para produzir diferenças de 
potencial por portadores de carga em uma corrente de gás H 02 
N) 

17/02 . Detalhes 
17/04 . . Eletrodos; Telas 
17/06 . . . Catodos 
17/08 . . . . tendo mercúrio ou metal alcalino líquido 

depositado na superfície do catodo durante o 
funcionamento da válvula 

17/10 . . . . Anodos 
17/12 . . . Eletrodos de controle 
17/14 . . Meios magnéticos para controlar a descarga 
17/16 . . Invólucros; Recipientes 
17/18 . . Vedações das peças dos invólucros; Vedações para 

condutores de passagem; Condutores de passagem 
17/20 . . Utilização de substâncias especiais para enchimentos 

de gás; Especificações da pressão ou da temperatura de 
funcionamento (enchimentos radioativos 17/32) 

17/22 . . Meios para obter ou manter a pressão desejada dentro 
da válvula 

17/24 . . . Meios para absorver ou adsorver gás, por ex., por 
remoção do gás residual pela evaporação de 
“getter” 

17/26 . . . Meios para produzir e introduzir gás ou para 
reabastecer de gás ou de vapor durante o 
funcionamento da válvula 

17/28 . . Disposições de resfriamento 
17/30 . . Disposições de ignição 
17/32 . . . Ignição por materiais radioativos associados ou 

enchimentos 
17/34 . . Um ou mais elementos de circuito estruturalmente 

associado com a válvula 
17/36 . . Disposições de circuitos não adaptados a uma 

aplicação especial da válvula e não incluídos em outro 
local 

17/38 . Válvulas de catodo frio (válvulas tipo TR, 17/64) 
17/40 . . com um catodo e um anodo, por ex., válvula 

luminescente, válvula luminescente indicadora de 
sintonia, válvula estabilizadora de voltagem, válvula 
indicadora de voltagem (lâmpadas de incandescência 
catódica 61/64) 

17/42 . . . tendo um ou mais eletrodos de sondagem, por ex., 
para divisão de potencial 

17/44 . . . tendo um ou mais eletrodos de controle 
17/46 . . . . para impedir e então permitir a ignição, mas 

sem controle subseqüente 
17/48 . . com mais de um catodo ou anodo, por ex., válvula de 

descarga em seqüência, válvula de contagem, dekatron 
(válvula de contagem de catodo frio) 

17/49 . . . Painéis mostradores, por ex., com eletrodos 
cruzados (disposições indicadoras do tipo descarga 
de gás, efetuadas pela combinação de um número 
de lâmpadas individuais G 09 F 9/313) [3] 

17/50 . Válvula de catodo termiônico (válvula tipo TR, 17/64) 
17/52 . . com um catodo e um anodo 

17/54 . . . tendo um ou mais eletrodo de controle 
17/56 . . . . para impedir e então permitir a ignição, mas 

sem controle subseqüente 
17/58 . . com mais de um catodo ou anodo 
17/60 . . . as trajetórias de descarga atraindo uma à outra em 

uma seqüência predeterminada, por ex., válvula de 
contagem 

17/62 . . . com trajetórias de descarga independentes 
controladas por eletrodos intermediários, por ex., 
retificador polifásico 

17/64 . Válvulas especialmente destinadas à comutação ou à 
modulação em uma guia de onda, por ex., válvula tipo TR 

19/00 Detalhes de válvulas a vácuo dos tipos abrangidos pelo 
grupo 21/00 

19/02 . Eletrodos emissores de elétrons; Catodos 
19/04 . . Catodos termiônicos 
19/06 . . . caracterizados pelo material 
19/062 . . . . com óxidos metálicos de terra alcalina ou tais 

óxidos utilizados em conjunto com agentes  
redutores como material emissivo [6] 

19/064 . . . . com outros óxidos metálicos como material 
emissivo [6] 

19/066 . . . . com metais ou ligas como material emissivo 
[6] 

19/068 . . . . com compostos tendo propriedades condutivas 
metálicas, por ex., boreto de lantânio como 
material emissivo [6] 

19/08 . . . Catodos aquecidos diretamente por uma corrente 
elétrica 

19/10 . . . caracterizados pelo formato 
19/12 . . . . Suportes; Disposições para amortecimento de 

vibrações 
19/14 . . . Catodos aquecidos indiretamente por uma corrente 

elétrica; Catodos aquecidos por bombardeio de 
elétrons ou íons 

19/16 . . . . Aquecedores (filamentos para lâmpadas 
incandescentes H 01 K 1/02) 

19/18 . . . . Camada ou corpo isolante colocado entre o 
aquecedor e o material emissivo 

19/20 . . . . Suportes para o material emissivo 
19/22 . . . . Catodos do tipo de reserva, por ex., catodos em 

L 
19/24 . . Catodos frios, por ex., catodo de campo emissivo 
19/28 . Eletrodos não emissivos de elétrons; Telas 
19/30 . . caracterizados pelo material 
19/32 . . Anodos 
19/34 . . . formando parte do envoltório 
19/36 . . . Resfriamento de anodos 
19/38 . . Eletrodos de controle, por ex., grade 
19/40 . . Telas para blindagens (telas atuando como eletrodos de 

controle 19/38) 
19/42 . Montagem, suporte, espaçamento ou isolamento de 

eletrodos ou de conjuntos de eletrodos 
19/44 . . Isolamento entre eletrodos ou suportes dentro do 

espaço a vácuo (condutores de passagem 19/62) 
19/46 . . Montagens para conjunto de eletrodos como um todo 
19/48 . . Montagens para eletrodos individuais (para catodos 

diretamente aquecidos 19/12) 
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19/50 . . Elementos de espaçamento estendendo-se ao 
envoltório 

19/52 . . . sem conexão fixa entre o elemento de espaçamento 
e o envoltório 

19/54 . Invólucros; Recipientes; Blindagens associadas aos 
mesmos 

19/56 . . caracterizados pelo material do invólucro ou do 
recipiente 

19/57 . . providos com revestimentos sobre as paredes dos 
mesmos; Seleção de materiais especiais para os 
revestimentos 

19/58 . Vedações entre partes dos invólucros 
19/60 . Vedações para condutores de passagem 
19/62 . Condutores de passagem 
19/64 . Meios fazendo parte da válvula e servindo-lhe de suporte 

(associados a meios de conexão elétrica 19/66) 
19/66 . Meios fazendo parte da válvula e servindo-lhe de conexão 

elétrica (estrutura de conectores H 01 R) 
19/68 . Gás especificado introduzido na válvula à baixa pressão, 

por ex., para reduzir ou modificar o espaço da carga 
19/70 . Meios para produzir ou manter o vácuo, por ex., por 

remoção do gás residual pela evaporação de “getter” 
19/72 . . Tubulações para esse fim, por ex., para esvaziamento; 

Fechamento para os mesmos 
19/74 . Disposições para resfriamento (resfriamento de anodos 

19/36) 
19/76 . Meios estruturalmente associados à válvula para indicar 

defeitos ou uso anterior 
19/78 . Um ou mais elementos de circuito estruturalmente 

associados à válvula 
19/80 . . Ressonador, estruturalmente associado, tendo 

indutâncias ou capacitâncias distribuídas 
19/82 . Disposições de circuitos não adaptados a uma aplicação 

especial da válvula e não incluídos em outro local 
21/00 Válvulas a vácuo (25/00, 31/00 a 40/00, 43/00, 47/00, 49/00 

têm prioridade; detalhes de válvulas a vácuo 19/00; lâmpadas 
de raios catódicos ou de corrente eletrônica 63/00) 

21/02 . Válvulas com uma única trajetória de descarga 
21/04 . . sem meios de controle, isto é, diodos 
21/06 . . tendo unicamente meios de controle eletrostáticos 
21/08 . . . com eletrodo ou eletrodos móveis 
21/10 . . . com um ou mais eletrodos de controle, internos 

imóveis, por ex., triodo, péntodo, óctodo 
21/12 . . . Válvulas com fator de amplificação variável 
21/14 . . . . válvulas com meios para concentrar a corrente 

eletrônica, por ex., tétrodo de feixe eletrônico 
21/16 . . . com meios externos de controle eletrostáticos e 

com ou sem eletrodos de controle internos 
21/18 . . tendo meios de controle magnéticos; tendo meios de 

controle tanto magnéticos quanto eletrostáticos 
21/20 . Válvulas com mais de uma trajetória de descarga; Válvulas 

múltiplas, por ex., diodo duplo, triodo-héxodo (válvulas de 
emissão secundária, válvulas de multiplicação de elétrons 
43/00) 

21/22 . . com eletrodo ou eletrodos móveis 
21/24 . . com fator de amplificação variável 
21/26 . . com meios para concentrar a corrente eletrônica 
21/34 . Válvulas em que a disposição ou as dimensões do sistema 

de eletrodos são concebidas de forma a eliminar o efeito do 
tempo de trânsit o (com eletrodos planos 21/36) 

21/36 . Válvulas com eletrodos planos, por ex., eletrodos de disco 

23/00 Detalhes de válvulas de tempo de trânsito dos tipos 
abrangidos pelo grupo 25/00 

23/02 . Eletrodos; Meios magnéticos de controle; Telas 
(associados a ressonadores ou sistemas de retardamento 
23/16) 

23/027 . . Coletores [2] 
23/033 . . . Dispositivos de resfriamento de coletores [2] 
23/04 . . Catodos 
23/05 . . . tendo superfície cilíndrica emissiva, por ex., 

catodos para magnétrons [3] 
23/06 . . Canhões de elétrons ou íons 
23/065 . . . produzindo um feixe cilíndrico sólido (23/075 tem 

prioridade) [3] 
23/07 . . . produzindo um feixe cilíndrico oco (23/075 tem 

prioridade) [3] 
23/075 . . . canhões injetores de magnétrons [3] 
23/08 . . Disposições para focalização, por ex., para concentrar 

uma corrente de elétrons para impedir que o feixe se 
espalhe 

23/083 . . . Disposições eletrostáticas de focalização [3] 
23/087 . . . Disposições magnéticas de focalização [3] 
23/09 . . Sistemas elétricos para dirigir ou desviar a descarga ao 

longo de uma trajetória desejada, por ex., tipo E 
(disposições para focalização 23/08) 

23/10 . . Sistemas de ímãs para dirigir ou desviar a descarga ao 
longo de uma trajetória desejada, por ex., uma 
trajetória em espiral (disposições para focalização 
magnética 23/08) 

23/11 . . Meios para reduzir ruídos (em canhões de elétrons ou 
íons 23/06) 

23/12 . Invólucros; Recipientes 
23/14 . Dispositivos de passagem; Vedações para os mesmos 
23/15 . . Meios para prevenir perda de energia de onda, 

estruturalmente associados com disposições de 
válvulas de passagem, por ex., filtros, bobinas de filtro, 
disposit ivos atenuadores [4] 

23/16 . Elementos de circuito, tendo indutância e capacitância 
distribuídas, estruturalmente associados à válvula e 
interagindo com a descarga (elementos de circuito, tendo 
indutância e capacitância distribuídas, em geral H 01 P) 

23/18 . . Ressonadores 
23/20 . . . Ressonadores de cavidade; Regulagem ou sintonia 

dos mesmos 
23/207 . . . . Sintonização de um único ressonador [2] 
23/213 . . . . Sintonização simultânea de mais de um 

ressonador, por ex., cavidades ressonantes de 
um magnétron [2] 

23/22 . . . Conexões entre ressonadores, por ex., tiras para 
conexão de ressonadores de um magnétron 

23/24 . . Estruturas de ondas lentas 
23/26 . . . Estruturas de ondas lentas helicoidais; Sua 

regulagem 
23/27 . . . . Estruturas de ondas lentas derivadas de uma 

espiral [3] 
23/28 . . . Estruturas de ondas lentas interdigitais; Sua 

regulagem 
23/30 . . . Disposições de amortecimento associadas a 

estruturas de ondas lentas, por ex., para supressão 
de oscilações indesejáveis 

23/34 . Disposições de circuitos não adaptados a uma aplicação 
especial da válvula e não incluídos em outro local 

23/36 . Dispositivos de acoplamento tendo capacitância e 
indutância distribuídas, estruturalmente associadas com a 
válvula, para introduzir ou retirar energia de onda [4] 

23/38 . . para ou a partir da descarga [4] 
23/40 . . para ou a partir do circuito de interação [4] 
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23/42 . . . o circuito de interação tendo estruturas de ondas 
lentas em espiral ou derivada de uma espiral (23/44 
a 23/48 têm prioridade) [4] 

23/44 . . . Dispositivo de acoplamento do tipo bastão (23/46, 
23/48, 23/54 têm prioridade) [4] 

23/46 . . . Dispositivos de ligação em laço [4] 
23/48 . . . para unir circuitos de interação com linhas 

coaxiais; Dispositivos de acoplamento do tipo em 
espiral (23/46 tem prioridade) [4] 

23/50 . . . . o circuito de interação sendo em espiral ou 
derivado de uma espiral (23/52 tem prioridade) 
[4] 

23/52 . . . . as espirais de acoplamento sendo dispostas 
coaxialmente em volta uma da outra [4] 

23/54 . . Dispositivos de filtragem impedindo freqüência ou 
modulações indesejáveis para serem acoplados no ou 
fora do circuito de interação; Prevenção de perda de 
alta freqüência no ambiente [4] 

 
25/00 Válvulas de tempo de trânsito, por ex., klystron, válvulas 

de ondas em propagação, magnétrons (detalhes de válvulas 
de tempo de trânsito 23/00; aceleradores de partículas H 05 H) 

25/02 . Válvulas com correntes de elétrons moduladas em 
velocidade ou densidade em uma zona moduladora e, em 
seguida, abandonando a energia em uma zona indutora, 
sendo as zonas associadas a um ou mais ressonadores 
(válvulas em que uma onda em propagação é simulada a 
intervalos espaçados 25/34) 

25/04 . . Válvulas, tendo um ou mais ressonadores, sem 
reflexão da corrente de elétrons e em que a modulação, 
produzida na zona moduladora, é principalmente uma 
modulação de densidade, por ex., válvula de Hæff 

25/06 . . Válvulas, tendo apenas um ressonador, sem reflexão da 
corrente de elétrons e em que a modulação produzida 
na zona moduladora é principalmente uma modulação 
de velocidade, por ex., klystron do tipo Lüdi 

25/08 . . . com corrente de elétrons perpendicular ao eixo do 
ressonador 

25/10 . . Klystrons, isto é, válvulas com dois ou mais 
ressonadores sem reflexão da corrente de elétrons e em 
que a corrente é modulada principalmente pela 
velocidade na zona do ressonador de entrada 

25/11 . . . Klystrons de interação estendida [2] 
25/12 . . . com corrente de elétrons em forma de lápis no eixo 

dos ressonadores 
25/14 . . . com corrente de elétrons em forma cilíndrica 

coaxial ao eixo dos ressonadores 
25/16 . . . com corrente de elétrons em forma de lápis 

perpendicular ao eixo dos ressonadores 
25/18 . . . com corrente de elétrons radial ou em forma de 

disco perpendicular ao eixo dos ressonadores 
25/20 . . . tendo disposições espaciais no espaço entre os 

ressonadores, por ex., válvula amplificadora de 
parede resistiva, válvula amplificadora de carga de 
espaço, válvula de saltos de velocidade 

25/22 . . Klystrons de reflexão, isto é, válvulas tendo um ou 
mais ressonadores, com uma única reflexão da corrente 
de elétrons, e em que a corrente é modulada 
principalmente pela velocidade na zona moduladora 

25/24 . . . em que a corrente de elétrons está no eixo do 
ressonador ou ressonadores e toma a forma de lápis 
antes da reflexão 

25/26 . . . em que a corrente de elétrons é coaxial ao eixo do 
ressonador ou ressonadores e toma a forma 
cilíndrica antes de reflexão 

25/28 . . . em que a corrente de elétrons é perpendicular ao 
eixo do ressonador ou ressonadores e toma forma 
de lápis antes da reflexão 

25/30 . . . em que a corrente de elétrons é perpendicular ao 
eixo do ressonador ou ressonadores e toma a forma 
de disco ou radial antes da reflexão 

25/32 . . Válvulas de reflexão múltipla, por ex., válvula de    
Coeterier 

25/34 . Válvulas de ondas em propagação; Válvulas em que uma 
onda em propagação é simulada a intervalos espaços 

25/36 . . Válvulas em que se produz uma interação entre uma 
corrente de elétrons e uma onda em propagação ao 
longo de uma linha de retardo ou de uma seqüência 
equivalente de elementos de impedância, e sem um 
sistema de ímãs produzindo um campo H que cruza um 
campo E 

25/38 . . . sendo a onda utilizada em propagação direta 
25/40 . . . sendo a onda utilizada em propagação inversa 
25/42 . . Válvulas em que se produz uma interação entre a 

corrente de elétrons e uma onda em propagação ao 
longo de uma linha de retardo ou de uma seqüência 
equivalente de elementos de impedância e com um 
sistema de ímãs produzindo um campo H que 
cruza um campo E (com a onda de propagação 
movendo-se inteiramente em torno do espaço 
eletrônico 25/50) 

25/44 . . . sendo a onda utilizada em propagação direta 
25/46 . . . sendo a onda utilizada em propagação inversa 
25/48 . . Válvulas em que se produz uma interação entre duas 

correntes de elétrons de velocidades diferentes, por ex., 
válvula de onda de elétrons 

25/49 . . Válvulas que utilizam o princípio paramétrico, por ex., 
para amplificação paramétrica 

25/50 . Magnetróns, isto é, válvulas com um sistema magnético 
produzindo um campo H que cruza um campo E (com a 
onda em propagação não se movendo inteiramente em 
torno do espaço eletrônico 25/42; funcionando com 
reflexão múltipla ou com ação de ciclotron invertida 25/62, 
25/64) 

25/52 . . em que o espaço eletrônico apresenta uma forma que 
não impede qualquer elétron de se mover 
completamente em torno do catodo ou do eletrodo guia 

25/54 . . . tendo apenas uma cavidade ou um outro tipo de 
ressonador, por ex., válvula de neutródio (tendo 
um ressonador composto 25/58) 

25/55 . . . . Magnetróns de cavidades coaxiais [2] 
25/56 . . . . com disposição interdigital dos anodos, por 

ex., válvula turbator 
25/58 . . . tendo um número determinado de ressonadores; 

tendo um ressonador composto, por ex., uma hélice 
25/587 . . . . Magnetróns de cavidades múltiplas [2] 
25/593 . . . . . Magnetróns ascendentes (rising-sun) [2] 
25/60 . . com um espaço de elétrons apresentando uma forma 

que impede qualquer elétron de se mover 
completamente em torno do catodo ou do eletrodo 
guia; Magnetróns lineares 

25/61 . Válvulas  híbridas,  isto é,  compreendendo  uma  seção  do 
tipo  klystron  e  uma  seção  do tipo de onda em 
propagação [2] 

25/62 . Estrofotrons, isto é, válvulas com campo H cruzando o 
campo E e  funcionando com reflexão múltipla 
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25/64 . Válvulas de turbina, isto é, válvulas com campo H 
cruzando o campo E e funcionando com ação de ciclotron 
invertida 

25/66 . Válvulas com corrente, de elétrons, autocruzada e 
apresentando, em conseqüência, um fenômeno de auto-
interrupção ou de auto-interferência 

25/68 . Válvulas especialmente destinadas a funcionar como 
osciladores com uma grade positiva e um campo de 
retardo, por ex., para osciladores Barkausen-Kurz (com 
emissão secundária 25/76) 

25/70 . . com ressonador tendo indutância e capacitância 
distribuídas, por ex., válvula de Pintsch 

25/72 . . em que uma onda estacionária ou uma parte 
considerável da mesma é produzida ao longo de um 
eletrodo, por ex., válvula de Clavier (com ressonador 
tendo indutância e capacitância distribuídas 25/70) 

25/74 . Válvulas especialmente destinadas a funcionar como 
osciladores de diodos de tempo de trânsito, por ex., 
monotron (com emissão secundária 25/76) 

25/76 . Válvulas multiplicadoras de elétrons dinâmicos, por ex., 
válvula multiplicadora Farnsworth, multipactor 

25/78 . Válvulas com corrente de elétrons, modulada pela deflexão 
em um ressonador 

 
27/00 Tubos de feixe de íons (25/00, 33/00, 37/00 têm prioridade; 

aceleradores de partículas H 05 H) 
27/02 . Fontes de íons; canhões de íons (disposições para 

manipulação de partículas, por ex., focalização G 21 K 
1/00; geração de íons a serem introduzidos em gases que 
não estejam em espaço fechado H 01 T 23/00; geração de 
plasma H 05 H 1/24) [3] 

27/04 . . utilizando descarga reflexa, por ex., fontes Penning de 
íons [3] 

27/06 . . . sem aplicação de campo magnético [3] 
27/08 . . utilizando descarga em arco [3] 
27/10 . . . Duo-plasmatrons (para utilização em aceleradores 

de partículas H 05 H 7/00) [3] 
27/12 . . . . providos de cuba de dilatação [3] 
27/14 . . . Outras fontes de íons para descarga em arco 

utilizando um campo magnético aplicado [3] 
27/16 . . utilizando excitação em alta freqüência, por ex., 

excitação por microondas [3] 
27/18 . . . com aplicação de um campo magnético axial [3] 
27/20 . . utilizando bombardeamento de partículas, por ex., 

ionizadores [3] 
27/22 . . . Fontes metálicas de íons [3] 
27/24 . . utilizando foto-ionização, por ex., usando feixe de 

raios laser [3] 
27/26 . . utilizando ionização superficial, por ex., fontes de íons 

de efeito de campo, fontes termiônicas de íons (27/20, 
27/24 têm prioridade) [3] 

29/00 Detalhes de válvulas de raios catódicos ou de tubos de feixe 
eletrônico dos tipos abrangidos pelo grupo 31/00 

29/02 . Eletrodos; Telas; Montagem, suporte, espaçamento ou 
isolamento dos mesmos 

29/04 . . Catodos (canhões de elétrons 29/48) 
29/06 . . Telas para blindagem; Máscaras interpostas na 

corrente de elétrons 
29/07 . . . Máscaras de sombra para válvulas de televisão a 

cores [2] 
29/08 . . Eletrodos intimamente associados a uma tela na qual 

ou pela qual se forma, se capta, se converte ou se 
armazena uma imagem ou desenho, por ex., placa de 
suporte da válvula de armazenamento para coletar 
elétrons secundários (disposições de comutação da cor 
29/80) 

29/10 . . Telas nas ou pelas quais se forma, se capta, se converte 
ou se armazena uma imagem ou desenho 

29/12 . . . atuando como válvulas de luz por meio da 
operação de um obturador, por ex., para 
“eidophor” 

29/14 . . . atuando por  descoloração, por ex., tela de haleto 
29/16 . . . Telas incandescentes 
29/18 . . . Telas luminescentes 
29/20 . . . . caracterizadas pelo material luminescente  
29/22 . . . . caracterizadas pelo ligante ou adesivo de 

fixação do material luminescente a seu suporte, 
por ex., invólucro 

29/24 . . . . Suportes para o material luminescente 
29/26 . . . . com camadas luminescentes superpostas 
29/28 . . . . com camadas protetoras, condutoras ou 

refletoras 
29/30 . . . . com material luminescente disposto de forma 

descontínua, por ex., em pontos ou linhas 
29/32 . . . . . com pontos ou linhas adjacentes de 

material luminescente diferente, por ex., 
para televisão a cores 

29/34 . . . . dotadas de sinais ou referências permanentes 
29/36 . . . Telas fotoelétricas; Telas de acumulação de carga 
29/38 . . . . sem acumulação de carga, por ex., tela foto-

emissiva, catodo estendido 
29/39 . . . . Telas de acumulação de carga 
29/41 . . . . . utilizando emissão secundária, por ex., 

para sup ericonoscópio 
29/43 . . . . . utilizando um mosaico fotoemissivo, por 

ex., para orticonoscópio, para iconoscópio 
29/44 . . . . apresentando efeitos elétricos internos 

causados por radiação de partículas, por ex., 
condutividade induzida por bombardeamento 

29/45 . . . . apresentando efeitos elétricos internos 
causados por radiação eletromagnética, por ex., 
tela fotocondutiva, tela fotoelétrica, tela 
fotovoltaica 

29/46 . Disposições de eletrodos e peças associadas para produzir 
ou controlar o raio ou o feixe, por ex., disposição ótico-
eletrônica 

Nota 
Os grupos 29/48 a 29/51 têm prioridade sobre os grupos 
29/52 a 29/68. 
 

29/48 . . Canhões de elétrons 
29/50 . . . sendo dois ou mais canhões dispostos em um único 

espaço a vácuo, por ex., para válvulas de raios 
múltiplos (29/51 tem prioridade) [2] 

29/51 . . . Disposições para controlar a convergência de 
vários feixes [2] 

29/52 . . Disposições para controlar a intensidade do raio ou do 
feixe, por ex., para modulação 

29/54 . . Disposições para centralizar o raio ou o feixe 
29/56 . . Disposições para controlar a seção cruzada do raio ou 

do feixe; Disposições para corrigir aberrações do feixe, 
por ex., devido às lentes 

29/58 . . Disposições para focalizar ou refletir o raio ou o feixe 
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29/60 . . . Espelhos 
29/62 . . . Lentes eletrostáticas 
29/64 . . . Lentes magnéticas 
29/66 . . . . utilizando apenas meios eletromagnéticos 
29/68 . . . . utilizando apenas ímãs permanentes 
29/70 . . Disposições para desviar o raio ou o feixe (sistemas de 

circuitos para produzir pulsações em forma de dentes 
de serra ou outras voltagens ou correntes de desvio H 
03 K) 

29/72 . . . ao longo de uma linha reta ou ao longo de duas 
linhas retas perpendiculares 

29/74 . . . . Deflexão apenas por campos elétricos 
29/76 . . . . Deflexão apenas por campos magnéticos 
29/78 . . . ao longo de um círculo, de um espiral ou de uma 

linha radial rotativa, por ex., para indicação do 
radar 

29/80 . . Disposições para controlar o raio ou o feixe depois de 
sua passagem pelo sistema de deflexão principal, por 
ex., para pós-aceleração ou pós-concentração, para 
comutação da cor 

29/81 . . . utilizando máscaras de sombra (máscaras de 
sombra, per se, 29/07) [3] 

29/82 . . Montagem, suporte, espaçamento ou isolamento das 
disposições ótico-eletrônicas ou ótico-iônicas 

29/84 . Armadilhas para remover  ou desviar partículas 
indesejáveis, por ex., íons negativos, elétrons em franja; 
Disposições para seleção de velocidade ou de massa 
(espectrômetro de partículas ou válvulas separadoras 
49/00) 

29/86 . Invólucros; Recipientes; Fechos a vácuo 
29/87 . . Disposições para anular ou reduzir os efeitos de 

implosão de invólucros ou recipientes [2] 
29/88 . . com revestimentos em suas paredes; Seleção de 

materiais especiais para os revestimentos (telas 
luminescentes 29/18) 

29/89 . . disposições óticas ou fotográficas combinadas 
estruturalmente com o invólucro 

29/90 . Disposições de passagem; Vedações para os mesmos 
29/92 . Meios formando parte da válvula para lhe fornecer ligação 

elétrica (estrutura de conectores H 01 R) 
29/94 . Seleção de substâncias especiais para enchimentos 

gasosos; Meios para produzir ou manter a pressão desejada 
dentro da válvula, por ex., por remoção do gás residual 
pela evaporação de “getter” 

29/96 . Um ou mais elementos de circuito estruturalmente 
associados à válvula 

29/98 . Disposições de circuitos não adaptados a uma aplicação 
especial da válvula e não incluídos em outro local 

31/00 Válvulas de raios catódicos; Tubos de feixe eletrônico 
(25/00, 33/00, 35/00, 37/00 têm prioridade; detalhes de 
válvulas de raios catódicos ou de tubos de feixe eletrônico 
29/00; lâmpadas de raios catódicos ou de corrente eletrônicas 
63/00) 

31/02 . tendo um ou mais eletrodos de saída que podem receber 
impacto seletivamente pelo raio ou pelo feixe, podendo 
este último ser desviado ou desfocalizado em direção à,  a 
partir de ou sobre, esses eletrodos 

31/04 . . com apenas um ou dois eletrodos de saída 
31/06 . . com mais de dois eletrodos de saída, por ex., para 

ligação múltipla ou contagem 
31/08 . tendo uma tela na qual ou pela qual se forma, se capta, se 

converte ou se armazena uma imagem ou desenho 

31/10 . . Válvulas reprodutoras de imagem ou desenhos, isto é, 
tendo entrada elétrica e saída ótica; Válvulas de ponto 
flutuante para fins de varredura 

31/12 . . . com tela luminescente 
31/14 . . . . Olho mágico ou indicadores de sintonia 

análogos 
31/15 . . . . com raio ou feixe dirigido seletivamente para 

segmentos anódicos luminescentes [3] 
31/16 . . . . com máscara portando um número de sinais 

apresentados seletivamente, por ex., 
numeroscópio 

31/18 . . . . em que um raio ou feixe inscreve uma imagem 
sobre uma tela de acumulação de carga em 
forma de grade e com um raio ou feixe 
passando através da tela e sofrendo sua 
influência antes de atingir a tela luminescente, 
por ex., válvula de acumulação de visão direta 

31/20 . . . para a apresentação de imagens ou desenhos em 
duas ou mais cores 

31/22 . . . para apresentação estereoscópica 
31/24 . . . com a tela servindo de válvula de luz por meio de 

um mecanismo de obturador, por ex., “eidophor” 
31/26 . . Válvulas de captação de imagem recebendo um sinal 

de luz visível e produzindo um sinal elétrico (válvulas 
sem feixes eletrônicos definidos e tendo um raio 
luminoso explorando uma tela fotoemissora 40/20) 

31/28 . . . com raio eletrônico explorando a tela de imagem 
31/30 . . . . tendo meios de regulagem do potencial de tela 

no potencial de anodo, por ex., iconoscópio 
31/32 . . . . . Válvulas com uma seção de amplificação 

de imagem, por ex., iconoscópio de 
imagens, supericonoscópio 

31/34 . . . . tendo meios de regulagem do potencial de tela 
no potencial de catodo, por ex., orticonoscópio 

31/36 . . . . . Válvulas com um elemento de 
amplificação de imagem, por ex., 
orticonoscópio de imagens 

31/38 . . . . . Válvulas com tela fotocondutiva, por ex., 
vidicon 

31/40 . . . . tendo uma tela de imagem em forma de grade 
através da qual passa o raio eletrônico e pela 
qual o raio é influenciado antes de atingir o 
eletrodo de saída, isto é, com “ação de triodo” 

31/42 . . . com uma tela de imagem produzindo um raio 
eletrônico composto que é desviado como um todo 
por uma sonda estacionária para simular um efeito 
de varredura, por ex., válvula captadora 
Farnsworth 

31/44 . . . . Válvulas com uma seção de amplificação de 
imagem 

31/46 . . . Válvulas em que o sinal elétrico de saída 
representa ao mesmo tempo a intensidade e a cor 
da imagem 

31/48 . . . Válvulas cujo sinal de saída é amplificado por um 
multiplicador de elétrons disposto no interior da 
válvula 

31/49 . . Válvulas captadoras adaptadas para uma entrada de 
radiações eletromagnéticas outras que não a luz visível 
e com uma saída elétrica, por ex., para uma entrada de 
raios-X, para uma entrada de radiações infravermelhas 
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31/495 . . Válvulas captadoras adaptadas para uma entrada de 
vibrações sônicas, ultra-sônicas ou mecânicas e tendo 
uma saída elétrica 

31/50 . . Válvulas de conversão de imagem ou de amplificação 
de imagem, isto é, tendo uma entrada ótica, de raios-X 
ou análogas e uma saída ótica 

31/52 . . . com uma tela de imagem em forma de grade 
através da qual passam o raio ou o feixe eletrônico 
e pela qual o raio ou o feixe é influenciado antes de 
atingir a tela de saída luminescente, isto é, com 
“ação de triodo” 

31/54 . . . em que o raio ou o feixe eletrônico é refletido pela 
tela de entrada de imagem na tela de saída de 
imagem 

31/56 . . . para converter ou amplificar imagens em duas ou 
mais cores 

31/58 . . Válvulas para armazenamento de imagens ou padrões 
de informações ou para conversão de definição de 
imagens de televisão ou análogas, isto é, tendo uma 
entrada elétrica e uma saída elétrica 

31/60 . . . tendo meios para desviar, quer seletivamente quer 
seqüencialmente, um raio eletrônico para 
elementos separados na superfície da tela (por 
sistemas de circuitos apenas 29/98) 

31/62 . . . . com raios separados para leitura e escrita 
31/64 . . . . . em lados opostos da tela, por ex., para 

conversão da definição 
31/66 . . . tendo meios para permitir que apenas elementos 

selecionados da seção transversal de um feixe 
eletrônico homogêneo atinjam os elementos 
correspondentes da tela, por ex., seléctron 

31/68 . . . em que o padrão de informação representa duas ou 
mais cores 

33/00 Válvulas de descarga com disposições para emissão dos 
elétrons ou íons do invólucro (aceleradores de partículas H 
05 H), Válvulas Lenard 

33/02 . Detalhes 
33/04 . . Janelas 
35/00 Válvulas de raios-X (aparelhos de raios-X H 01 S 4/00; 

técnicas para produção de raios-X em geral H 05 G) 
35/02 . Detalhes 
35/04 . . Eletrodos 
35/06 . . . Catodos 
35/08 . . . Anodos; Anticatodos 
35/10 . . . . Anodos rotativos; Disposições para girar 

anodos; Resfriamento de anodos rotativos  
35/12 . . . . Resfriamento de anodos não rotativos 
35/14 . . Disposições para concentrar, focalizar ou dirigir o raio 

catódico 
35/16 . . Invólucros; Recipientes; Blindagens associadas aos 

mesmos 
35/18 . . . Janelas 
35/20 . . Utilização de substâncias especiais para enchimentos 

gasosos; Meios para produção ou manutenção da 
pressão desejada dentro da válvula,  por ex., por 
remoção do gás residual pela evaporação de “getter” 

35/22 . especialmente destinadas a deixar passar uma corrente de 
grande intensidade por um período de tempo muito curto, 
por ex., para operação de flash 

35/24 . Válvulas em que o ponto de impacto do raio catódico no 
anodo ou no anticatodo é móvel em relação à superfície 
das mesmas 

35/26 . . pela rotação do anodo ou do anticatodo 
35/28 . . por vibração, oscilação, movimento de vaivém ou 

movimento do tipo de prato basculante do anodo ou do 
anticatodo 

35/30 . . por desvio do raio catódico 
35/32 . Válvulas em que os raios-X são produzidos na extremidade 

ou na vizinhança da extremidade da válvula ou parte da 
mesma, tendo a válvula ou parte da mesma uma pequena 
seção transversal para facilitar sua introdução em uma 
pequena abertura ou cavidade. 

37/00 Válvulas de descarga com meios para introduzir objetos ou 
materiais a serem expostos à descarga, por ex., para fins de 
exame ou processamento dos mesmos (33/00, 40/00, 41/00, 
47/00,  49/00  têm  prioridade; investigação ou análise de 
estruturas de superfícies nas faixas atômicas usando técnicas 
de sondagem de exploração G 01 N 13/10, por ex.  microscopia 
de exploração em túneis 13/12;  teste  sem  contato de circuitos 
eletrônicos utilizando feixes eletrônicos G 01 R 31/305; 
detalhes de aparelhos usando técnicas de exploração por 
sondas,  em geral G 12 B 21/00)  [2, 5] 

37/02 . Detalhes 
37/04 . . Disposições de eletrodos e elementos associados para 

produzir ou controlar a descarga, por ex., disposição 
ótico-eletrônica, disposição ótico-iônica 

37/05 . . . Disposições ótico-eletrônicas ou ótico-iônicas 
para separar elétrons ou íons de acordo com a 
sua energia (válvulas separadoras de partículas 
49/00) [3] 

37/06 . . . Fontes eletrônicas; Canhões de elétrons 
37/063 . . . . Disposição geométrica de eletrodos para 

formação de feixe [3] 
37/065 . . . . Estrutura de canhões ou peças dos mesmos 

(37/067 a 37/077 têm prioridade) [3] 
37/067 . . . . Substituição de peças de canhões; Ajustamento 

recíproco de eletrodos (37/073 a 37/077 têm 
prioridade; travamento a vácuo 37/18) [3] 

37/07 . . . . Eliminação de efeitos nocivos devidos a efeitos 
térmicos ou elétricos ou a campos magnéticos 
(37/073 a 37/077 têm prioridade) [3] 

37/073 . . . . Canhões de elétrons utilizando emissão de 
campo, foto-emissão ou fontes de elétrons de 
emissão secundária [3] 

37/075 . . . . Canhões de elétrons utilizando emissão 
termiônica a partir de catodos aquecidos por 
bombardeamento de partículas ou por radiação, 
por ex., por laser [3] 

37/077 . . . . Canhões de elétrons utilizando descarga em 
gases ou vapores como fontes de elétrons [3] 

37/08 . . . Fontes de íons; canhões de íons 
37/09 . . . Diafragmas; Blindagens associadas com 

disposições ótico-eletrônicas ou ótico-iônicas; 
Compensação de campos de perturbação [3] 

37/10 . . . Lentes 
37/12 . . . . eletrostáticas 
37/14 . . . . magnéticas 
37/141 . . . . . Lentes eletromagnéticas [3] 
37/143 . . . . . Lentes magnéticas permanentes [3] 
37/145 . . . . Combinações de lentes eletrostáticas e 

magnéticas [3] 
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37/147 . . . Disposições para dirigir ou desviar a descarga ao 
longo de uma trajetória desejada (lentes 37/10) [2] 

37/15 . . . . Regulagem mecânica externa de componentes 
ótico-eletrônicos ou ótico-iônicos (37/067, 
37/20 têm prioridade) [3] 

37/153 . . . Disposições ótico-eletrônicas ou ótico-iônicas para 
a correção de efeitos de imagens, por ex., 
estigmadores [2] 

37/16 . . Invólucros; Recipientes 
37/18 . . Travamento a vácuo 
37/20 . . Meios de suporte ou posicionamento do objeto ou do 

material; Meios para ajustar diafragmas ou lentes 
associadas com o suporte (preparação de espécimes 
para análise G 01 N 1/28) 

37/21 . . Meios para ajustar o foco [2] 
37/22 . . Disposições óticas ou fotográficas associadas com a 

válvula 
37/24 . . Disposições de circuitos não adaptados a uma 

aplicação especial da válvula e não incluídos em outro 
local 

37/244 . . Detectores; Componentes associados ou circuitos para 
os mesmos [3] 

37/248 . . Componentes associados à alimentação em alta tensão 
(alimentação em alta tensão, per se H 02 J; M) [3] 

37/252 . Tubos para analisar por pontos, por meio de feixes de 
elétrons ou íons; Microanalisadores (pesquisa ou análise 
com os mesmos G 01 N 23/22) [3] 

37/256 . . utilizando feixes de varredura [3] 
37/26 . Microscópios eletrônicos ou iônicos; Válvulas de difração 

de elétrons ou de íons [2] 
37/27 . . Microscopia de sombra [3] 
37/28 . . com feixes de varredura (microanalisadores utilizando 

feixes de varredura 37/256) 
37/285 . . Microscópios de emissão, por ex., microscópios de 

emissão de campo [2] 
37/29 . . Microscópio de reflexão [2] 
37/295 . . Válvulas de difração eletrônica ou iônica [2] 
37/30 . Válvulas de raios eletrônicos ou de raios iônicos para 

tratamento localizado de objetos 
37/301 . . Disposições para tornar os feixes aptos a atravessar 

áreas de diferentes pressões [3] 
37/302 . . Controle de válvulas por informação externa, por ex., 

controle de programação (37/304 tem prioridade) [3] 
37/304 . . Controle de válvulas por informação proveniente dos 

objetos, por ex., sinais de correção [3] 
37/305 . . para vazamento, fusão, evaporação ou gravação à 

água-forte [2] 
37/31 . . para cortar ou perfurar [2] 
37/315 . . para soldar [2] 
37/317 . . para modificar as propriedades dos objetos ou para 

lhes aplicar camadas delgadas, por ex., implantação de 
íons (37/36 tem prioridade) [3] 

37/32 . Válvulas de descarga de enchimento gasoso (aquecimento 
por descarga H 05 B) 

37/34 . . operando com pulverização catódica (37/36 tem 
prioridade) [3] 

37/36 . . para limpeza de superfície durante o chapeamento com 
íons de materiais introduzidos na descarga, por ex., 
introduzidos por meio de evaporação [3] 

40/00 Válvulas de descarga fotoelétrica não implicando na 
ionização de um gás (49/00 tem prioridade; válvulas de raios 
catódicos ou válvulas de imagem 31/26) [3] 

40/02 . Detalhes [3] 

40/04 . . Eletrodos [3] 
40/06 . . . Catodos foto-emissivos [3] 
40/08 . . Meios magnéticos para controle de descarga [3] 
40/10 . . Seleção de substâncias para enchimentos a gás [3] 
40/12 . . Um ou mais elementos de circuitos em associação 

estrutural com a válvula [3] 
40/14 . . Disposições de circuito não adaptadas a uma aplicação 

especial da válvula e não incluídas em outro local [3] 
40/16 . possuindo  catodo foto-emissivo, por ex., célula foto-

elétrica  alcalina  (operando com emissão secundária 
43/00) [3] 

40/18 . . com revestimentos luminescentes para influir sobre a 
sensibilidade da válvula, por ex., por conversão do 
comprimento de onda de entrada (válvula de conversão 
de imagem ou de amplificação de imagem 31/50) [3] 

40/20 . . em que um raio de luz varre uma tela foto-emissiva [3] 
 
41/00 Válvulas de descarga para medir a pressão do gás 

introduzido;  (sistemas de fechamento a vácuo utilizando tais 
válvulas G 01 L 21/30); Válvulas de descarga para 
evacuação por difusão de íons  

41/02 . Válvulas de descarga para medir a pressão do gás 
introduzido [2] 

41/04 . . com ionização por meio de catodos termiônicos [2] 
41/06 . . com ionização por meio de catodos frios [2] 
41/08 . . com ionização por meio de substâncias radioativas, por 

ex., alfatrons [2] 
41/10 . . do tipo de espectrômetro de partículas (espectrômetros 

de partículas, em geral, 49/00) [2] 
41/12 . Válvulas de descarga para a evacuação por difusão de íons, 

por ex., bombas de íons, bombas de íons por “getter” [2] 
41/14 . . com ionização por meio de catodos termiônicos [2] 
41/16 . . . utilizando “getters” [2] 
41/18 . . com ionização por meio de catodos frios [2] 
41/20 . . . utilizando “getters” [2] 
43/00 Válvulas de emissão secundária; Válvulas multiplicadoras 

de elétrons (válvulas multiplicadoras de elétrons dinâmicos 
25/76; detectores de emissão secundária para medição das 
radiações nucleares ou dos raios-X G 01 T 1/28) 

43/02 . Válvulas em que um ou alguns eletrodos são eletrodos de 
emissão de elétrons secundários 

43/04 . Multiplicadores de elétrons 
43/06 . . Disposições de eletrodos 
43/08 . . . Disposições de catodos (estrutura de fotocatodos 

40/06, 40/16, 47/00, 49/08) 
43/10 . . . Dínodos (43/24, 43/26 têm prioridade; eletrodos de 

emissão de elétrons secundários em geral 1/32) 
43/12 . . . Disposições de anodos 
43/14 . . . Controle do feixe eletrônico por campo magnético 
43/16 . . . Disposições de eletrodos utilizando essencialmente 

um dínodo 
43/18 . . . Disposições de eletrodos utilizando essencialmente 

mais de um dínodo 
43/20 . . . . Dínodos consistindo em um material em folha, 

por ex., planos, curvos 
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43/22 . . . . Dínodos consistindo em um material 
permeável aos elétrons, por ex., folha, grade, 
tubo, cortina de veneziana 

43/24 . . . . Dínodos tendo um gradiente de potencial ao 
longo de suas superfícies 

43/26 . . . . Dínodos em caixa 
43/28 . . Invólucros; Janelas; Telas; Supressão de descargas ou 

correntes indesejáveis 
43/30 . . Disposições de circuitos não adaptados a uma 

aplicação especial da válvula e não incluídos em outro 
local 

 
45/00 Válvulas de descarga funcionando como geradores 

termiônicos 
 
47/00 Válvulas para determinar a presença, a intensidade, à 

densidade ou a energia de radiação de partículas (válvulas 
de descarga fotoelétricas que não impliquem na ionização de 
um gás 40/00) [3] 

47/02 . Câmaras de ionização [3] 
47/04 . . Câmaras de ionização capacitivas, por ex., cujos 

eletrodos sejam utilizados como eletrômetros 
(dosímetros eletrostáticos em geral G 01 T 1/14) [3] 

47/06 . Válvulas de contador proporcional [3] 
47/08 . Válvulas de contador Geiger-Müller [3] 
47/10 . Contadores de centelhas (47/14 tem prioridade; abertura de 

centelhas H 01 T) [3] 
47/12 . Válvulas detectoras de nêutrons, por ex., válvulas BF3 [3] 
47/14 . Câmaras paralelas de centelhamento de eletrodos ou de 

serpentina; Câmaras de centelhamento de fio ou de 
serpentina [3] 

47/16 . . caracterizado pela leitura de cada fio individual [3] 
47/18 . . . a leitura sendo elétrica (47/20 tem prioridade) [3] 
47/20 . . . a leitura empregando linhas de retardo elétrico ou 

mecânico, por ex., linhas de retardo 
magnetostritivo [3] 

47/22 . . caracterizado por outro tipo de leitura [3] 
47/24 . . . sendo a leitura acústica [3] 
47/26 . . . sendo a leitura ótica [3] 
49/00 Espectrômetro de partículas ou válvulas separadoras (para 

medir a pressão do gás 41/10) [3] 
 
Nota 

Ao classificar os separadores de partículas, não se 
estabelece distinção entre espectrometria e 
espectrografia, sendo a diferença unicamente na 
modalidade da detecção  que,  no  primeiro  caso,  é 
elétrica e, no segundo caso, se faz por meio de uma 
película fotográfica [3] 
 

49/02 . Detalhes [3] 
49/04 . . Disposições para introduzir ou extrair amostras a 

serem analisadas, por ex., travamentos a vácuo; 
Disposições para regulagem externa de componentes 
ótico-eletrônicos ou ótico-iônicos [3] 

49/06 . . Disposições ótico-eletrônicas ou ótico-iônicas (49/04 
tem prioridade) [3] 

49/08 . . Fontes eletrônicas, por ex., para geração de 
fotoelétrons, de elétrons secundários ou de elétrons 
Auger [3] 

49/10 . . Fontes de íons; Canhões de íons [3] 
49/12 . . . utilizando descarga em arco, por ex., do tipo duo-

plasmatron [3] 

49/14 . . . utilizando bombardeamento de partículas, por ex., 
câmaras de ionização [3] 

49/16 . . . utilizando ionização superficial, por ex., emissão 
de campo, termiônica ou foto-emissão [3] 

49/18 . . . utilizando ionização de centelhamento [3] 
49/20 . . Desvio magnético [3] 
49/22 . . Desvio eletrostático [3] 
49/24 . . Sistemas a vácuo, por ex., mantendo pressões 

desejadas [3] 
49/26 . Espectrômetros de massa ou válvulas separadoras 

(separação de isótopos utilizando essas válvulas B 01 D 
59/44; espectrômetros de massa especialmente adaptados 
para cromatografia sobre coluna G 01 N 30/72) [3] 

49/28 . . Espectrômetros estáticos [3] 
49/30 . . . utilizando analisadores magnéticos [3] 
49/32 . . . utilizando focalização dupla [3] 
49/34 . . Espectrômetros dinâmicos [3] 
49/36 . . . Espectrômetros de rádio freqüência, por ex., os 

espectrômetros tipo Bennett, os espectrômetros 
tipo Redhead [3] 

49/38 . . . . Omegatrons [3]  
49/40 . . . Espectrômetros para tempo de vôo (49/36 tem 

prioridade) [3] 
49/42 . . . Espectrômetros para estabilização de trajetória, por 

ex., monopolares, quadripolares, multipolares, far-
vitrons [3] 

49/44 . Espectrômetros de energia, por ex., espectrômetros alfa, 
beta [3] 

49/46 . . Espectrômetros estáticos [3] 
49/48 . . . utilizando analisadores eletrostáticos, por ex., setor 

cilíndrico, filtro Wien [3] 
 
Lâmpadas de descarga 
 
61/00 Lâmpadas de descarga a gás ou a vapor (utilização para 

esterilização de laticínios A 23 C; utilização para fins 
medicinais A 61 N 5/00; utilização para desinfecção da água C 
02 F; utilização para iluminação F 21; circuitos para esse fim 
H 05 B; lâmpadas de arco com eletrodos consumíveis H 05 B; 
lâmpadas eletroluminescentes H 05 B) 

61/02 . Detalhes 
61/04 . . Eletrodos (para ignição 61/54); Telas; Blindagens 
61/06 . . . Eletrodos principais 
61/067 . . . . para lâmpadas de descarga à baixa pressão [2] 
61/073 . . . . para lâmpadas de descarga à alta pressão [2] 
61/09 . . . . Catodos ocos [2] 
61/10 . . . Blindagens, telas ou guias para influenciar a 

descarga 
61/12 . . Seleção de substâncias para enchimento gasoso; 

Especificação da pressão ou da temperatura de 
funcionamento 

61/14 . . . tendo um ou mais compostos de carbono como os 
principais constituintes 

61/16 . . . tendo hélio, argônio, neônio, criptônio ou xenônio 
como o principal constituinte 

61/18 . . . tendo um vapor metálico como o principal 
constituinte 

61/20 . . . . vapor de mercúrio 
61/22 . . . . vapor de um metal alcalino 
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61/24 . . Meios para obter ou conservar a pressão desejada 
dentro do invólucro 

61/26 . . . Meios para absorção ou adsorção de gás, por ex., 
por remoção do gás residual pela evaporação de 
“getter” (composto absorvente destinado a 
produzir vácuo no interior de tubo, ou lâmpada); 
Meios para impedir o enegrecimento do bulbo 

61/28 . . . Meios para produzir, introduzir ou recarregar com 
gás ou vapor durante  o funcionamento da lâmpada 

61/30 . . Invólucros; Recipientes 
61/32 . . . Forma longitudinal especial, por ex., para fins de 

publicidade 
61/33 . . . Forma especial da seção transversal, por ex., para 

produzir um ponto frio 
61/34 . . . Invólucros ou recipientes de paredes duplas 
61/35 . . . dotados de revestimentos em suas paredes; Seleção 

de materiais para os revestimentos (utilizando 
revestimentos coloridos 61/40; utilizando 
revestimentos luminescentes 61/42) 

61/36 . . Vedações entre partes de invólucros; Vedações para 
fios condutores de entrada; Fios condutores de entrada 

61/38 . . Dispositivos para influenciar a cor ou o comprimento 
de onda da luz 

61/40 . . . por filtros de luz; por revestimentos coloridos 
dentro ou sobre o bulbo 

61/42 . . . por transformação do comprimento de onda da luz 
por luminescência 

61/44 . . . . Dispositivos caracterizados pelo material 
luminescente (substâncias luminescentes C 09 
K 11/00) 

61/46 . . . . Dispositivos caracterizados pelo ligante ou 
outros componentes não luminescentes do 
material luminescente, por ex., para obter as 
propriedades de vazamento ou de secagem 
desejadas 

61/48 . . . . Revestimentos separados de materiais 
luminosos diferentes 

61/50 . . Peças auxiliares ou material sólido dentro do bulbo 
para reduzir o risco de explosão ao se quebrar o bulbo, 
por ex., para utilização em minas 

61/52 . . Disposições de refrigeração; Disposições de 
aquecimento; Meios para circulação de gás ou de 
vapor dentro do espaço de descarga 

61/54 . . Disposições de ignição, por ex., destinadas a provocar 
a ionização para partida (disposições de circuitos H 05 
B) 

61/56 . . Um ou mais elementos de circuito estruturalmente 
associados à lâmpada 

61/58 . Lâmpadas com ambos anodo líquido e catodo líquido 
61/60 . Lâmpadas em que o espaço de descarga é substancialmente 

preenchido com mercúrio antes da ignição  
61/62 . Lâmpadas com catodo gasoso, por ex., catodo de plasma 
61/64 . Lâmpadas de catodo brilhante (destinadas a atuar como 

indicadores de sintonia ou de tensão 17/40) 
61/66 . . possuindo um ou mais catodos de formato especial, por 

ex., para fins de propaganda 
61/68 . Lâmpadas em que a descarga principal está entre os 

elementos de um guia portador de corrente, por ex., 
lâmpada de halo 

61/70 . Lâmpadas com descarga livre à baixa pressão 
 

61/72 . . tendo um enchimento da emissão de luz principal, de 
vapor metálico facilmente vaporizável, por ex., vapor 
de mercúrio 

61/74 . . tendo um enchimento da emissão de luz principal, de 
vapor metálico de difícil vaporização, por ex., vapor de 
sódio 

61/76 . . tendo uma atmosfera de um gás ou de gases 
permanentes unicamente 

61/78 . . . com catodo frio; com catodo aquecido somente 
pela descarga, por ex., lâmpada de alta tensão para 
publicidade 

61/80 . . Lâmpadas adequadas, apenas, para funcionamento 
intermitente, por ex., lâmpada de flash 

61/82 . Lâmpadas de descarga livre sob alta pressão 
61/84 . Lâmpadas de descarga constrita por uma alta pressão 
61/86 . . com descarga adicionalmente constrita pelo 

espaçamento próximo dos eletrodos por ex. para 
projeção ótica  

61/88 . . com descarga adicionalmente constrita pelo bulbo 
61/90 . . Lâmpadas adequadas, apenas, para funcionamento 

intermitente, por ex., lâmpada de flash 
61/92 . Lâmpadas com mais de uma trajetória de descarga 

principal 
61/94 . . Trajetórias produzindo luz de comprimentos de onda 

diferentes, por ex., para simular a luz do dia 
61/95 . Lâmpadas com eletrodo de controle para variar a 

intensidade ou o comprimento de onda da luz, por ex., para 
produzir luz modulada 

61/96 . Lâmpadas com uma trajetória de descarga emissora de luz 
e um corpo incandescente aquecido separadamente dentro 
de um bulbo comum, por ex., para simular a luz do dia 
(lâmpadas com filamentos aquecidos apenas por descarga 
não luminosa H 01 K) 

61/98 . Lâmpadas com eletrodo dispostos em pequenos intervalos, 
aquecidos até a incandescência por descarga emissora de 
luz, por ex., lâmpada a arco de tungstênio 

63/00 Lâmpadas de raios catódicos ou de corrente eletrônica 
(tubos de ponto flutuante 31/10; indicadores de sintonia de 
olho mágico 31/14; lâmpadas com corpo incandescente 
aquecido por raio catódico ou corrente eletrônica H 01 K) 

63/02 . Detalhes, por ex., eletrodo, enchimento gasoso, formato do 
invólucro 

63/04 . . Invólucros com revestimentos luminescentes; Seleção 
de materiais para os revestimentos 

63/06 . Lâmpadas com tela luminescente excitadas pelo raio ou 
pela corrente  

63/08 . Lâmpadas com plasma gasoso excitado pelo raio ou pela 
corrente  

65/00 Lâmpadas sem qualquer eletrodo dentro do invólucro; 
Lâmpadas com pelo menos um eletrodo principal fora do 
invólucro 

65/04 . Lâmpadas em que um enchimento gasoso é excitado à 
luminescência por um campo eletromagnético externo ou 
por uma radiação corpuscular externa, por ex., para 
indicação 

65/06 . Lâmpadas em que um enchimento gasoso é excitado à 
luminescência por uma substância radioativa associada 
estruturalmente à lâmpada, por ex., no interior do 
invólucro 

65/08 . Lâmpadas em que uma tela ou revestimento é excitado à 
luminescência por uma substância radioativa focalizada no 
interior do invólucro 
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H 01 K LÂMPADAS ELÉTRICAS INCANDESCENTES  (detalhes ou aparelhos ou processos de sua fabricação, aplicáveis tanto aos 
dispositivos de descarga como às lâmpadas incandescentes H 01 J; fontes de luz utilizando uma combinação de geração de luz 
incandescente e de outros tipos de geração de luz H 01 J 61/96, H 05 B 35/00; circuitos para as mesmas H 05 B) 

 
Nota 

Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado:  
- “lâmpada” inclui válvulas para emissão de luz ultravioleta ou infravermelha. 
 
 

Índice da Subclasse 
 
CARACTERIZADAS PELA UTILIZAÇÃO 

Iluminação geral; Iluminação com 
outras finalidades .................................................5/00; 7/00 

CARACTERIZADAS PELO CORPO 
INCANDESCENTE 

Não condutor; não condutor 
no estado frio; múltiplo...........................11/00; 13/00; 9/00 

 
 
DETALHES..................................................................................... 1/00 
FABRICAÇÃO................................................................................ 3/00 
 
 
 
 
 

 

 
1/00 Detalhes 
1/02 . Corpos incandescentes 
1/04 . . caracterizados pelo seu material 
1/06 . . . Corpos de carbono 
1/08 . . . Corpos metálicos 
1/10 . . . Corpos de metal ou carbono combinados com 

outra substância 
1/12 . . . Corpos que não são condutores quando frios, por 

ex., para lâmpada Nernst 
1/14 . . caracterizados pelo formato 
1/16 . . Conexões elétricas dos mesmos 
1/18 . Montagens ou suportes para o corpo incandescente 
1/20 . . caracterizados pelo seu material 
1/22 . . Pés para lâmpadas (vedações para condutores de 

passagem 1/38) 
1/24 . . Montagens para lâmpadas com conexões nas 

extremidades opostas, por ex., para lâmpadas tubulares 
1/26 . Telas; Filtros (associados com os bulbos 1/28) 
1/28 . Bulbos; Invólucros 
1/30 . . incorporando lentes 
1/32 . . com revestimentos nas paredes; Invólucros ou 

revestimentos caracterizados pelo seu material 
1/34 . . Invólucros de parede dupla 
1/36 . Vedações entre partes do invólucro, por ex., entre a haste e 

o bulbo 
1/38 . Vedações para condutores de passagem 
1/40 . Condutores de passagem 
1/42 . Meios formando parte da lâmpada destinados a 

proporcionar conexão elétrica ou suporte para a lâmpada 
(disposit ivos de acoplamento elétrico possuindo uma peça 
de acoplamento adaptada para suportar uma lâmpada e não 
fazendo parte da mesma H 01 R 33/00) 

1/44 . . diretamente aplicados a ou formando parte do 
invólucro 

1/46 . . suportados por uma peça separada, por ex., base, rosca 
1/48 . . . Bases removíveis 
1/50 . Utilização de substâncias especiais para enchimentos 

gasosos; Especificação da pressão dos mesmos 
1/52 . Meios para obter ou conservar a pressão desejada dentro 

do invólucro 
1/54 . . Meios para adsorver ou absorver o gás ou para impedir 

ou remover eflorescência, por ex., por remoção do gás 
residual pela evaporação de um “getter” 

1/56 . . . caracterizados pelo material do “getter”  
1/58 . Disposições de resfriamento 
1/60 . Meios estruturalmente associados à lâmpada para indicar 

defeitos ou uso anterior 
1/62 . Um ou mais elementos de circuito estruturalmente 

associados à lâmpada 
1/64 . . com chave embutida 
1/66 . . com fusível embutido 
1/68 . . com aberturas de centelhas embutidas 
1/70 . . com um dispositivo de curto-circuito embutido, por 

ex., para lâmpadas ligadas em série 
3/00 Aparelhos ou processos adaptados à fabricação, instalação, 

remoção ou conservação de lâmpadas incandescente s ou de 
peças das mesmas (fabricação de recipiente de vidro C 03 B) 

3/02 . Fabricação de corpos incandescentes 
3/04 . . Máquinas para esse fim 
3/06 . Fixação de corpos incandescentes a seus suportes 
3/08 . Fabricação de suportes ou pés 
3/10 . . Máquinas para esse fim 
3/12 . Fixação do suporte ou pé ao invólucro; Fixação de peças 

do invólucro, por ex., por chumbagem de extremidade com 
extremidade 

3/14 . . Máquinas para esse fim 
3/16 . Fixação de bases a invólucros 
3/18 . . Máquinas para esse fim 
3/20 . Chumbagem de fios diretamente no bulbo 
3/22 . Esvaziamento, desgaseificação, enchimento ou limpeza 

dos invólucros 
3/24 . . Máquinas para esse fim 
3/26 . Fechamento dos invólucros 
3/28 . Máquinas com postos de operação seqüencial 
3/30 . Conserto ou recondicionamento de lâmpadas usadas ou 

defeituosas 
3/32 . Dispositivos auxiliares para limpeza, colocação ou 

remoção de lâmpadas incandescentes 
5/00 Lâmpadas para iluminação em geral (9/00 a 13/00 têm 

prioridade) 
5/02 . com ligações feitas em extremidades opostas, por ex., 

lâmpadas tubulares de filamento axiais 
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7/00 Lâmpadas para outros fins que não a iluminação em geral 
(9/00 a 13/00 têm prioridade) 

7/02 . para produzir um feixe de luz estreito; para produzir uma 
fonte de luz na forma aproximada de um ponto, por ex., 
para holofote, para projetores cinematográficos (produção 
de feixes estreitos por meios óticos exteriores à lâmpada F 
21 V) 

7/04 . para indicação 
7/06 . para fins decorativos 
9/00 Lâmpadas possuindo dois ou mais corpos incandescentes 

aquecidos separadamente (11/00, 13/00 têm prioridade; 
disposições indicadoras do tipo filamento incandescente 
efetuados pela combinação de certo número de lâmpadas 
individuais G 09 F 9/307) 

9/02 . para substituição no caso de falha de um dos corpos 
9/04 . . com chave de operação manual embutida 

9/06 . . com um dispositivo embutido, por ex., uma chave para 
completar automaticamente o circuito do corpo de 
reserva 

9/08 . para produzir seletivamente efeitos diferentes de luz, por 
ex., para faróis de automóveis 

11/00 Lâmpadas com um corpo incandescente que não é 
aquecido por condução, por ex., aquecido por indução, 
aquecido por descarga eletrônica (13/00 tem prioridade; 
aquecido por descarga emissora de luz H 01 J 61/98) 

13/00 Lâmpadas tendo um corpo incandescente que permanece 
essencialmente não condutor até ser aquecido, por ex., 
lâmpada Nernst 

13/02 . Disposições de aquecimento 
13/04 . . utilizando descarga elétrica 
13/06 . . utilizando aquecimento por indução; utilizando um 

campo de alta freqüência 
 
 

 

 
H 01 L DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES; DISPOSITIVOS ELÉTRICOS EM ESTADO SÓLIDO NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO 

LOCAL (sistemas de transporte para semicondutores em camadas B 65 G 49/07; utilização de dispositivos semicondutores para medição 
G 01; detalhes de aparelhos de usando técnicas de exp loração por sondas G 12 B 21/00; resistores em geral H 01 C; ímãs, indutores, 
transformadores H 01 F; capacitores em geral H 01 G; dispositivos eletrolíticos H 01 G 9/00; baterias, acumuladores H 01 M; guias de 
ondas, ressonadores ou linhas do tipo de guia de ondas H 01 P; conectores de linha, coletores de corrente H 01 R; dispositivos de emissão 
estimulada H 01 S; ressonadores eletromecânicos H 03 H; transdutores eletromecânicos para comunicação elétrica H 04 R; fontes de luz 
elétrica em geral H 05 B; circuitos impressos, circuitos híbridos, invólucros ou detalhes estruturais dos aparelhos elétricos, fabricação de 
conjuntos de componentes elétricos H 05 K; utilização de dispositivos semicondutores em circuitos de aplicação especial, ver  a subclasse 
relativa à aplicação) [2] 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange:  
- dispositivos elétricos em estado sólido que não estejam incluídos em qualquer outra subclasse e seus detalhes e inclui: dispositivos 

semicondutores adaptados à retificação, à amplificação, à oscilação ou à comutação; dispositivos semicondutores sensíveis à 
radiação; dispositivos elétricos em estado sólido que utilizam efeitos termoelétricos, supercondutivos, piezoelétricos, eletrostritivos 
ou magnetostritivos, galvanomagnéticos ou de efeitos de resistência negativa de volume e dispositivos de circuito integrado; [2] 

- foto-resistores, resistores sensíveis a campos magnéticos, resistores de efeito de campo, capacitores com barreira de potencial, 
resistores com barreira de potencial ou barreira de superfície, diodos emissores de luz não coerentes, circuitos de película fina ou 
espessa; [2] 

- processos e aparelhos adaptados à fabricação ou ao tratamento destes dispositivos, exceto nos casos em que tais processos se 
referem a uma única etapa, já incluídos em outro local. [2] 

(2) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com os significados indicados: 
- “corpo em estado sólido” significa o corpo de um material em cujo interior ou em cuja superfície produzem-se os efeitos físicos 

característicos dos dispositivos. Nos dispositivos termoelétricos, ela inclui todos os materiais atravessados pela corrente. 
As regiões dentro ou sobre o corpo dos dispositivos (outras que não o corpo em estado sólido ele próprio) que exercem 
eletricamente uma influência sobre o corpo em estado sólido, são consideradas como eletrodos, quer ou não disponham de ligações 
elétricas externas. Um eletrodo pode incluir várias partes e o termo inclui as regiões metálicas que exercem influência sobre  o 
corpo em estado sólido através de uma região isolante (por ex., acoplamento capacitivo) assim como disposições de acoplamento 
indutivo com o corpo. A região dielétrica em uma disposição capacitiva é considerada como parte do eletrodo. Nas disposições que 
incluem várias partes, só aquelas que exercem uma influência sobre o corpo em estado sólido em virtude de sua forma, de suas 
dimensões ou de sua disposição ou em virtude do material de que são formadas, são consideradas como parte do eletrodo. As outras 
partes são consideradas como “disposições para conduzir a corrente elétrica até o ou para fora do, corpo em estado sólido” ou como 
“interconexões entre os componentes em estado sólido formados na ou sobre um substrato comum”, isto é, fios condutores; [2] 

- “dispositivo” significa um elemento de circuito elétrico; no caso em que um elemento de circuito elétrico seja um dentre vários 
elementos formados em ou sobre um substrato comum, ele é designado pelo termo “componente”; [2] 

- “dispositivo completo” é um dispositivo em seu estado inteiramente montado que pode ou não necessitar de um tratamento 
posterior, por ex., a eletroformação, antes de estar pronto para seu emprego, mas que não requer a adição de unidades estruturais 
complementares; [2] 

- “peças” aplica-se a todas as unidades estruturais incluídas em um dispositivo completo; [2] 
- “recipiente” é um invólucro formando parte do dispositivo completo e consiste essencialmente em uma estrutura sólida no interior 

da qual é colocado o corpo do dispositivo ou que é formado em torno do corpo sem contudo formar uma camada em contato estreito 
com o mesmo. Um invólucro consistindo em uma ou mais camadas formadas sobre o corpo e em contato estreito com o mesmo é 
designado pelo termo “encapsulação”; [2] 

- “circuito integrado” é um dispositivo em que todos os componentes, por ex., diodos, resistores, são estruturados sobre uma base 
comum e constituem o dispositivo, inclusive as interconexões entre os componentes; [2] 
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- “montagem” de um dispositivo é a estruturação do dispositivo com seus componentes estruturais e inclui o enchimento dos 
recipientes. [2] 

 (3) Nesta subclasse, o processo e a aparelhagem para manufatura ou tratamento de um dispositivo e o dispositivo propriamente dito são 
classificados sempre que ambos forem descritos suficientemente como sendo de interesse. [6] 

 
 

Índice da Subclasse 
 
DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES 
 Dispositivos adaptados à retificação, amplificação, 

oscilação ou comutação..................................................29/00 
 Dispositivos sensíveis a ou emitindo  
 radiações ..............................................................31/00, 33/00 
OUTROS DISPOSITIVOS EM ESTADO SÓLIDO 
UTILIZANDO MATERIAIS ORGÂNICOS................................51/00 
OUTROS DISPOSITIVOS EM ESTADO SÓLIDO 
 Dispositivos termoelétricos ou  
 termomagnéticos .................................................35/00, 37/00 
 Dispositivos super ou hipercondutivos...........................39/00 
 Dispositivos piezoelétricos, eletrostritivos ou 

magnetostritivos.............................................................41/00 

 
 Dispositivos galvanomagnéticos.................................... 43/00 
 Dispositivos sem barreira de potencial ou de superfície; 

dispositivos de resistência negativa de efeito de volume; 
dispositivos não incluídos em 

 outro local ................................................45/00; 47/00; 49/00 
MONTAGENS DE DISPOSITIVOS 
SEMICONDUTORES OU OUTROS DISPOSITIVOS EM  
ESTADO SÓLIDO 
 Montagens de dispositivos individuais .......................... 25/00 
 Circuitos integrados, circuito de película fina 
 ou espessa....................................................................... 27/00 
DETALHES................................................................................... 23/00 
FABRICAÇÃO.............................................................................. 21/00 
 

 
 

21/00 Processos ou aparelhos adaptados à fabricação ou ao 
tratamento de dispositivos semicondutores ou dispositivos 
em estado sólido ou de suas peças (processos ou aparelhos 
próprios para a fabricação ou tratamento de dispositivos 
incluídos nos grupos 31/00 a 49/00 ou de suas peças ver  estes 
grupos; processos de etapa única abrangidos por outras 
subclasses, ver as subclasses pertinentes, por ex., C 23 C, C 30 
B; produção fotomecânica de superfícies texturizadas ou 
padronizadas, materiais ou originais para esse fim, aparelhos 
especialmente adaptados para esse fim em geral G 03 F) [2] 

 
Nota 
 Os grupos 21/70 a 21/98 têm prioridade sobre os grupos 

21/02 a 21/68. [2] 
21/02 . Fabricação ou tratamento de dispositivos semicondutores 

ou de suas peças (caracterizados pela utilização de 
materiais orgânicos 51/40) [2] 

21/027 . . Fabricação de máscaras sobre corpos semicondutores 
para tratamento fotolitográfico posterior, não previsto 
nos subgrupos 21/1 ou 21/34 [5] 

21/033 . . . compreendendo camadas minerais (inorgânicas) 
[5] 

21/04 . . tendo o dispositivo, pelo menos, uma barreira de 
potencial ou uma barreira de superfície, por ex., junção 
PN, camada de depleção, camada de concentração de 
portadores de carga [2] 

21/06 . . . os dispositivos tendo corpos semicondutores 
compreendendo selênio ou telúrio em forma não 
combinada e não constituindo impurezas em 
corpos semicondutores de outros materiais [2] 

21/08 . . . . Preparação de placa de suporte [2] 

21/10 . . . . Tratamento preliminar do selênio ou do telúrio, 
sua aplicação à placa de suporte ou tratamento 
subseqüente da combinação [2] 

21/103 . . . . . Conversão do selênio ou do telúrio ao 
estado condutor [2] 

21/105 . . . . . Tratamento da superfície da camada de 
selênio ou de telúrio depois de sua 
conversão ao estado condutor [2] 

21/108 . . . . . Produção de camadas isolantes discretas, 
ex., camadas de barreira  não ativas [2] 

21/12 . . . . Aplicação de um eletrodo à superfície exposta 
do selênio ou do telúrio depois de terem, estes, 
sido aplicados à placa de suporte [2] 

21/14 . . . . Tratamento do dispositivo completo, por ex., 
por eletroformação para formar uma barreira 
[2] 

21/145 . . . . . Envelhecimento [2] 
21/16 . . . os dispositivos tendo corpos semicondutores 

compreendendo óxidos cuproso ou iodeto cuproso 
[2] 

21/18 . . . tendo os dispositivos corpos semicondutores 
constituídos de elementos do quarto grupo do Sistema 
Periódico ou compostos AIIIBVv com ou sem 
impurezas, por ex., materiais de dopagem   [2, 6, 7] 

Nota: 
 Este grupo abrange também processos e aparelhos que, pela 

utilização de tecnologia apropriada são claramente 
adequados para manufatura ou tratamento de dispositivos 
cujos corpos constituem elementos do quarto grupo do 
Sistema Periódico ou compostos AIII Bv mesmo que o 
material utilizado não seja explicitamente especificado. [7] 

 
21/20 . . . . Depósito de materiais semicondutores em uma 

base, por ex., crescimento epitaxial [2] 
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21/203 . . . . . utilizando deposição física, por ex., 
deposição a vácuo, pulverização [2] 

21/205 . . . . . utilizando a redução ou a decomposição de 
um composto gasoso produzindo um 
condensado sólido, isto é, um depósito 
químico [2] 

21/208 . . . . . utilizando deposição líquida [2] 
21/22 . . . . Difusão de impurezas, por ex., material 

dopado, materiais de eletrodos, dentro ou fora 
de um corpo semicondutor ou entre regiões 
semicondutoras; Redistribuição de impurezas, 
por ex. sem introdução ou remoção de outro 
material dopado [2] 

21/223 . . . . . utilizando a difusão dentro ou fora de um 
sólido, a partir de ou em uma fase gasosa 
[2] 

21/225 . . . . . utilizando a difusão dentro ou fora de um 
sólido, a partir de ou em uma fase sólida, 
por ex., uma camada de óxido dopada [2] 

 
21/228 . . . . . utilizando a difusão dentro ou fora de um 

sólido, a partir de ou em uma fase líquida, 
por ex., processos de difusão de ligas [2] 

21/24 . . . . Formação de ligas de impurezas, por ex., 
materiais dopados, materiais de eletrodos, com 
um corpo semicondutor [2] 

21/26 . . . . Bombardeamento com radiações [2] 
21/261 . . . . . para produzir uma reação nuclear 

transmutando elementos químicos [6] 
21/263 . . . . . com radiação de alta energia (21/261 tem 

prioridade) [2, 6] 
21/265 . . . . . . produzindo uma implantação de íons 

(tubos de feixes de íons para 
tratamento localizado H 01 J 37/30) [2] 

21/266 . . . . . . . utilizando máscaras [5] 
21/268 . . . . . . utilizando radiações eletromagnéticas, 

por ex., de raios laser [2] 
21/28 . . . . Fabricação de eletrodos em corpos 

semicondutores utilizando processos ou 
aparelhos não incluídos em 21/20 a 21/268 [2] 

21/283 . . . . . Depósitos de materiais condutores ou 
isolantes para eletrodos [2] 

21/285 . . . . . . a partir de um gás ou vapor, por ex., 
condensação [2] 

21/288 . . . . . . a partir de um líquido, por ex., depósito 
eletrolítico [2] 

21/30 . . . . Tratamento de corpos semicondutores 
utilizando processos ou aparelhos não 
incluídos em 21/20 a 21/26 (fabricação de 
eletrodos nos mesmos 21/28) [2] 

21/301 . . . . . para subdividir o corpo de um 
semicondutor em partes separadas, por ex., 
fazendo divisões (corte 21/304) [6] 

21/302 . . . . . para mudar as características físicas ou a 
forma de sua superfície, por ex., gravação, 
polimento, recorte [2] 

21/304 . . . . . . Tratamento mecânico, por ex., 
esmerilhamento, polimento, recorte [2] 

21/306 . . . . . . Tratamento químico ou elétrico, por 
ex., cauterização eletrolítica (para 
formar camadas isolantes 21/31) [2] 

21/3063 . . . . . . . Gravação eletrolítica [6] 
21/3065 . . . . . . . Gravação por plasma; 

Gravação por íon reativo [6] 
21/308 . . . . . . . utilizando máscaras (21/3063, 

21/3065 tem prioridade) [2, 6] 
21/31 . . . . . . para formar camadas isolantes nos 

mesmos, por ex., para mascarar ou 
utilizando técnicas fotolitográficas 
(camadas formando eletrodos 21/28; 
camadas de encapsulação 21/56); Pós-
tratamento dessas camadas [2,5] 

21/3105 . . . . . . . Pós-tratamento [5] 
21/311 . . . . . . . . Gravação das camadas 

isolantes [5] 
21/3115 . . . . . . . Dopagem das camadas 

isolantes [5] 
21/312 . . . . . . . Camadas orgânicas, por ex., 

fotossensíveis (21/3105, 21/32 têm 
prioridade) [2,5] 

21/314 . . . . . . . Camadas inorgânicas (21/3105, 
21/32 têm prioridade) [2,5] 

21/316 . . . . . . . compostas de óxidos ou de óxidos 
vítreos ou de vidros à base de 
óxido [2] 

21/318 . . . . . . . compostas de nitretos [2] 
21/32 . . . . . . utilizando máscaras (21/308 tem 

prioridade) [2, 5] 
21/3205. . . . . . Deposição de camadas não-isolantes, 

por ex., condutoras, resistivas sobre 
camadas isolantes; Pós-tratamento 
dessas camadas (fabricação de 
eletrodos 21/28) [5] 

21/321 . . . . . . . Pós-tratamento [5] 
21/3213 . . . . . . . . Gravação física ou química de 

camadas, por ex., para produzir 
uma camada padronizada a 
partir de uma camada extensa 
pré-depositada [6] 

21/3215 . . . . . . . . Dopagem das camadas [5] 
21/322 . . . . . para modificar suas propriedades internas, 

por  ex., para produzir imperfeições 
internas [2] 

21/324 . . . . . Tratamento térmico para modificar as 
propriedades de corpos semicondutores, 
por ex., recozimento, sinterização (21/20 a 
21/288 e 21/302 a 21/322 têm prioridade) 
[2] 

21/326 . . . . . Aplicação de correntes ou de campos 
elétricos, por ex., para a eletroformação 
(21/20 a 21/288 e 21/302 a 21/324 tem 
prioridade) [2] 

21/328 . . . . Processos de várias etapas para fabricação de 
dispositivos do tipo bipolar, por ex., diodos, 
transistores, tiristores [5] 

21/329 . . . . . os dispositivos tendo um ou dois eletrodos, 
por ex., diodos [5] 

21/33 . . . . . os  dispositivos tendo três ou mais 
eletrodos [5] 

21/331 . . . . . . Transistores [5] 
21/332 . . . . . . Tiristores [5] 
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21/334 . . . . Processos de várias etapas para a fabricação de 
dispositivos do tipo unipolar [5] 

21/335 . . . . . Transistores de efeito de campo [5] 
21/336 . . . . . . com uma porta isolada [5] 
21/337 . . . . . . com uma porta de junção PN [5] 
21/338 . . . . . . com uma porta Schottky [5] 
21/339 . . . . . Dispositivos de transferência de carga  [5, 

6] 
21/34 . . . os dispositivos tendo corpos semicondutores não 

incluídos em 21/06, 21/16 e 21/18 com ou sem 
impurezas, por ex., materiais dopados [2] 

21/36 . . . . Deposição de materiais semicondutores em um 
substrato, por ex., crescimento epitaxial [2] 

21/363 . . . . . utilizando deposição física, por ex., 
deposição a vácuo, pulverização [2] 

21/365 . . . . . utilizando a redução ou a decomposição de 
um composto gasoso, produzindo um 
condensado sólido, isto é, depósito químico 
[2] 

21/368 . . . . . utilizando uma deposição química [2] 
21/38 . . . . Difusão de impurezas, por ex., material 

dopado, material de eletrodos para dentro ou 
para fora de um corpo semicondutor ou entre 
regiões semicondutoras [2] 

21/383 . . . . . utilizando a difusão para dentro ou para 
fora de um sólido, a partir de ou em uma 
fase gasosa [2] 

 
21/385 . . . . . utilizando a difusão para dentro ou para 

fora de um sólido, a partir de ou em uma 
fase sólida, por ex., uma camada de óxido 
dopada [2] 

21/388 . . . . . utilizando a difusão para dentro ou para 
fora de um sólido, a partir de ou em uma 
fase líquida, por ex., processos de difusão 
de ligas [2] 

21/40 . . . . Formação de ligas de impurezas, por ex., 
materiais dopados, materiais de eletrodos, com 
um corpo semicondutor [2] 

21/42 . . . . Bombardeamento com radiações [2] 
21/423 . . . . . com radiações de alta energia [2] 
21/425 . . . . . . produzindo uma implantação de íons 

(tubo de feixes de íons para tratamento 
localizado H 01 J 37/30) [2] 

21/426 . . . . . . . utilizando máscaras [5] 
21/428 . . . . . . utilizando radiações eletromagnéticas, 

por ex., de raios laser [2] 
21/44 . . . . Fabricação de eletrodos em  corpos 

semicondutores utilizando processos ou 
aparelhos não incluídos em 21/36 a 21/428 [2] 

21/441 . . . . . Deposição de materiais condutores ou 
isolantes para eletrodos [2] 

21/443 . . . . . . a partir de gás ou vapor, por ex., 
condensação [2] 

21/445 . . . . . . a partir de um líquido, por ex., 
deposição eletrolítica [2] 

21/447 . . . . . compreendendo a aplicação de pressão, por 
ex., ligação por termocompressão (21/607 
tem prioridade) [2] 

21/449 . . . . . compreendendo  a  aplicação  de  vibrações 
mecânicas,  por  ex., vibrações ultra-
sônicas [2] 

21/46 . . . . Tratamento de corpos semicondutores 
utilizando processos ou aparelhos não 
incluídos em 21/36 a 21/428 (fabricação de 
eletrodos nos mesmos 21/44) [2] 

21/461 . . . . . para modificar as características físicas de 
superfície ou forma, por ex., gravação, 
polimento, recorte [2] 

21/463 . . . . . . Tratamento mecânico, por ex., 
esmerilhamento, tratamento ultra-
sônico [2] 

21/465 . . . . . . Tratamento químico ou elétrico, por 
ex., gravação eletrolítica (para formar 
camadas isolantes 21/469) [2] 

21/467 . . . . . . . utilizando máscaras [2] 
21/469 . . . . . . para formar camadas isolantes nos 

mesmos, por ex., para mascarar ou 
utilizando técnicas fotolitográficas 
(camadas formando eletrodos 21/44; 
camadas de encapsulação 21/56); Pós-
tratamento dessas camadas [2,5] 

21/47 . . . . . . . Camadas orgânicas, por ex., 
fotossensíveis (21/475, 21/4757 
têm prioridade) [2,5] 

21/471 . . . . . . . Camadas inorgânicas (21/475, 
21/4757 têm prioridade) [2,5] 

21/473 . . . . . . . . compostos de óxidos ou de 
óxidos vítreos ou de vidros à 
base de óxido [2] 

21/475 . . . . . . . utilizando máscaras [2,5] 
21/4757 . . . . . . Pós-tratamento [5] 
21/4763 . . . . . . Deposição de camadas não-

isolantes, por ex., condutoras, 
resistivas, sobre camadas isolantes; 
Pós-tratamento dessas camadas 
(fabricação de eletrodos 21/28) [5] 

21/477 . . . . . Tratamentos térmicos para modificar as 
propriedades dos corpos semicondutores, 
por ex., recozimento, sinterização (21/36 a 
21/449  e  21/461  a  21/475 têm 
prioridade) [2] 

21/479 . . . . . Aplicação de correntes ou de campos 
elétricos, por ex., para a eletroformação 
(21/36 a 21/449 e 21/461 a 21/477 têm 
prioridade) [2] 

21/48 . . . Fabricação ou tratamento de partes, por ex., de 
recipientes, antes da montagem dos dispositivos, 
utilizando processos não incluídos em um único 
dos subgrupos 21/06 a 21/326 (recipientes, 
encapsulações,   enchimentos,  montagens   per se  
23/00) [2] 

21/50 . . . Montagem de dispositivos semicondutores 
utilizando processos ou aparelhos não incluídos em 
um único dos subgrupos 21/06 a 21/326 [2] 

21/52 . . . . Montagem de corpos semicondutores em 
recipientes [2] 

21/54 . . . . Colocação de enchimentos em recipientes, por 
ex., enchimentos de gás [2] 

21/56 . . . . Encapsulações, por ex., camada de 
encapsulação, revestimentos [2] 

21/58 . . . . Montagem de dispositivos semicondutores em 
suportes [2] 

21/60 . . . . Fixação de fios condutores ou de outros 
elementos condutores para serem destinados a 
conduzir corrente para ou de um dispositivo, 
durante seu funcionamento [2] 

21/603 . . . . . compreendendo a aplicação de pressão, por 
ex., ligação por termocompressão (21/607 
tem prioridade) [2] 

21/607 . . . . . compreendendo a aplicação de vibrações 
mecânicas,  por  ex., vibrações ultra-
sônicas [2] 

21/62 . . não tendo os dispositivos barreiras de potencial ou 
barreiras de superfície [2] 
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21/64 . Fabricação ou tratamento de dispositivos em estado sólido 
outros que não dispositivos semicondutores ou partes dos 
mesmos, não específicos de um único dispositivo incluído 
nos grupos 31/00 a 49/00 [2] 

21/66 . Teste ou medição durante a fabricação ou durante o 
tratamento (depois da fabricação G 01 R 31/26) [2] 

21/68 . Aparelhos para suportar ou colocar em posição os 
componentes durante a fabricação, por ex., calibres [2] 

21/70 . Fabricação ou tratamento de dispositivos consistindo em 
vários componentes em estado sólido formados em ou 
sobre um substrato comum ou de partes dos mesmos; 
Fabricação de dispositivos de circuitos integrados ou de 
partes dos mesmos (fabricação de conjuntos consistindo 
em componentes elétricos pré-formados H 05 K 3/00, 
13/00) [2] 

21/71 . . Manufatura de partes específicas de dispositivos 
definidos no grupo 21/70 (21/28, 21/44, 21/48 tem 
prioridade) [6] 

21/74 . . . Criação de regiões profundas de alta concentração 
de impurezas, por ex., camadas coletoras 
profundas, conexões internas [2] 

21/76 . . . Criação de regiões isolantes entre os componentes por 
ex., junções PN, camadas dielétricas, espaços (gaps) de 
ar [2] 

21/761 . . . . Junções PN [6] 
21/762 . . . . Regiões  dielétricas [6] 
21/763 . . . . Regiões de semicondutor policristalino [6] 
21/764 . . . . Espaços (gaps) de ar [6] 
21/765 . . . . por efeito de campo [6] 
21/768 . . . Aplicando interligações para serem utilizadas para 

carregar corrente entre componentes separados dentro 
de um dispositivo [6] 

21/77 . . Manufatura ou tratamento de dispositivos constituídos de 
uma pluralidade de componentes em estado sólido ou 
circuitos integrados formados dentro ou sobre um substrato 
comum [6] 

21/78 . . . com divisão subseqüente do substrato em dispositivos 
individuais plurais (cortando para mudar as 
características físicas da superfície ou formar os corpos 
dos semicondutores 21/304) [2, 6] 

21/782 . . . . para produzir dispositivos, consistindo cada  um 
de elemento de circuito único (21/82 tem 
prioridade) [6]  

21/784 . . . . . sendo o substrato um corpo de semicondutor 
[6] 

21/786 . . . . . sendo o substrato outro que não um corpo de 
semicondutor, por ex., corpo isolante [6] 

21/82 . . . sem uma divisão subseqüente do substrato em vários 
componentes individuais, por ex., circuitos int egrados 
[2] 

21/822 . . . . . sendo o substrato um semicondutor utilizando 
tecnologia de silício (21/8258 tem prioridade) 
[6] 

21/8222 . . . . . . Tecnologia bipolar [6] 
21/8224 . . . . . . . compreendendo uma combinação de 

transistores verticais e laterais [6] 
21/8226 . . . . . . . compreendendo lógica de fusão de 

transistor ou lógica de injeção 
integrada [6] 

21/8228 . . . . . . . Dispositivos complementares, por ex., 
transistores complementares [6]   

21/8229. . . . . . . Estruturas de memória [6] 
21/8232 . . . . . Tecnologia de efeito de campo [6] 
21/8234 . . . . . . . Tecnologia MIS [6] 
21/8236 .. . . . . . . . Combinação de transistores de 

intensificação e depleção [6] 
21/8238 . . . . . . . . Transistores de efeito de campo 

complementares, por ex., CMOS 
[6] 

21/8239 . . . . . . . . Estruturas de memória [6] 
21/8242 . . . . . . . . . Estruturas de memória 

dinâmica de acesso aleatório 
(DRAM) [6] 

21/8244 . . . . . . . . . Estruturas de memória 
estática de acesso aleatório 
(SRAM) [6] 

21/8246 . . . . . . . . . Estruturas de memória 
somente de leitura (ROM) [6] 

21/8247. . . . . . . . . . Programável eletricamente 
(EPROM) [6] 

21/8248 . . . . . . Combinação de tecnologia bipolar e de 
efeito de campo [6] 

21/8249. . . . . . . Tecnologia bipolar e MOS [6] 
21/8252 . . . . . sendo o substrato um semicondutor, 

utilizando tecnologia III-V (21/8258 
tem prioridade) [6] 

21/8254 . . . . . sendo o substrato um semicondutor, 
utilizando tecnologia II-VI (21/8258 
tem prioridade) [6] 

21/8256 . . . . . sendo o substrato um semicondutor, 
utilizando tecnologias não cobertas por 
um dos grupos 21/822, 21/8252 ou 
21/8254  (21/8258 tem prioridade) [6] 

21/8258 . . . . . sendo o substrato um semicondutor, 
utilizando uma combinação de 
tecnologias cobertas por  21/822, 
21/8252, 21/8254 ou 21/8256 [6] 

21/84 . . . . . sendo o substrato outro que não um corpo 
de semicondutor, por ex., sendo um corpo 
isolante [2, 6] 

21/86 . . . . . . sendo o corpo isolante safira, por ex., 
silício sobre estrutura de safira ou seja, 
SOS [2, 6] 

21/98 . . Montagem de dispositivos consistindo em 
componentes em estado sólido formados em ou sobre 
um substrato comum; Montagem de dispositivos de 
circuito integrado   (21/50  tem  prioridade;  montagens  
25/00) [2,5] 

23/00 Detalhes de dispositivos semicondutores ou de outros 
dispositivos em estado sólido (25/00 tem prioridade) [2,5] 

 Nota 
 Este grupo não abrange: 

- os detalhes de corpos semicondutores ou de eletrodos de 
dispositivos incluídos no grupo 29/00, cujos detalhes ficam 
abrangidos por dito grupo; 

- os detalhes próprios aos dispositivos incluídos em um único 
grupo principal dos grupos 31/00 a 49/00, cujos detalhes 
ficam abrangidos por tais grupos [5] 

23/02 . Recipientes; Vedações (23/12, 23/34, 23/48, 23/552 têm 
prioridade) [2] 

23/04 . . caracterizados pelo formato [2] 
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23/043 . . . sendo o recipiente uma estrutura oca e tendo uma 
base condutora que serve de suporte e ao mesmo 
tempo de conexão elétrica para o corpo 
semicondutor [5] 

23/045 . . . . tendo as outras conexões uma passagem 
isolante através da base [5] 

23/047 . . . . sendo as outras conexões paralelas à base [5] 
23/049 . . . . sendo as outras conexões perpendiculares à 

base [5] 
23/051 . . . . estando uma outra conexão constituída por 

uma placa de cobertura paralela à placa da 
base, por ex., do tipo sanduíche [5] 

23/053 . . . . sendo o recipiente uma estrutura oca e tendo 
uma base isolante que serve de suporte para o 
corpo semicondutor [5] 

23/055 . . . . tendo as conexões uma passagem através da 
base [5] 

23/057 . . . . sendo as conexões paralelas à base [5] 
23/06 . . caracterizados pelo material do recipiente ou por suas 

propriedades elétricas [2] 
23/08 . . . sendo o material um isolante elétrico, por ex., 

vidro [2] 
23/10 . . caracterizados pelo material ou pela disposição das 

vedações entre as partes, por ex., entre os recipientes e 
os suportes [2] 

23/12 . Montagens, por ex., substratos isolantes não-separáveis [2] 
23/13 . . caracterizadas pela forma [5] 
23/14 . . caracterizadas pelo material ou por suas propriedades 

elétricas [2] 
23/15 . . . Substratos de cerâmica ou vidro [5] 
23/16 . Enchimentos ou elementos auxiliares de recipientes, por 

ex.,  anéis  de  centragem  (23/42,  23/552  têm  prioridade) 
[2,5] 

23/18 . . Enchimentos caracterizados pelo material, suas 
propriedades físicas ou químicas, ou sua disposição 
dentro do dispositivo completo [2] 

Nota 
 O grupo 23/26 tem prioridade sobre os grupos 23/20 a 

23/24. [2] 
 
23/20 . . . gasoso na temperatura normal de funcionamento 

do dispositivo [2] 
23/22 . . . líquido na temperatura normal de funcionamento 

do dispositivo [2] 
23/24 . . . sólido ou gelatinoso na temperatura normal de 

funcionamento do dispositivo [2] 
23/26 . . . incluindo material para absorver ou para reagir 

com a umidade ou outras substâncias indesejáveis 
[2] 

23/28 . Encapsulação, por ex., camadas de encapsulação, 
revestimentos (23/552 tem prioridade) [2,5] 

23/29 . . caracterizada pelo material [5] 
23/31 . . caracterizada por sua disposição [5] 
23/32 . Suportes para manter o dispositivo completo durante seu 

funcionamento, isto é, elementos portadores móveis (23/40 
tem prioridade; conectores em geral H01R; para circuitos 
impressos H 05 K) [2,5] 

23/34 . Disposições para resfriamento, aquecimento, ventilação ou 
compensação da temperatura [2,5] 

23/36 . . Utilização ou formação de materiais especiais para 
facilitar o aquecimento ou o resfriamento, por ex., 
dissipadores de calor [2] 

23/367 . . . Resfriamento  facilitado  pela  forma  do 
disposit ivo [5] 

23/373 . . . Resfriamento facilitado pela seleção de materiais 
particulares para o dispositivo [5] 

23/38 . . Disposições  de  resfriamento utilizando o efeito 
Peltier [2] 

23/40 . . Suportes ou meios de fixação para as disposições de 
resfriamento ou de aquecimento removíveis [2] 

23/42 . . Enchimentos ou elementos auxiliares de recipientes 
selecionados ou dispostos para facilitar o aquecimento 
ou o resfriamento (caracterizada pela seleção de 
materiais particulares para o dispositivo 23/373) [2,5] 

23/427 . . . Resfriamento por troca de estado, por ex., uso de 
tubos caloríficos [5] 

23/433 . . . Elementos auxiliares caracterizados por sua forma, 
por ex., pistões [5] 

23/44 . . sendo o dispositivo completo totalmente imerso em um 
fluido outro que não o ar (23/427 tem prioridade) [2,5] 

23/46 . . compreendendo a transferência de calor por fluidos em 
circulação (23/42, 23/44 tem prioridade) [2] 

23/467 . . . por circulação de gases, por ex., ar [5] 
23/473 . . . por circulação de líquidos [5] 
23/48 . Disposições para conduzir a corrente elétrica até ou a partir 

de um corpo sólido durante seu funcionamento, por ex., 
fios  condutores,  disposições  de  terminais  (em  geral  H 
01 R) [2] 

23/482 . . formadas por camadas condutoras inseparáveis do 
corpo semicondutor sobre o qual foram aplicadas [5] 

23485 . . . formadas por estruturas laminares que 
compreendem camadas condutoras e isolantes, por 
ex., contatos planares [5] 

23/488 . . formadas por estruturas soldadas [5] 
23/49 . . . do tipo arame [5] 
23/492 . . . Bases ou placas [5] 
23/495 . . . Estruturas condutoras [5] 
23/498 . . . Conexões elétricas sobre substratos isolantes [5] 
23/50 . . para dispositivos de circuito integrado [2] 
23/52 . Disposições para conduzir a corrente elétrica dentro do 

dispositivo, durante seu funcionamento, de um 
componente para outro [2] 

23/522 . . que compreendem interconexões externas formadas 
por uma estrutura multicamada de camadas condutoras 
e isolantes inseparáveis do corpo semicondutor sobre o 
qual foram depositadas [5] 

23/525 . . . com interconexões adaptáveis [5] 
23/528 . . . Configuração da estrutura da interconexão [5] 
23/532 . . . caracterizadas pelos materiais [5] 
23/535 . . que compreendem interconexões internas, por ex., 

estruturas enterradas [5] 
23/538 . . estando a estrutura de interconexão entre uma 

pluralidade de chips semicondutores, situada no 
interior ou sobre os substratos isolantes (suportes 
23/12) [5] 

23/544 . Marcas aplicadas sobre os dispositivos semicondutores, 
por ex., marcas de referência, esquemas de teste [5] 
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23/552 . Proteção contra radiações, por ex., da luz [5] 
23/556 . . contra os raios alfa [5] 
23/58 . Disposições elétricas estruturais não incluídas em outro 

local para dispositivos semicondutores [5] 
23/60 . . Proteção contra cargas ou descargas eletrostáticas, por 

ex., blindagens Faraday (em geral H05F) [5] 
23/62 . . Proteção  contra  sobretensão,  por  ex., fusíveis, shunts 

[5] 
23/64 . . Disposições relativas à impedância [5] 
23/66 . . . Adaptações para a alta-freqüência [5] 
25/00 Montagens, consistindo de vários dispositivos 

semicondutores individuais ou outros dispositivos em 
estado sólido (dispositivos consistindo em vários componentes 
em estado sólido formados em ou sobre um substrato comum 
27/00; montagens de elementos fotoeletrônicos 31/042; 
geradores utilizando células solares ou painéis solares H 02 N 
6/00; detalhes de montagens de circuitos completos previstos 
em outra subclasse, por ex., detalhes de receptores de 
televisão, ver a subclasse pertinente, por ex., H 04 N; detalhes 
de montagens de componentes elétricos em geral H 05 K) [2,5] 

25/03 . sendo todos os dispositivos de um tipo incluído no mesmo 
subgrupo dos grupos 27/00 a 49/00, por ex., montagens de 
diodos retificadores [5] 

25/04 . . não tendo os dispositivos recipientes separados [2] 
 
25/065 . . . sendo os dispositivos de um tipo previsto no grupo 

27/00 [5] 
25/07 . . . sendo os dispositivos de um tipo previsto no grupo 

29/00 [5] 
25/075 . . . sendo os dispositivos de um tipo previsto no grupo 

33/00 [5] 
25/10 . . tendo os dispositivos recipientes separados [2] 
25/11 . . . sendo os dispositivos de um tipo previsto no grupo 

29/00 [5] 
25/13 . . . sendo os dispositivos de um tipo previsto no grupo 

33/00 [5] 
25/16 . sendo os dispositivos dos tipos incluídos em dois ou mais 

grupos principais diferentes de 27/00 a 49/00, por ex., 
formando circuitos híbridos [2] 

25/18 . sendo os dispositivos de tipos incluídos em dois ou mais 
subgrupos diferentes do mesmo grupo principal dos grupos 
27/00 a 49/00 [5] 

27/00 Dispositivos consistindo em vários componentes 
semicondutores ou outros em estado sólido, formados em 
ou sobre um substrato comum (processos ou aparelhos 
adaptados para a fabricação ou tratamento dos mesmos ou de 
suas partes 21/70, 31/00 a 49/00; detalhes dos mesmos 23/00, 
29/00 a 49/00; montagens consistindo em vários dispositivos 
individuais em estado sólido 25/00; montagens de 
componentes elétricos em geral H 05 K) [2] 

 
Notas 
(1) Nos grupos 27/01 a 27/26, salvo indicação contrária, uma 

invenção é classificada no último local apropriado [2] 
(2) Neste grupo é aconselhável acrescentar o código de indexação 

do grupo 101:00. O código de indexação deve ser não ligado. 
[5] 

 
27/01 . compreendendo apenas elementos de película fina ou 

espessa, formada em um substrato isolante comum [3] 

27/02 . incluindo componentes semicondutores adaptados à 
retificação, oscilação, amplificação, comutação ou 
incluindo elementos de circuito passivo integrado com 
pelo menos uma barreira de potencial ou de uma barreira 
de superfície [2] 

27/04 . . sendo a base um corpo semicondutor [2] 
27/06 . . . incluindo vários componentes individuais em uma 

configuração não repetitiva [2] 
27/07 . . . . tendo os componentes uma região ativa em 

comum [5] 
27/08 . . . incluindo apenas componentes semicondutores de 

um único tipo [2] 
27/082 . . . . somente com componentes bipolares [5] 
27/085 . . . . somente  com componentes de efeitos de 

campo [5] 
27/088 . . . . . sendo os componentes transistores de 

efeito de campo com porta isolada [5] 
27/092 . . . . . . transistores de efeito de campos MIS 

(metal-isolante-semicondutor) 
complementares [5] 

27/095 . . . . . sendo os componentes transistores de 
efeito de campo com porta de barreira 
Schottky [5] 

27/098 . . . . . sendo os componentes transistores de 
efeito  de  campo  com  porta  de junção 
PN [5] 

27/10 . . . incluindo vários componentes individuais em uma 
configuração repetitiva [2] 

27/102 . . . . compreendendo componentes bipolares [5] 
27/105 . . . . compreendendo componentes de efeito de 

campo [5] 
27/108 . . . . . Estruturas de memórias dinâmicas de 

acesso aleatório [5] 
27/11 . . . . . Estruturas de memórias estáticas de acesso 

aleatório [5] 
27/112 . . . . . Estruturas de memórias apenas para leitura 

(ROM) [5] 
27/115 . . . . . . Memórias de leitura apenas (ROM) 

programáveis eletricamente [5] 
27/118 . . . . Circuitos integrados de capa matriz [5] 
27/12 . . sendo o substrato outro que não um corpo 

semicondutor, por ex., um corpo isolante [2] 
27/13 . . . combinado com componentes passivos de película 

fina ou espessa [3] 
27/14 . incluindo componentes semicondutores sensíveis às 

radiações infravermelhas; à luz; à radiação eletromagnética 
de comprimentos de onda mais curtos ou à radiação 
corpuscular e adaptado, tanto para a conversão da energia 
destas radiações em energia elétrica, como para o controle 
de energia elétrica por tais radiações (componentes 
sensíveis à radiação estruturalmente associados a uma ou 
mais fontes de luz elétrica 31/14; dispositivos de 
acoplamento de  guia de luz com elementos opto-
eletrônicos G 02 B 6/42) [2] 

27/142 . . Dispositivos de conversão de energia [5] 
27/144 . . Dispositivos controlados por radiação [5] 
27/146 . . . Estruturas de captadores de imagens [5] 
27/148 . . . . Captadores de imagens por acoplamento de 

carga [5] 
27/15 . incluindo componentes semicondutores com pelo menos 

uma barreira de potencial ou uma barreira de superfície 
adaptados à emissão de luz [2] 
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27/16 . incluindo componentes termoeletrônicos com ou sem 
junção de materiais dissimilares; incluindo componentes 
termomagnéticos (utilizando o efeito Peltier unicamente 
para o resfriamento dos semicondutores ou de outros 
dispositivos em estado sólido 23/38) [2] 

27/18 . incluindo   componentes  apresentando  
supercondutividade [2] 

27/20 . incluindo componentes piezoelétricos, incluindo 
componentes eletrostritivos; incluindo componentes 
magnetostritivos [2, 7] 

27/22 . incluindo componentes utilizando efeitos 
galvanomagnéticos, por ex., efeito Hall; utilizando efeitos 
de campo magnético similar [2] 

27/24 . incluindo componentes em estado sólido para retificação, 
amplificação ou comutação sem uma barreira de potencial 
ou uma barreira de superfície [2] 

27/26 . incluindo componentes de resistência negativa com efeito 
de volume [2] 

 
29/00 Dispositivos semicondutores adaptados para retificação, 

amplificação, oscilação ou comutação ou capacitores ou 
resistores com pelo menos uma barreira de  potencial ou 
barreira de superfície, por ex., camada de depleção da 
junção PN ou camada de depleção de portador; Detalhes 
de corpos de semicondutores ou de eletrodos dos mesmos  
(31/00 à  47/00, 51/00 têm prioridade; processos ou 
aparelhagens adaptados para a manufatura ou tratamento dos 
mesmos ou de partes dos mesmos 21/00; detalhes outros que 
não de corpos de semicondutores ou de eletrodos para esse fim 
23/00; dispositivos constituídos de uma pluralidade de 
componentes em estado sólido formados dentro ou sobre um 
substrato comum 27/00; resistores em geral H 01 C; 
capacitores em geral H 01 G) [2, 6] 

Nota 
 Neste grupo principal, as invenções são classificadas 

tanto de 29/02 a 29/51, quanto de 29/66 a 29/96, desde 
que cada um desses conjuntos de subgrupos seja 
pertinente. [2] 

 
29/02 . caracterizados por seus corpos semicondutores [2] 
29/04 . . caracterizados por sua estrutura cristalina, por ex., 

policristalina, cúbica, de orientação especial dos planos 
cristalinos (imperfeições 29/30) [2] 

29/06 . . caracterizados por seu formato; caracterizados pelos 
formatos, dimensões relativas ou disposições das 
regiões semicondutoras [2] 

29/08 . . . com as regiões semicondutoras ligadas a um 
eletrodo conduzindo a corrente a ser retificada, 
amplificada ou comutada, sendo esse eletrodo 
parte de um dispositivo semicondutor que 
compreende três ou mais eletrodos [2] 

29/10 . . . com regiões semicondutoras ligadas a um eletrodo 
não conduzindo corrente a ser retificada, 
amplificada ou comutada, sendo esse eletrodo 
parte de um dispositivo semicondutor que 
compreende três ou mais eletrodos [2] 

29/12 . . caracterizados pelos materiais de que são formados [2] 

29/15 . . . Estruturas com variação de potencial periódica ou 
quase periódica, por ex., poços de quânticos 
múltiplos, superlattices (tais estruturas aplicadas 
para o controle de luz G 02 F 1/017, aplicadas a  
lasers de semicondutores H 01 S 5/34)   [6] 

Nota   
 

O grupo 29/15 tem prioridade sobre os grupos 29/16 a 29/26. [6]  
 
29/16 . . . . incluindo, além dos materiais dopados ou 

outras impurezas, apenas elementos do quarto 
grupo do Sistema Periódico em forma não 
combinada [2] 

29/161 . . . . . incluindo dois ou mais dos elementos 
incluídos em 29/16 [2] 

29/165 . . . . . . em   regiões  semicondutoras  
diferentes [2] 

29/167 . . . . . caracterizados, ainda, pelo material 
dopado [2] 

29/18 . . . . Selênio ou telúrio apenas, além dos materiais 
dopados ou outras impurezas [2] 

29/20 . . . incluindo a parte de materiais de dopagem ou 
outras impurezas, somente compostos AiiiBV  [2, 6] 

29/201 . . . . . incluindo dois ou mais compostos [2] 
29/205 . . . . . . em regiões  semicondutoras  diferentes [2] 
29/207 . . . . . caracterizados, ainda, pelo material dopado [2] 
29/22 . . . . incluindo, além dos materiais dopados ou outras 

impurezas,  apenas os compostos A
II
B

VI
 [2] 

29/221 . . . . . incluindo dois ou mais compostos [2] 
29/225 . . . . . . em regiões  semicondutoras  diferentes [2] 
29/227 . . . . . caracterizados, ainda, pelo material dopado [2] 
29/24 . . . . incluindo, além dos materiais dopados ou outras 

impurezas, apenas materiais semicondutores não 
incluídos em 29/16, 29/18, 29/20, 29/22 (incluindo 
materiais orgânicos 51/00) [2] 

29/26 . . . . incluindo, além dos materiais dopados ou outras 
impurezas, elementos incluídos em dois ou mais 
dos grupos 29/16, 29/18, 29/20, 29/22, 29/24 [2] 

29/267 . . . . . em regiões semicondutoras diferentes [2] 
29/30 . . caracterizados por imperfeições físicas; tendo uma 

superfície polida ou rugosa [2] 
29/32 . . . estando as imperfeições dentro do corpo 

semicondutor [2] 
29/34 . . . estando as imperfeições na superfície [2] 
29/36 . . caracterizados pela concentração ou distribuição das 

impurezas [2] 
29/38 . . caracterizados por combinações das características 

incluídas em dois ou mais dos grupos 29/04, 29/06, 29/12, 
29/30, 29/36 [2] 

29/40 . Eletrodos [2] 
29/41 . . caracterizados por seus formatos, tamanhos relativos ou 

disposições [6] 
29/417 . . . transportando a corrente a ser retificada, amplificada 

ou comutada [6] 
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29/423 . . . não transportando a corrente a ser retificada, 
amplificada ou comutada [6] 

29/43 . . caracterizados pelos materiais dos quais são formados [6] 
29/45 . . . Eletrodos ôhmicos [6] 
29/47 . . . Eletrodos de barreira  Schottky [6] 
29/49 . . . Eletrodos semicondutores  isoladores de metal [6] 
29/51 . . . . Materiais isolantes associados com os mesmos [6] 
29/66 . caracterizados por seu funcionamento [2] 
29/68 . . cont roláveis unicamente pela corrente elétrica fornecida ou 

pelo potencial elétrico aplicado a um eletrodo que não 
conduz a corrente a ser retificada, amplificada ou 
comutada [2] 

29/70 . . . Dispositivos bipolares [2] 
29/72 . . . . Dispositivos do tipo transistores isto é, capazes 

de responder a sinais de controle contínuo [2] 
29/73 . . . . . Transistores de junção bipolar [5] 
29/74 . . . . Dispositivos do tipo tiristores, por ex. tendo 

quatro zonas de ação regenerativa [2] 
29/732 . . . . . . Transistores verticais [6] 
29/735 . . . . . . Transistores laterais [6] 
29/737 . . . . . . Transistores hetero-junção [6] 
29/739 . . . . . controlados por efeito de campo [6] 
29/744 . . . . . Dispositivos de desligamento de porta [6] 
29/745 . . . . . . com desligamento por efeito de 

campo [6] 
29/747 . . . . . Tiristores bidirecionais [2] 
29/749 . . . . . . com ligação por efeito de campo [6] 
29/76 . . . Dispositivos unipolares [2] 
29/762 . . . . Dispositivos de transferência de carga [6] 
29/765 . . . . . Dispositivos acoplados por carga  [6] 
29/768 . . . . . . com efeito de campo produzido por 

uma porta isolada [6] 
29/772 . . . . Transistores de efeito de campo [6] 
29/775 . . . . . com um canal de gás portador de carga 

unidimensional, por ex., fio quantum FET 
[6] 

29/778 . . . . . com dois canais de gás portadores de carga 
unidimensional por ex., HEMT [6] 

29/78 . . . . com o efeito de campo produzido por uma 
porta isolada [2] 

29/786 . . . . . . Transistores de filme fino [6] 
29/788 . . . . . . de porta flutuante [5] 
29/792 . . . . . . de isolante de porta por armazenagem 

de cargas, por ex., transistor de 
memória MNOS [5] 

29/80 . . . . com o efeito de campo produzido por uma 
junção PN ou outra porta de junção retificada [2] 

29/808 . . . . . . com uma porta de junção PN [5] 
29/812 . . . . . . com uma porta Schottky [5] 
29/82 . . controláveis unicamente pela variação do campo 

magnético aplicado ao dispositivo (29/96 tem 
prioridade) [2,6] 

29/84 . . controláveis unicamente pela variação da força 
mecânica aplicada, por ex., da pressão (29/96 tem 
prioridade) [2,6] 

29/86 . . não controláveis; controláveis unicamente pela 
variação da corrente elétrica fornecida ou do potencial 
elétrico aplicado a um ou mais dos eletrodos 
condutores da corrente a ser retificada, oscilada ou 
comutada (29/96 tem prioridade) [2] 

29/8605 . . . Resistores com junção PN [6] 
29/861 . . . Diodos [6] 
29/862 . . . . Diodos de contato de ponto [6] 
29/864 . . . . Diodos transientes, por ex., diodos IMPATT, 

TRAPATT  [6] 
29/866 . . . . Diodos zener [6] 
29/868 . . . . Diodos PIN [6] 
29/87 . . . . Diodos tiristores, por ex., diodos Schokley, 

diodos break over [6] 
29/872 . . . . Diodos Schottky [6] 
29/88 . . . Diodos de túnel [2] 
29/885 . . . . . Diodos Esaki [6] 
29/92 . . . Capacitores com barreira de potencial ou barreira 

de superfície [2] 
29/93 . . . . Diodos de capacitância variável, por ex., 

varactores [2] 
29/94 . . . . Semicondutores de metal isolante, por ex., 

“MOS” [2] 
29/96 . . controláveis pelos métodos incluídos em pelo menos 

dois dos grupos 29/68, 29/82, 29/84, 29/86 [2] 
31/00 Dispositivos semicondutores sensíveis a radiação 

infrave rmelha, luz, radiação eletromagnética de menor 
comprimento de onda ou radiação corpuscular e adaptada 
para conversão da energia de tal radiação em energia 
elétrica ou para controle da energia elétrica de tal 
radiação; Processos ou aparelhagens peculiares a 
manufatura ou tratamento ou partes dos mesmos; Detalhes 
dos mesmos (51/00 tem prioridade; dispositivos constituídos 
de uma pluralidade de componentes em estado sólido 
formados dentro ou sobre um substrato comum senão 
combinações de componentes sensíveis à radiação com uma ou 
mais fontes de luz elétrica, 27/00; aspectos de cobertura de 
telhado de dispositivos coletores de energia  E 04 D  13/18; 
produção de calor utilizando calor solar F 24 J 2/00; medição 
de radiação X, radiação gama, radiação corpuscular ou 
radiação cósmica com detectores semicondutores  G 01 T 1/24, 
com detectores de resistência 1/26; medição de radiação de 
neutrons com detectores semicondutores  G 01 T 3/08; 
acoplamentos de guias de luz com  elementos optoeletrônicos 
G 02 B 6/42; obtendo energia de fontes radioativas G 21 H) [2, 
6] 

31/02 . Detalhes [2] 
31/0203. . Recipientes; Encapsulações [5] 
31/0216. . Revestimentos [5] 
31/0224. . Eletrodos [5] 
31/0232. . Elementos ou disposições óticas associadas ao 

dispositivo [5] 
31/0236. . Texturas de superfícies especiais [5] 
31/024 . . Disposições para o resfriamento, aquecimento, 

ventilação ou compensação da temperatura [5] 
31/0248. caracterizados  por seus corpos semicondutores [5] 
31/0256. . caracterizados pelo material [5] 
31/0264. . . Materiais inorgânicos (minerais) [5] 
31/0272. . . . Selênio ou telúrio [5] 
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31/028 . . . . compreendendo, além do material dopado ou 
outras impurezas, somente elementos do 4º 
Grupo da Tabela Periódica [5] 

31/0288. . . . . caracterizados pelo material dopado [5] 
31/0296. . . . compreendendo, além do material dopado ou 

outras impurezas, somente compostos AIIBVI, 
por ex., CdS, ZnS, HgCdTe [5] 

31/0304. . . . compreendendo, além dos materiais dopados 
ou outras impurezas, somente compostos 
AIIIBV [5] 

31/0312. . . . compreendendo, além dos materiais dopados 
ou outras impurezas, somente composto 
AIVBIV, por ex., SiC [5] 

31/032 . . . . compreendendo, além dos materiais dopados 
ou outras impurezas, somente compostos não 
incluídos nos subgrupos 31/0272 a 31/0312 [5] 

31/0328. . . . compreendendo, além dos materiais dopados 
ou outras impurezas, materiais semicondutores 
incluídos em dois ou mais dos subgrupos 
31/0272 a 31/032 [5] 

31/0336. . . . . em regiões semicondutoras diferentes, por 
ex., heterojunções Cu2X/CdX, sendo X um 
elemento  do 6º Grupo da Tabela Periódica 
[5] 

31/0352. . caracterizados por sua forma ou pelas formas, 
dimensões relativas ou disposição das regiões 
semicondutoras [5] 

31/036 . . caracterizados por sua estrutura cristalina ou pela 
orientação particular dos planos cristalinos [5] 

31/0368. . . compreendendo semicondutores policristalinos 
(31/0392 tem prioridade) [5] 

31/0376. . . compreendendo semidcondutores amorfos 
(31/0392 tem prioridade) [5] 

31/0384. . . compreendendo outros materiais não-
monocristalinos, por ex., partículas semicondutoras 
incorporadas em um material isolante (31/0392 
tem prioridade) [5] 

31/0392. . . compreendendo finas películas depositadas sobre 
substratos metálicos ou isolantes [5] 

31/04 . adaptados como dispositivos de conversão [2] 
31/042 . . compreendendo um painel ou um conjunto de células 

fotovoltáicas (fotoelétricas), por ex., células solares [5] 
31/045 . . . desmontáveis ou dobráveis [5] 
31/048 . . . encapsulados ou tendo uma carcaça [5] 
31/05 . . . caracterizados por meios de interconexão especiais 

[5] 
31/052 . . . com meios para o resfriamento ou meios refletores 

ou concentradores de luz [5] 
31/055 . . . . sendo absorvida a luz pelo concentrador e 

reemitida com um comprimento de onda 
diferente, por ex., utilizando um material 
luminiescente [5] 

31/058 . . . compreendendo meios para utilizar a energia 
térmica, por ex., sistemas híbridos, ou uma fonte 
adicional de energia elétrica (utilizando a energia 
solar em geral F 24 J 2/00) [5] 

31/06 . . caracterizados por pelo menos uma barreira de 
potencial ou uma barreira de superfície [2] 

31/062 . . . sendo as barreiras de potencial unicamente do tipo 
metal-isolante-semicondutor [5] 

31/065 . . . sendo as barreiras de potencial unicamente do tipo 
gap gradual [5] 

31/068 . . . sendo as barreiras de potencial unicamente do tipo 
homojunção PN [5] 

31/07 . . . sendo as barreiras de potencial unicamente do tipo 
Schottky [5] 

31/072 . . . sendo as barreiras de potencial unicamente do tipo 
heterojunção PN [5] 

31/075 . . . sendo as barreiras de potencial unicamente do tipo 
PIN [5] 

31/078 . . . compreendendo barreiras de potencial incluídas 
por dois ou mais dos grupos 31/062 a 31/075 [5] 

31/08 . em que a radiação controla o fluxo de corrente através dos 
dispositivos, por ex., fotoresistores [2] 

31/09 . . Dispositivos sensíveis à radiação infravermelha, 
visível ou ultravioleta (31/101 tem prioridade) [5] 

31/10 . . caracterizados por pelo menos uma barreira de 
potencial ou uma barreira de superfície, por ex., 
fototransistores [2] 

31/101 . . . Dispositivos sensíveis à radiação infravermelha, 
visível ou ultravioleta [5] 

31/102 . . . . caracterizados por uma única barreira de 
potencial ou de superfície [5] 

31/103 . . . . . sendo a barreira de potencial do tipo 
homojunção PN [5] 

31/105 . . . . . sendo  a  barreira  de potencial do tipo PIN 
[5] 

31/107 . . . . . a barreira potencial funcionando em regime 
de avalancha, por ex., fotodiodo de 
avalancha [5] 

31/108 . . . . . sendo a barreira de potencial do tipo 
Schottky [5] 

31/109 . . . . . sendo a barreira de potencial do tipo 
heterojunção PN [5] 

31/11 . . . . caracterizados por duas barreiras de potencial 
ou  de  superfície,  por  ex., fototransistor 
bipolar [5] 

31/111 . . . . caracterizados por pelo menos três barreiras de 
potencial, por ex., fototiristor [5] 

31/112 . . . . caracterizados por funcionamento por efeito de 
campo, por ex., fototransistor de efeito de 
campo de junção [5] 

31/113 . . . . . do tipo condutor-isolante-semicondutor, 
por ex., transistor de efeito de campo 
metal-isolante-semicondutor [5] 

31/115 . . . Dispositivos sensíveis à radiação de ondas muito 
curtas, por ex., raios-X, raios gama ou radiação 
corpuscular [5] 

31/117 . . . . do tipo detectores de radiação com efeito de 
volume, por ex., detectores PIN em Ge 
compensados ao Li para raios gama [5] 

31/118 . . . . do tipo detectores de barreira de superfície ou 
de junção PN superficial, por ex., detectores de 
partículas alfa de barreira de superfície [5] 

31/119 . . . . caracterizados por um funcionamento por 
efetio de campo, por ex., detectores do tipo 
MIS [5] 

31/12 . associados estruturalmente a, por ex., formados em ou 
sobre um substrato comum com uma ou mais fontes de luz 
elétrica, por ex., fontes de luz eletroluminescentes e 
elétrica ou oticamente acoplados a essas fontes 
(dispositivos semicondutores com pelo menos uma barreira 
de potencial ou de superfície adaptados para a emissão de 
luz 33/00; amplificadores utilizando elemento 
eletroluminescente e célula fotoelétrica H 03 F 17/00; 
fontes de luz eletroluminescente per se H 05 B 33/00) [2,5] 
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31/14 . . sendo a fonte ou fontes de luz controladas pelo 
dispositivo semicondutor sensível às radiações, por ex., 
conversores de imagem, amplificadores de imagem, 
disposit ivo de armazenamento de imagens [2] 

31/147 . . . sendo todas as fontes de luz e todos os dispositivos 
sensíveis à radiação dispositivos semicondutores 
caracterizados por pelo menos uma barreira de 
potencial ou de superfície [5] 

31/153 . . . . formados em ou sobre um substrato comum [5] 
31/16 . . sendo o dispositivo semicondutor, sensível às 

radiações, controlado pela fonte ou fontes de luz [2] 
31/167 . . . sendo todas as fontes de luz e todos os dispositivos 

sensíveis à radiação dispositivos semicondutores 
caracterizados por pelo menos uma barreira de 
potencial ou de superfície [5] 

31/173 . . . . formados em ou sobre um substrato comum [5] 
31/18 . Processos ou aparelhos próprios para a fabricação ou o 

tratamento desses dispositivos ou de suas partes (não 
próprios para esses dispositivos 21/00) [2] 

31/20 . . compreendendo os dispositivos ou suas partes 
constitutivas um material semicondutor amorfo [5] 

33/00 Dispositivos semicondutores possuindo pelo menos uma 
barreira de potencial ou uma barreira de superfície 
adaptadas para emissão de luz, por ex., infravermelha; 
Processos ou aparelhos próprios para a fabricação ou 
tratamento destes dispositivos ou de suas partes; Detalhes 
(acoplamento de guias de luz com elementos opto-eletrônicos 
G 02 B 6/42; lasers semicondutores H 01 S 5/00; fontes de luz 
eletroluminescente H 05 B 33/00) [2] 

35/00 Dispositivos termoelétricos compreendendo uma junção de 
materiais dissimilares, isto é, apresentando o efeito Seebeck 
ou o efeito Peltier com ou sem outros efeitos termoelétricos 
ou termomagnéticos; Processos ou aparelhos próprios para 
a fabricação ou o tratamento desses dispositivos ou de suas 
peças; Detalhes dos mesmos (dispositivos consistindo em 
vários componentes em estado sólido formados em ou sobre 
um substrato comum 27/00; máquinas de refrigeração 
utilizando efeitos elétricos ou magnéticos F 25 B 21/00; 
termômetros utilizando elementos termoelétricos ou 
termomagnéticos G 01 K 7/00; obtenção de energia de fontes 
radioativas G 21 H) [2] 

35/02 . Detalhes [2] 
35/04 . . Detalhes estruturais da junção; Ligações de fios 

condutores [2] 
35/06 . . . removíveis, por ex., utilizando uma mola [2] 
35/08 . . . não removíveis, por ex., cimentados, sinterizados, 

soldados [2] 
35/10 . . . Ligações de fios condutores [2] 
35/12 . Utilização de um material especial para as pernas da 

junção [2] 
35/14 . . utilizando composições inorgânicas [2] 
35/16 . . . compreendendo telúrio, selênio ou enxofre [2] 
35/18 . . . compreendendo arsênio, antimônio ou bismuto 

(35/16 tem prioridade) [2] 

35/20 . . . compreendendo unicamente metais (35/16, 35/18 
têm prioridade) [2] 

35/22 . . . compreendendo compostos contendo boro, 
carbono, oxigênio ou nitrogênio [2] 

35/24 . . utilizando composições orgânicas [2] 
35/26 . . utilizando composições mudando de forma contínua ou 

descontinuamente no interior do material [2] 
35/28 . funcionando unicamente pelo efeito Peltier ou Seebeck [2] 
35/30 . . caracterizados  pelos  meios de troca de calor na 

junção [2] 
35/32 . . caracterizados pela estrutura ou configuração da célula 

ou do termopar constituindo o dispositivo [2] 
35/34 . Processos ou aparelhos próprios para a fabricação ou o 

tratamento desses dispositivos ou de duas partes (não 
próprios para esse dispositivo 21/00) [2] 

37/00 Dispositivos termoelétricos sem junção de materiais 
dissimilares; Dispositivos termomagnéticos, por ex., 
utilizando o efeito Nernst-Ettinghausen; Processos ou 
aparelhos próprios para a fabricação ou o tratamento 
desses dispositivos ou de suas partes (dispositivos 
consistindo em vários componentes em estado sólido formados 
em ou sobre um substrato comum 27/00; termômetros 
utilizando elementos termoelétricos ou termomagnéticos G 01 
K 7/00; seleção de materiais para magnetografia, por ex., para 
a escrita de ponto de Curie, G 03 G 5/00) [2] 

37/02 . utilizando a mudança térmica da constante dielétrica, por 
ex., operando acima e abaixo do ponto de Curie [2] 

37/04 . utilizando a mudança térmica da permeabilidade 
magnética, por ex., operando acima e abaixo do ponto de 
Curie [2] 

39/00 Dispositivos utilizando a supercondutividade ou 
hipercondutividade; Processos ou aparelhos próprios para 
a fabricação ou tratamento desses dispositivos ou de suas 
partes (dispositivos consistindo em vários componentes de 
estado sólido formados em ou sobre um substrato comum 
27/00; supercondutores caracterizados pela técnica de 
moldagem de cerâmica ou de composição da cerâmica C 04 B 
35/00); condutores, cabos ou linhas de transmissão 
supercondutivos ou hipercondutivos H 01 B 12/00; bobinas ou 
enrolamentos supercondutivos H 01 F; amplificadores 
utilizando supercondutividade H 03 F 19/00) [2,4] 

39/02 . Detalhes [2] 
39/04 . . Recipientes; montagens [2] 
39/06 . . caracterizados pela trajetória da corrente [2] 
39/08 . . caracterizados pelo formato do elemento [2] 
39/10 . . caracterizados pelos meios de comutação [2] 
39/12 . . caracterizados pelo material [2] 
39/14 . Dispositivos supercondutores permanentes [2] 
39/16 . Dispositivos comutáveis entre os estados supercondutivo e 

normal [2] 
39/18 . . Criotrons [2] 
39/20 . . . Criotrons de potência [2] 
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39/22 . Dispositivos compreendendo uma junção de materiais 
diferentes, por ex., dispositivos de efeito Josephson [2] 

39/24 . Processos ou aparelhos próprios para a fabricação ou o 
tratamento dos dispositivos abrangidos por 39/00 ou de 
suas partes (não próprios para esses dispositivos 21/00; 
separação magnética de materiais supercondutivos de 
outros materiais por ex. utilizando efeito  Meissner, B 03 C 
11/00) [2] 

41/00 Elementos piezoelétricos; em geral; Elementos 
eletrostritivos em geral; Elementos magnetostritivos em 
geral; Processos ou aparelhos próprios para a fabricação 
ou tratamento desses dispositivos ou de suas partes; 
Detalhes dos mesmos (dispositivos consistindo em vários 
componentes de estado sólido formados em ou sobre um 
substrato comum 27/00) [2] 

 
Notas 
 
(1) Este grupo não abrange adaptações para objetivos particulares 

que são cobertos pelos locais relevantes. [6] 
(2) Atenção para os seguintes  locais:  

B 06 B Adaptações para gerar ou transmitir 
vibrações mecânicas   

G 01 transdutores como elementos sensores 
para medição  

G 04 C, F transdutores adaptados para utilização 
em relógios  

G 10 K adaptações de geração ou transmissão 
para gerar ou transmitir som  

H 02 N disposições de elementos em máquinas 
elétricas  

H 03 H 9/00 redes constituídas de elementos 
eletromecânicos ou eletroacústicos, por 
ex., circuitos ressonantes  

H 04 R Auto-falantes, microfones, braços de 
toca-discos ou transdutores  similares. 
[6] 

41/02 . Detalhes [2] 
41/04 . . de elementos piezoelétricos ou eletrostritivos [2] 
41/047 . . . Eletrodos [6] 
41/053 . . . Montagens, suportes, caixas ou invólucros [6] 
41/06 . . de elementos magnetostritivos [2] 
41/08 . Elementos piezoelétricos ou eletrostritivos [2] 
 
Nota 
 

Os grupos 41/083 e 41/087  tem prioridade sobre os grupos 
41/09 a  41/113. [6]  

 
41/083 . . tendo uma estrutura empilhada ou multicamada [6]  
41/087 . . formado como cabos coaxiais [6] 
41/09 . . com entrada elétrica e saída mecânica [5] 
41/107 . . com entrada elétrica e saída elétrica [5] 
41/113 . . com entrada mecânica e saída elétrica [5] 
41/12 . Dispositivos magnetostritivos [2] 
41/16 . Seleção de materiais especiais [2] 
41/18 . . para elementos piezoelétricos ou eletrostritivos [2] 

41/187 . . . Composições cerâmicas [5] 
41/193 . . . Composições macromoleculares [5] 
41/20 . . para elementos magnetostritivos [2] 
41/22 . Processos ou aparelhos próprios para a fabricação ou o 

tratamento desses dispositivos ou de suas partes (não 
próprios para esses dispositivos 21/00) [2] 

41/24 . . de elementos de composição cerâmica [5] 
41/26 . . de elementos de composição macromolecular [5] 
 
43/00 Dispositivos utilizando efeitos galvanomagnéticoss ou 

efeitos magnéticos similares; Processos ou aparelhos 
próprios para a fabricação ou o tratamento desses 
dispositivos ou de suas partes (dispositivos consistindo em 
vários componentes de estado sólido formados em ou sobre 
um substrato comum 27/00; dispositivos com uma barreira de 
potencial ou uma barreira de superfície controláveis pela 
variação de um campo magnético 29/82) [2] 

43/02 . Detalhes [2] 
43/04 . . dos dispositivos de efeito Hall [2] 
43/06 . Dispositivos de efeito Hall [2] 
43/08 . Resistores controlados por campo magnético [2] 
43/10 . Seleção de materiais [2] 
43/12 . Processos ou aparelhos próprios para a fabricação ou o 

tratamento desses dispositivos ou de suas partes (não 
próprios para esses dispositivos 21/00) [2] 

43/14 . . para os dispositivos de efeito Hall [2] 
45/00 Dispositivos de estado sólido adaptados à retificação, 

amplificação, oscilação ou comutação sem uma barreira de 
potencial ou uma barreira de superfície, por ex., triodos 
dielétricos; Dispositivos de efeito Ovshinsky; Processos ou 
aparelhos próprios para a fabricação ou o tratamento 
desses dispositivos ou de suas partes (dispositivos 
consistindo em vários componentes de estado sólido formados 
em ou sobre um substrato comum 27/00; dispositivos 
utilizando a super ou hipercondutividade 39/00; elementos 
piezoelétricos 41/00, dispositivos de resistência negativa com 
efeito de volume 47/00) [2] 

45/02 . Dispositivos em estado sólido de ondas progressivas [2] 
47/00 Dispositivos de resistência negativa com efeito de volume, 

por ex., dispositivos de efeito Gunn; Processos ou aparelhos 
próprios para a fabricação ou tratamento desses 
dispositivos ou de suas partes (dispositivos consistindo em 
vários componentes de estado sólido formados em ou sobre 
um substrato comum 27/00) [2] 

47/02 . Dispositivos de efeito Gunn [2] 
49/00 Dispositivos em estado sólido não incluídos em 27/00 a 

47/00 e não incluídos em qualquer outra subclasse; 
Processos ou aparelhos próprios para a fabricação ou o 
tratamento desses dispositivos ou de suas partes 
(dispositivos consistindo em vários componentes em estado 
sólido formados em ou sobre um substrato comum 27/00) [2] 

49/02 . Dispositivos de película fina ou película espessa [2] 
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51/00 Dispositivos de estado sólido adaptados para retificação, 
amplificação, oscilação ou comutação ou capacitores ou 
resistores com pelo menos uma barreira de  potencial ou 
barreira de superfície utilizando materiais orgânicos como 
a parte ativa ou utilizando uma combinação de materiais 
orgânicos com outro material como parte ativa; Processos 
e aparelhos especialmente adaptados para nanufatura ou 
tratamento de tais dispositivos ou de partes dos mesmos 
(processos ou aparelhos para tratamento de corpos 
semicondutores inorgânicos envolvendo formação ou 
tratamento de camadas orgânicas dos mesmos 21/00, 21/312, 
21/47) [6] 

51/10 . Detalhes dos dispositivos [6] 
51/20 . Dispositivos [6] 
51/30 . Seleção de materiais [6] 
51/40 . Processos e aparelhos especialmente adaptados para 

manufatura ou tratamento de dispositivos ou partes dos 
mesmos [6] 

Esquema de indexação associado com o grupo 27/00, 
relativo aos circuitos integrados. O código de indexação 
deve ser não- ligado. [5] 
 
 
Nota 
 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece os 
regulamentos referentes a aplicação e apresentação dos 
diferentes tipos de códigos de indexação . [6]  
 

101:00 Circuitos  integrados AIIIBV [5] 

 

H 01 M PROCESSOS OU MEIOS, por ex., BATERIAS, PARA A CONVERSÃO DIRETA DA ENERGIA QUÍMICA EM ENERGIA 
ELÉTRICA (processos ou aparelhos eletroquímicos em geral C 25; dispositivos semicondutores ou outros dispositivos em estado 
sólido para converter a luz ou o calor em energia elétrica H 01 L, por ex., H 01 L 31/00, 35/00, 37/00) [2] 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange os elementos ou baterias galvânicos primários ou secundários, os elementos ou baterias a combustível.  
(2) Invenções relacionadas a processos utilizando enzimas ou microorganismos com o objetivo de: 
 (i) liberar, separar ou purificar um composto ou composição pré-existentes ou para 
 (ii) tratar texteis ou limpar superfícies sólidas de materiais são posteriormente classificados na sub-classe C 12 S. [5] 
  
Índice da Subclasse 
 
ELEMENTOS SEGUNDO O TIPO 
 Elementos primários.........................................................6/00 
 Elementos a combustível..................................................8/00 
 Elementos secundários ...................................................10/00 
 Elementos híbridos; geradores eletroquímicos 

não incluídos em outro local; combinações de 
diferentes tipos de geradores 
eletroquímicos ..........................................12/00; 14/00; 16/00 

 
 
DETALHES COMUNS AOS DIFERENTES TIPOS DE 
ELEMENTOS 
 Detalhes, processos de fabricação das partes 

não ativas.......................................................................... 2/00 
 Eletrodos .......................................................................... 4/00 

 

2/00 Detalhes estruturais ou processos de fabricação das partes 
não ativas [2] 

2/02 . Caixas, revestimentos ou invólucros (trabalho de matérias 
plásticas ou substâncias num estado plástico B 29) [2] 

2/04 . . Tampas ou coberturas [2] 
2/06 . . Disposições para introduzir conectores elétricos nas 

caixas ou através das mesmas [2] 
2/08 . . Materiais de vedação [2] 
2/10 . Montagens; Dispositivos de suspensão; Absorvedores de 

choques; Dispositivos de transporte ou de carregamento; 
Suportes (combinações estruturais de acumuladores com 
aparelhos de carga 10/46) [2] 

2/12 . Tomadas de ventilação ou outras disposições mecânicas 
para facilitar o escapamento de gases [2] 

2/14 . Separadores; Membranas; Diafragmas; Elementos de 
espaçamento [2] 

2/16 . . caracterizados pelo material [2] 
2/18 . . caracterizados pela forma [2] 
2/20 . Conexões condutoras de corrente para os elementos [2] 
2/22 . . Conexões fixas, isto é, não destinadas a serem 

desligadas [2] 
2/24 . . . Conexões entre elementos através das divisões, por 

ex., em uma caixa de bateria [2] 
2/26 . . . Conexões de eletrodos [2] 
2/28 . . . . para acumuladores de ácido e chumbo [2] 
2/30 . . Terminais [2] 
2/32 . . Métodos ou disposições para fornecer proteção contra 

a corrosão; Utilização de materiais especiais para esse 
fim [2] 

2/34 . . com meios para impedir utilização ou descarga 
indesejáveis [2] 
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2/36 . Disposições para encher, nivelar ou esvaziar caixa com 
líquido,  por  ex., para encher com eletrólitos, para 
lavagem [2] 

2/38 . Disposições para deslocar eletrólitos [2] 
2/40 . . com uma trajetória de circulação externa (8/04 tem 

prioridade) [2] 
4/00 Eletrodos (eletrodos para processos eletrolíticos C 25) [2] 
 
Nota 

Ao se classificarem os eletrodos de elementos híbridos, os 
meio-elementos individuais do elemento híbrido são 
considerados separadamente, por ex., um eletrodo situado 
na metade primária de um elemento híbrido do tipo 
primário/combustível é considerado como um eletrodo de 
elemento primário abrangido por 4/06. [2] 

4/02 . Eletrodos compostos de material ativo ou compreendendo 
o mesmo [2] 

4/04 . . Processos de fabricação em geral [2] 
4/06 . . Eletrodos para elementos primários [2] 
4/08 . . . Processos de fabricação [2] 
4/10 . . . . de eletrodos prensados com um núcleo central, 

por ex., encosto (“dollies”) [2] 
4/12 . . . . de eletrodos de liga de metal ou consumíveis 

(utilização de composições de liga como 
materiais ativos 4/38) [2] 

4/14 . . Eletrodos para acumuladores de ácido e chumbo [2] 
4/16 . . . Processos de fabricação [2] 
4/18 . . . . de eletrodos do tipo Planté [2] 
4/20 . . . . de eletrodos empastados [2] 
4/21 . . . . . Secagem de eletrodos empastados [2] 
4/22 . . . . Formação de eletrodos [2] 
4/23 . . . . . Secagem ou conservação de eletrodos 

depois de sua formação [2] 
4/24 . . Eletrodos para acumuladores alcalinos [2] 
4/26 . . . Processos de fabricação [2] 
4/28 . . . . Precipitação do material ativo no suporte [2] 
4/29 . . . . . por métodos eletroquímicos [2] 
4/30 . . . . Prensagem [2] 
4/32 . . . Eletrodos de óxido ou de hidróxido de níquel [2] 
4/34 . . . Eletrodos de óxido ou de hidróxido de prata [2] 
4/36 . . Seleção de substâncias especiais como materiais 

ativos, massas ativas, líquidos ativos [2] 
4/38 . . . de elementos ou ligas [2] 
4/40 . . . . Ligas à base de metal alcalino [2] 
4/42 . . . . Ligas à base de zinco [2] 
4/44 . . . . Ligas à base de cádmio [2] 
4/46 . . . . Ligas à base de magnésio ou alumínio [2] 
4/48 . . . de óxidos ou hidróxidos inorgânicos [2] 
4/50 . . . . de manganês [2] 
4/52 . . . . de níquel, cobalto ou ferro [2] 
4/54 . . . . de prata [2] 
4/56 . . . . de chumbo [2] 
4/57 . . . . . de “chumbo cinzento”, isto é, pó contendo 

chumbo e óxido de chumbo [2] 
4/58 . . . de compostos inorgânicos outros que não os óxidos 

ou hidróxidos [2] 
4/60 . . . de compostos orgânicos [2] 

4/62 . . Seleção de substâncias inativas como ingredientes para 
massas ativas, por ex., ligantes, carga [2] 

4/64 . . Suportes ou coletores [2] 
4/66 . . . Seleção de materiais especiais [2] 
4/68 . . . . para emprego em acumuladores de ácido e 

chumbo [2] 
4/70 . . . caracterizados pela forma ou configuração [2] 
4/72 . . . . Grades [2] 
4/73 . . . . . para acumuladores de ácido e chumbo, por 

ex., chapas de armação [2] 
4/74 . . . . . Material de malhas ou tecido; Metal 

dilatado [2] 
4/75 . . . . Fios, hastes ou tiras [2] 
4/76 . . . . Recipientes para encerrar um material ativo, 

por ex., tubos, cápsulas [2] 
4/78 . . . . Formas outras que não planas ou cilíndricas, 

por ex., helicoidais [2] 
4/80 . . . . Placas porosas, por ex., suporte sinterizado [2] 
4/82 . . . Processos de fases múltiplas para fabricação de 

suportes de acumuladores de ácido-chumbo 
(processos de uma só fase ver as subclasses 
pertinentes, por ex., B 21 D, B 22 D) [2] 

4/84 . . . . compreendendo moldagem [2] 
4/86 . Eletrodos inertes com atividade catalítica, por ex., para 

elementos a combustível [2] 
4/88 . . Processos de fabricação [2] 
4/90 . . Seleção de material catalítico especial [2] 
4/92 . . . Metais  do  grupo  da  platina  (4/94 tem 

prioridade) [2] 
4/94 . . Eletrodos de difusão não porosos, por ex., membranas 

de paládio, membranas de troca de íons [2] 
4/96 . . Eletrodos à base de carbono [2] 
4/98 . . Eletrodos do tipo Raney [2] 
6/00 Elementos primários; Sua fabricação [2] 
 
Nota 

Neste grupo, os elementos primários são geradores 
eletroquímicos em que a energia do elemento está presente em 
forma química e não é regenerada. [2] 

 
6/02 . Detalhes (de partes não ativas 2/00, de eletrodos 4/00) [2] 
6/04 . Elementos com eletrólito aquoso [2] 
6/06 . . Elementos secos, isto é, elementos em que o eletrodo é 

tornado não fluido [2] 
6/08 . . . com eletrodos em forma de taça [2] 
6/10 . . . com eletrodos enrolados ou dobrados [2] 
6/12 . . . com eletrodos planos [2] 
6/14 . Elementos com eletrólito não aquoso [2] 
6/16 . . com eletrólito orgânico (6/18 tem prioridade) [2] 
6/18 . . com eletrólito sólido [2] 
6/20 . . . funcionando à alta temperatura (elementos 

térmicos de ação diferida 6/36) [2] 
6/22 . Imobilização de eletrólito [2] 
6/24 . Elementos compreendendo dois eletrólitos diferentes [2] 
6/26 . Elementos sem material ativo oxidante, por ex., elementos 

Volta [2] 
6/28 . Elementos padrão, por ex., elementos Weston [2] 
6/30 . Elementos de ação diferida [2] 
6/32 . . ativadas por uma adição externa de eletrólito ou de 

componentes de eletrólito [2] 
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6/34 . . . Elementos de imersão, por ex., elementos de água 
do mar [2] 

6/36 . . contendo um eletrólito e tornado operacional por 
meios físicos, por ex., elementos térmicos 
(dispositivos termoelétricos em estado sólido H 01 
L 35/00, 37/00) [2] 

6/38 . . . por meios mecânicos 
6/40 . Baterias impressas [2] 
6/42 . Arranjos de elementos primários em baterias (6/40 tem 

prioridade) [2] 
6/44 . . de elementos tubulares ou em forma de taça [2] 
6/46 . . de elementos planos [2] 
6/48 . . . com eletrodos bipolares [2] 
6/50 . Métodos ou disposições para reparo ou manutenção, por 

ex., manutenção da temperatura de funcionamento [2] 
6/52 . Recuperação das partes utilizáveis de elementos ou 

baterias gastas [2] 
8/00 Elementos a combustível; Sua fabricação [2] 
 
Nota 

Neste grupo, os elementos a combustível são geradores 
eletroquímicos  em  que  os  reagentes  são introduzidos pelo 
exterior [2] 

 
8/02 . Detalhes (de partes não ativas 2/00, de eletrodos 4/00) [2] 
8/04 . Disposições ou processos auxiliares, por ex., para o 

controle da pressão, para a circulação de fluidos [2] 
8/06 . Combinação de elementos a combustível com meios para a 

produção de reagentes ou para o tratamento de resíduos 
(elementos a combustível de regeneração 8/18; produção 
de reagentes per se, ver as seções B ou C) [2] 

8/08 . Elementos a combustível com eletrólitos aquosos [2] 
8/10 . Elementos a combustível com eletrólitos sólidos [2] 
8/12 . . funcionando à alta temperatura, por ex., com um 

eletrólito ZrO2 estabilizado [2] 
8/14 . Elementos a combustível com eletrólitos fundidos [2] 
8/16 . Elementos a combustível bioquímicos, isto é, elementos 

em que os microorganismos atuam como catalisadores [2] 
8/18 . Elementos a combustível de regeneração [2] 
8/20 . Elementos a combustível indireto, por ex., elementos 

Redox (8/18 tem prioridade) 
8/22 . Elementos a combustível em que o combustível é baseado 

em materiais compreendendo carbono, oxigênio ou 
hidrogênio e outros elementos; Elementos a combustível 
em que o combustível é baseado em materiais 
compreendendo apenas elementos outros que não carbono, 
o oxigênio ou hidrogênio [2] 

8/24 . Arranjos de elementos a combustível em baterias, por ex., 
módulos [2] 

10/00 Elementos secundários; Sua fabricação [2] 

Nota 
Neste grupo, os elementos secundários são acumuladores que 
recebem e fornecem energia elétrica por meio de  reações 
eletroquímicas reversíveis. [2] 

10/02 . Detalhes (de partes não ativas 2/00, de eletrodos 4/00) [2] 
10/04 . Construção ou fabricação em geral (10/12, 10/28, 10/38 

têm prioridade) [2] 
10/06 . Acumuladores de ácido e chumbo (acumuladores de meio 

chumbo 10/20) [2] 
10/08 . . Utilização de materiais especiais como eletrólitos [2] 
10/10 . . . Imobilização do eletrólito [2] 
10/12 . . Construção ou fabricação [2] 
10/14 . . . Montagem de um grupo de eletrodos ou 

separadores [2] 
10/16 . . . Suspensão ou suporte de eletrodos ou de grupo de 

eletrodos na caixa [2] 
10/18 . . com eletrodos bipolares [2] 
10/20 . Acumuladores de meio-chumbo, isto é, acumuladores em 

que apenas um eletrodo contém chumbo [2] 
10/22 . . Seleção de materiais especiais como eletrólitos [2] 
10/24 . Acumuladores alcalinos [2] 
10/26 . . Seleção de materiais especiais como eletrólitos [2] 
10/28 . . Construção ou fabricação [2] 
10/30 . . Acumuladores de níquel (10/34 tem prioridade) [2] 
10/32 . . Acumuladores de prata (10/34 tem prioridade) [2] 
10/34 . Acumuladores à prova de gás [2] 
10/36 . Acumuladores não incluídos em 10/06 a 10/34 [2] 
10/38 . . Construção ou fabricação [2] 
10/39 . . funcionando à alta temperatura [2] 
10/40 . . com eletrólitos orgânicos [2] 
10/42 . Métodos ou disposições para reparo ou manutenção de 

elementos secundários ou de meios elementos 
secundários [2] 

10/44 . . Métodos para carregar ou descarregar (circuitos de 
carga H 02 J 7/00) [2] 

10/46 . . Acumuladores estruturalmente combinados com um 
aparelho de carga (circuito de carga H 02 J 7/00) [2] 

10/48 . . Acumuladores combinados com disposições para 
medição, teste ou indicação da condição, por ex., do 
nível ou da densidade do eletrólito (indicação ou 
medição do nível de líquidos em geral G 01 F 23/00; 
medição da densidade G 01 N, por ex., G 01 N 9/00; 
medição de variáveis elétricas G 01 R) [2] 

10/50 . . . Aquecimento, resfriamento ou regulagem da 
temperatura (controle da temperatura em geral 
G 05 D 23/00) [2] 

10/52 . . Remoção de gases no interior do elemento secundário, 
por ex., por absorção (tomadas de ventilação ou outras 
disposições mecânicas para facilitar o escoamento de 
gases 2/12) [2] 

10/54 . Recuperação das partes utilizáveis de acumuladores 
gastos [2] 

12/00 Elementos híbridos; Sua fabricação [2] 
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Nota 
Neste grupo, os elementos híbridos são geradores 
eletroquímicos com dois tipos diferentes de meios-elementos, 
sendo o meio-elemento uma combinação eletrodo-eletrólito de 
um tipo de elemento primário, secundário ou combustível. [2] 

12/02 . Detalhes (de partes não ativas 2/00, de eletrodos 4/00) [2] 
12/04 . compostos de um meio-elemento do tipo de elemento 

combustível e de um meio-elemento do tipo de elemento 
primário (métodos ou disposições para reparo ou 
manutenção 6/50) [2] 

12/06 . . com um eletrodo metálico e um eletrodo gasoso  [2] 
12/08 . compostos de um meio-elemento do tipo de elemento 

combustível e de um meio-elemento do tipo de elemento 
secundário (métodos ou disposições para reparo ou 
manutenção, por ex., para carga, 10/42) [2] 

14/00 Geradores eletroquímicos de corrente ou de tensão não 
incluídos nos grupos 6/00 a 12/00 [2] 

16/00 Combinações estruturais de tipos diferentes de geradores 
eletroquímicos [2] 

 

 

 
H 01 P GUIAS DE ONDAS; RESSONADORES, LINHAS OU OUTROS DISPOSITIVOS DO TIPO DE GUIA DE ONDAS (operando 

em freqüências óticas G 02 B; antenas H 01 Q; redes compreendendo elementos de impedância distribuida H 03 H) 
 

Nota 

Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o sentido indicado: 
- “tipo de guia de ondas”, com referência a linhas de transmissão, inclui apenas cabos coaxiais de alta freqüência ou linhas Lecher e 

com referência a ressonadores, linhas de retardo ou outros dispositivos, inclui todos os dispositivos com indutância e capacitância 
distribuídas. 

 
Índice da Subclasse 
 
GUIAS DE ONDAS, LINHAS DE TRANSMISSÃO....................3/00 

DISPOSITIVOS DO TIPO DE GUIA DE ONDAS 
 Dispositivos auxiliares; dispositivos 
 de acoplamento; ressonadores; 
 linhas de retardo ....................................1/00; 5/00; 7/00; 9/00 
FABRICAÇÃO.............................................................................. 11/00 

 

 
1/00 Dispositivos auxiliares (dispositivos de acoplamento do tipo 

guia de ondas 5/00) 
1/02 . Joelhos; Cantos; Torçais 
1/04 . Juntas fixas (conectores de linha H 01 R; acessórios para 

cabo H 02 G 15/00) 
1/06 . Juntas móveis, por ex., juntas rotativas 
1/08 . Janelas dielétricas (dispositivos de acoplamento para 

válvulas de tempo de trânsito H 01 J 23/36) 
1/10 . para comutação ou interrupção 
1/11 . . por dispositivos ferromagnéticos [3] 
1/12 . . por interruptor mecânico (comutador mecânico 

automático) 
1/14 . . por dispositivo de descarga elétrica (dispositivos de 

descarga H 01 J 17/64) 
1/15 . . por dispositivos semicondutores [2] 
1/16 . para seleção de modo, por ex., supressão do modo ou 

promoção do modo; para conversão de modo (enlace de 
linhas ou dispositivos dissimilares 5/08) [3] 

1/161 . . sustentando dois modos ortogonais independentes por 
ex., transdutor ortomodo [3] 

1/162 . . absorvendo modos espíritos ou indesejáveis de 
prop agação [3] 

1/163 . . adaptados especificamente para seleção ou promoção 
do modo circular-elétrico TE01 [3] 

1/165 . para rotação do plano de polarização [2] 
1/17 . . para produzir uma polarização por rotação contínua, 

por ex., uma polarização circular [2] 
1/175 . . utilizando rotador Faraday [3] 

 
1/18 . Deslocadores de fase (1/165 tem prioridade; dispositivos 

de acoplamento com fator de acoplamento variável 5/04) 
[2] 

1/185 . . utilizando um diodo ou um tubo de descarga cheio de 
gás [3] 

1/19 . . utilizando um dispositivo ferromagnético [3] 
1/195 . . . tendo um formato toroidal [3] 
1/20 . Dispositivos seletores de freqüência, por ex., filtros 

(ressonadores 7/00) 
1/201 . . Filtros eletromagnéticos transversais (1/212, 1/213, 

1/215, 1/219 têm prioridade) [3] 
1/202 . . . filtros coaxiais (cavidades coaxiais em cascata 

1/205) [3] 
1/203 . . . Filtros de linha tipo fita (“strip line”)[3] 
1/205 . . . Filtros interdigitais ou de pente; cavidades coaxiais 

em cascata (1/203 tem prioridade) [3] 
1/207 . . Filtros de guia de onda ocos (1/212, 1/213, 1/215, 

1/219 têm prioridade) [3] 
1/208 . . . Cavidades em cascata; Ressonadores em cascata 

dentro de uma estrutura de guia de onda oco (1/205 
tem prioridade) [3] 

1/209 . . . compreendendo um ou mais braços de derivação   
ou cavidades totalmente fora do guia de onda 
principal [3] 

1/211 . . . Filtros com estrutura do tipo chapa para fazer 
“waffle” (“waffle iron”); Estruturas corrugadas [3] 

1/212 . . suprimindo ou atenuando freqüências harmônicas 
(1/215 tem prioridade) [3] 
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1/213 . . combinando ou separando duas ou mais freqüências 
diferentes (1/215 tem prioridade) [3] 

1/215 . . utilizando material ferromagnético [3] 
1/217 . . . o material ferromagnético funcionando como 

elemento sintonizador em ressonadores [3] 
1/218 . . . o material ferromagnético funcionando como um 

elemento de acoplamento seletor de frequência, 
por ex., filtros YIG [3] 

1/219 . . Filtros de modo infinitesimal [3] 
1/22 . Dispositivos atenuadores (dispositivos terminais 

dissipadores 1/26) 
1/23 . . utilizando material ferromagnético [3] 
1/24 . Dispositivos terminais 
1/26 . . Terminais dissipadores 
1/28 . . Tubos para terminação em curto-circuito (dispositivos 

de acoplamento com fator de acoplamento variável 
5/04) 

1/30 . para compensação de ou proteção contra efeitos de 
temperatura ou de umidade 

1/32 . Dispositivos de transmissão não recíproca (1/02 a 1/30 têm 
prioridade) [3] 

1/36 . . Isoladores [2,3] 
1/365 . . . Isoladores de absorção de ressonância [3] 
1/37 . . . Isoladores por deslocamento de campo [3] 
1/375 . . . utilizando rotador Faraday [3] 
1/38 . . Circuladores [2,3] 
1/383 . . . Circuladores de junção, por ex., circuladores Y [3] 
1/387 . . . . Circuladores de linha tipo fita (“strip line”)[3] 
1/39 . . . . Circuladores de guia de onda oco [3] 
1/393 . . . utilizando rotador Faraday [3] 
1/397 . . . utilizando deslocadores de fase, não recíprocos 

(1/393 tem prioridade) [3] 
3/00 Guias de ondas; Linhas de transmissão do tipo de guia de 

ondas 
3/02 . com dois condutores longitudinais 
3/04 . . Linhas formadas como pares de fios do tipo Lecher 
3/06 . . Linhas coaxiais (não apropriadas para manipular 

freqüências consideravelmente acima da faixa de áudio 
H 01 B 11/18) 

3/08 . . Microfitas; Linhas tipo fita (“strip line”) 
3/10 . Guias de ondas unifilares, isto é, com um único condutor 

longitudinal sólido 
3/12 . Guias de ondas ocos (3/20 tem prioridade) 
3/123 . . com uma seção transversal complexa ou escalonada, 

por ex., guias de onda de crista ou ranhurados (3/14 
tem prioridade) [3] 

3/127 . . com uma seção transversal circular, elíptica ou 
parabólica [3] 

3/13 . . especialmente adaptados à transmissão do modo 
elétrico circular TE01 [2] 

3/14 . . flexíveis 

3/16 . Guias de ondas dielétricos, isto é, sem um condutor 
longitudinal 

3/18 . feito de diversas camadas para aumentar a superfície ativa, 
isto é, camadas alternadas condutoras e dielétricas 

3/20 . Dispositivos quase óticos para guiar uma onda, por ex., 
focalização por lentes dielétricas (dispositivos quase óticos  
em geral H 01 Q 15/00) 

5/00 Dispositivos de acoplamento do tipo de guia de ondas 
(dispositivos de transmissão não recíproca 1/32; para 
introduzir energia de uma onda no espaço de descarga em 
tubos de tempo de trânsito ou para removê-las das mesmas H 
01 J 23/36) 

5/02 . com  fator  de acoplamento invariável (5/12 tem 
prioridade) [3] 

5/04 . com fator de acoplamento variável 
5/08 . para enlace de ou dispositivos dissimilares (1/16, 5/04 têm 

prioridade; enlace de linhas do mesmo tipo mas com 
dimensões diferentes 5/02) [3] 

5/10 . . para acoplamento de linhas ou dispositivos 
balanceados com outros não balanceados 

5/103 . . . Transições entre guia de onda oco e linha coaxial 
[3] 

5/107 . . . Transições entre guia de onda oco e linha tipo fita 
(“strip line”) [3] 

5/12 . Dispositivos de acoplamento que têm mais de duas portas 
(5/04 tem prioridade) [3] 

5/16 . . Dispositivos conjugados, isto é, dispositivos que 
tenham no mínimo uma porta desacoplada de outra 
porta [2] 

5/18 . . . consistindo de dois guias acoplados, por ex., 
acopladores direcionais [2] 

5/19 . . . do tipo junção [3] 
5/20 . . . . Junções do tipo T -Mágico [3] 
5/22 . . . . Junções do tipo anel híbrido [3] 
7/00 Ressonadores do tipo guia de onda (associados 

estruturalmente com tubos de tempo de trânsito e funcionando 
em interação com a descarga das mesmas H 01 J 23/18; 
disposit ivos de aquecimento por microondas H 05 B 6/64) 

7/02 . Ressonadores de Lecher 
7/04 . Ressonadores coaxiais 
7/06 . Ressonadores de cavidade 
7/08 . Ressonadores de linha tipo fita [3] 
7/10 . Ressonadores dielétricos [3] 
9/00 Linhas de retardo do tipo de guia de ondas (associadas 

estruturalmente a tubos de tempo de trânsito e funcionando em 
interação com a descarga das mesmas H 01 J 23/24) 

9/02 . Linhas helicoidais 
9/04 . Linhas interdigitais 
11/00 Aparelhos ou processos especialmente adaptados à 

manufatura de guias de ondas ou ressonadores, linhas ou 
outros dispositivos do tipo de guia de ondas (manufatura de 
cabos coaxiais H 01 B 13/00) 
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H 01 Q ANTENAS  (irradiadores de microondas para tratamento terapêutico à curta distância A 61 N 5/04; aparelhos para teste de antenas ou 

medição de características de antenas G 01 R; guias de ondas H 01 P; irradiadores ou antenas para aquecimento por microondas H 05 B 
6/72) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
- além dos elementos primários ativos de radiação, 
- (i) dispositivos secundários para absorver ou modificar a direção ou a polarização das ondas irradiadas pelas antenas e 
- (ii) combinações com dispositivos auxiliares tais como chaves de ligação à terra, dispositivos de ligação e pára-raios; 
- antenas, tanto de transmissão como de recepção. [3] 

(2) Esta subclasse não abrange  os dispositivos do tipo guia de ondas, tais como os ressonadores ou linhas, não designados como elementos 
de radiação, os quais são incluídos na subclasse H 01 P. 

(3) Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o sentido indicado: 
- “elemento ativo de radiação” abrange as peças correspondentes de uma antena receptora. [3] 

 
Índice da Subclasse 
 
TIPOS DE ANTENAS 
 Antenas de quadro............................................................7/00 
 Do tipo de guia de ondas ................................................13/00 
 Outros tipos: curtas; longas ...................................9/00; 11/00 
DISPOSITIVOS PARA INFLUENCIAR 
ONDAS IRRADIADAS 
 Quase óticas; absorventes....................................15/00; 17/00 
COMBINAÇÕES DE ELEMENTOS 
ATIVOS PRIMÁRIOS COM DISPOSITIVOS 
SECUNDÁRIOS............................................................................19/00 

 
 
COMBINAÇÃO DE ANTENAS COM CIRCUITOS 
ATIVOS OU ELEMENTOS DE CIRCUITOS............................. 23/00 
DISPOSIÇÕES PROVENDO MAIS QUE UM 
PADRÃO DE RADIAÇÃO.......................................................... 25/00 
SISTEMA OU COMBINAÇÃO DE ANTENAS......................... 21/00 
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
 Detalhes; orientação; simultaneidade.............1/00; 3/00; 5/00 

 
 

1/00 Detalhes de antenas ou dispositivos associados às mesmas 
(dispositivos para variar a orientação do padrão direcional 
3/00) 

 
Notas 
(1) Este grupo abrange apenas: 

- detalhes estruturais ou características de antenas não 
dependentes da operação elétrica; 

- detalhes estruturais ou características aplicáveis a mais de 
um tipo de antena ou de elemento de antena. 

(2) Os detalhes estruturais ou características descritas com 
referência ou claramente aplicáveis apenas a antenas ou 
elementos de antena de um tipo particular são classificados no 
grupo apropriado àquele tipo. 

 
1/02 . Dispositivos para degelo; Dispositivos para secagem 
1/04 . Adaptação para utilização subterrânea ou subaquática 
1/06 . Meios para a iluminação ou o balizamento luminoso das 

antenas, por ex., para fins de sinalização 
1/08 . Meios para desmontar antenas ou partes das mesmas 

(antenas de quadro desmontáveis 7/02; antenas 
desmontáveis do tipo H ou Yagi 19/04) 

1/10 . . Elementos telescópicos 
1/12 . Suportes; Meios de montagem (suporte de condutores em 

geral H 02 G 7/00) 
1/14 . . para fios ou outros elementos de radiação não rígidos 
1/16 . . . Tensores, retesadores ou espaçadores 
1/18 . . Meios para estabilização de antenas em uma 

plataforma instável 
1/20 . . Montagens elásticas 
1/22 . . por associação estrutural com outros equipamentos ou 

artigos 
1/24 . . . com um aparelho receptor 

1/26 . . . com uma válvula de descarga elétrica 
1/27 . Adaptação para utilização dentro ou sobre corpos móveis 

(1/08, 1/12, 1/18 têm prioridade) [3] 
1/28 . . Adaptação para utilização dentro ou em aeronaves, 

mísseis, satélites ou balões [3] 
1/30 . . . Meios para rebocar antenas [3] 
1/32 . . Adaptação para utilizar dentro ou sobre veículos 

rodoviários ou ferroviários (elementos telescópicos 
1/10; montagem elástica para antenas 1/20) [3] 

1/34 . . Adaptação para utilização dentro ou sobre navios, 
submarinos, bóias ou torpedos (para utilização 
subaquática 1/04; antenas de quadro escamoteável 
7/02) [3] 

1/36 . Forma estrutural dos elementos de radiação, por ex., cone, 
espiral, guarda-chuva (1/08, 1/14 têm prioridade) 

1/38 . . formados por uma camada condutora em um suporte 
isolante (condutores em geral H 01 B 5/14) 

1/40 . Elementos de radiação revestidos com ou embutidos em 
um material protetor 

1/42 . Alojamentos não associados íntima e mecanicamente a 
elementos de radiação, por ex., radome (abreviação de 
radar dome) 

1/44 . utilizando um equipamento com outra função principal 
para servir também como antena (1/28 a 1/34 têm 
prioridade) 

1/46 . . Linhas elétricas de alimentação ou de comunicação 
1/48 . Meios de ligação à terra; Malhas de aterramento; 

Contrapesos (pinos de ligação à terra H 01 R 4/66) 
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1/50 . Associação estrutural de antenas com chaves de ligação à 
terra, dispositivos de ligação ou protetores contra 
relâmpagos (dispositivos de ligação H 01 B; protetores 
contra relâmpagos, chaves H 01 H) 

1/52 . Meios para reduzir o acoplamento entre antenas; Meios 
para reduzir o acoplamento entre uma antena e outra 
estrutura (meios de absorção 17/00) 

3/00 Dispositivos para mudar ou variar a orientação ou a forma 
do padrão direcional das ondas irradiadas de uma antena 
ou de um sistema de antenas 

3/01 . variando o formato da antena ou do sistema de antenas [3] 
3/02 . utilizando o movimento mecânico da antena ou de um 

sistema de antenas como um todo 
3/04 . . para variar uma coordenada da orientação 
3/06 . . . em um ângulo limitado 
3/08 . . para variar duas coordenadas da orientação 
3/10 . . . para produzir uma varredura cônica ou em espiral 
3/12 . utilizando um movimento relativo mecânico entre 

elementos ativos primários e dispositivos secundários de 
antenas ou sistemas de antenas 

3/14 . . para variar a posição relativa de um elemento ativo 
primário e um dispositivo de refração ou de difração 

3/16 . . para variar a posição relativa de um elemento ativo 
primário e um dispositivo refletor 

3/18 . . . em que o elemento ativo primário é móvel e o 
dispositivo refletor é fixo 

3/20 . . . em que o elemento ativo primário é fixo e o 
dispositivo refletor é móvel 

3/22 . variando a orientação de acordo com a variação de 
freqüência da onda irradiada 

3/24 . variando a orientação pela comutação de um elemento 
ativo de radiação para outro, por ex., comutação de lóbulo 

3/26 . variando a fase relativa ou a amplitude relativa da energia 
de excitação entre dois ou mais elementos de radiação 
ativos; variando a distribuição de energia através de uma 
abertura de radiação (3/22, 3/24 têm prioridade) 

3/28 . . variando a amplitude [3] 
3/30 . . variando a fase [3] 
3/32 . . . por meios mecânicos [3] 
3/34 . . . por meios elétricos (lentes ativas ou conjuntos 

refletores 3/46) [3] 
3/36 . . . . com alternadores de fase variável [3] 
3/38 . . . . . com alternadores digitais de fase [3] 
3/40 . . . . com ajuste de fase da matriz [3] 
3/42 . . . . utilizando mixagem da freqüência [3] 
3/44 . variando as características elétricas ou magnéticas de 

dispositivos de reflexão, refração ou difração associados 
com o elemento de radiação [3] 

3/46 . . Lentes ativas ou conjuntos refletores [3] 
5/00 Dispositivos para a operação simultânea de antenas em 

duas ou mais faixas de ondas diferentes (elementos de 
comprimento ajustável 9/14; combinação de unidades de 
antenas ativas separadas, operando em faixas diferentes de 
onda e conectadas a um sistema comum de alimentação 
21/30) [3] 

5/01 . Antenas ressonantes [3] 
5/02 . . para operação de antenas de alimentação central que 

compreendem um único ou dois ou mais elementos 
ativos colineares alongados na mesma linha [3] 

7/00 Antenas  de quadro com uma distribuição de corrente 
substancialmente uniforme em torno do quadro e com um 
padrão de radiação direcional em um plano perpendicular 
ao plano do quadro 

7/02 . Antenas desmontáveis; Antenas escamoteáveis 
7/04 . Antenas blindadas (7/02, 7/06 têm prioridade) 
7/06 . com núcleo de material ferromagnético (7/02 tem 

prioridade) 
7/08 . . Haste de ferrita ou núcleo alongado semelhante 
9/00 Antenas eletricamente curtas com dimensões não maiores 

que duas vezes o comprimento de onda de funcionamento e 
consistindo em elementos condutores ativos de radiação 
(antenas de quadro 7/00; cornetas ou bocais de guias de ondas 
13/00; antenas de ranhuras 13/00; combinações de elementos 
ativos com dispositivos secundários para proporcionar a 
característica direcional desejada 19/00; combinações de dois 
ou mais elementos ativos 21/00) 

9/02 . Antenas não ressonantes 
9/04 . Antenas ressonantes 
9/06 . . Detalhes 
9/08 . . . Caixas de junção especialmente adaptadas para 

suportar extremidades adjacentes de elementos 
rígidos dispostos em uma mesma linha 

9/10 . . . Caixas de junção especialmente adaptadas para 
suportar extremidades adjacentes de elementos 
divergentes 

9/12 . . . . adaptadas para ajustagem do ângulo entre os 
elementos 

9/14 . . . Elemento ou elementos de comprimento ajustável 
(elementos telescópicos 1/10) 

9/16 . . com alimentação intermediária entre as extremidades 
da antena, por ex., dipolo de alimentação central (9/44 
tem prioridade) 

9/18 . . . Disposição vertical da antena 
9/20 . . . Dois elementos ativos substancialmente retilíneos 

e colineares; Elemento ativo único sensivelmente 
retilíneo (9/28 tem prioridade) 

9/22 . . . . Haste rígida ou elementos tubulares 
equivalentes 

9/24 . . . . Dispositivos para alimentação de um único 
elemento ativo, por ex., casamento Delta 

9/26 . . . com elemento ou elementos dobrados sendo as 
partes dobradas espaçadas uma da outra por uma 
pequena fração de comprimento de onda emitida 
(antenas de quadro ressonantes 7/00) 

9/27 . . . . Antenas em espiral [3] 
9/28 . . . Elementos cônicos, cilíndricos ou forma de gaiola, 

de fita, da tela ou outros semelhantes com uma 
superfície extensa de radiação; Elementos 
compreendendo duas superfícies cônicas com 
eixos na mesma linha e ápices adjacentes e 
alimentados por linhas de transmissão de dois 
condutores (correntes bicônicas 13/04) 

9/30 . . com alimentação na extremidade de um elemento ativo 
alongado, por ex., unipolo (9/44 tem prioridade) 

9/32 . . . Disposição vertical do elemento (9/40 tem 
prioridade) 

9/34 . . . . Mastro, torre ou antenas similares auto-
suportadas ou escoradas 

9/36 . . . . com carga no topo 
9/38 . . . . com contrapeso (com contrapeso 

compreendendo elementos alongados no 
mesmo plano que o elemento ativo 9/44) 
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9/40 . . . Tendo o elemento uma superfície de radiação 
extensa 

9/42 . . . com elemento dobrado, sendo as partes dobradas 
espaçadas uma da outra por uma pequena fração do 
comprimento de onda emitida 

9/43 . . . . Antenas cimitarra [3] 
9/44 . . com diversos elementos retilíneos divergentes, por ex., 

dipolo em V, antena em X; com vários elementos com 
partes sensivelmente retilíneas e mutuamente 
inclinadas (antenas em cruzeta 21/26) 

9/46 . . . com elementos rígidos divergindo a partir de um 
mesmo ponto 

11/00 Antenas eletricamente longas, com dimensões superiores 
ao dobro do menor comprimento de onda em operação e 
consistindo em elementos condutores ativos de radiação 
(antenas de guia de onda com fuga, antenas de ranhura 13/00; 
combinações e de elementos ativos com dispositivos 
secundários para dar as características direcionais desejadas 
19/00; conjuntos ou sistemas de antenas 21/00) 

11/02 . Antenas não ressonantes, por ex., antena de onda em 
propagação 

11/04 . . com partes curvas, dobradas, formadas, blindadas ou 
eletricamente carregadas a fim de obter a relação de 
fase desejada da radiação de seções selecionadas da 
antena (antenas rômbicas, antenas em V 11/06) 

11/06 . . Antenas rômbicas; Antenas em V 
11/08 . . Antenas helicoidais 
11/10 . . Antenas de variações periódicas ou logarítmicas, por 

ex., antena log-periódica (11/08 tem prioridade) [3] 
11/12 . Antenas ressonantes 
11/14 . . com partes curvas, dobradas, formadas, blindadas ou 

com impedâncias de colocação em fase, para obter a 
relação de fase desejada da radiação de seções 
selecionadas da antena ou para obter os efeitos de 
polarização desejados 

11/16 . . . em que as seções selecionadas ficam na mesma 
linha 

11/18 . . . em que as seções selecionadas são espaçadas 
paralelamente [3] 

11/20 . . Antenas em V 
13/00 Corneta ou bocais de guia de onda; Antenas de ranhura; 

Antenas de guia de onda com fuga; Estruturas equivalentes 
que causam radiação ao longo do trajeto da transmissão de 
uma onda dirigida (antenas de funções múltiplas 25/04) 

13/02 . Cornetas de guias de ondas 
13/04 . . Cornetas bicônicas (dipolos bicônicos compreendendo 

duas superfícies cônicas tendo eixos na mesma linha e 
ápices adjacentes e alimentadas por uma linha de 
transmissão de dois condutores 9/28) 

13/06 . Bocais de guias de ondas (cornetas 13/02) 
13/08 . Extremidades de radiação de linhas de transmissão de 

microondas de dois condutores, por ex., de linhas coaxiais, 
de linhas de microfitas 

13/10 . Antenas de ranhuras ressonantes 
13/12 . . Antenas cilíndricas com ranhuras longitudinais; 

Estruturas equivalentes 
13/14 . . . Antenas cilíndricas “esqueleto"   
13/16 . . Antenas de ranhuras dobradas 
13/18 . . sendo a ranhura apoiada em ou formada por uma 

parede limite de uma cavidade ressonante (cilindro de 
ranhuras longitudinais 13/12) 

13/20 . Antenas de guia de ondas com fuga não ressonante ou 
antenas de linha de transmissão; Estruturas equivalentes 
produzindo radiações ao longo do trajeto de transmissão de 
uma onda guiada 

13/22 . . Ranhura longitudinal na parede limite do guia de onda 
ou da linha de transmissão 

13/24 . . constituída por uma haste ou um cano dielétrico ou 
ferromagnético (13/28 tem prioridade) 

13/26 . . Guia de ondas de superfície constituída por um único 
condutor, por ex., condutor de fita 

13/28 . . compreendendo elementos que apresentam 
descontinuidades elétricas e espaçadas na direção da 
propagação da onda, por ex., elementos dielétricos, 
elementos condutores formando dielétrico artificial 
(antenas Yagi 19/30) 

15/00 Dispositivos para reflexão, refração, difração ou 
polarização das ondas irradiadas por uma antena, por ex., 
dispositivos quase óticos (variáveis a fim de modificar a 
diretividade 3/00; disposição desses dispositivos para guiar 
ondas H 01 P 3/20; variáveis para fins de modulação H 03 C 
7/02) 

15/02 . Dispositivos de refração ou de difração, por ex., lentes, 
prismas 

15/04 . . compreendendo um canal ou canais de guia de ondas, 
limitados por superfícies, efetivamente condutoras, 
sensivelmente perpendiculares ao vetor elétrico da 
onda, por ex., lentes de guias de ondas de placas 
paralelas 

15/06 . . compreendendo vários canais de guias de ondas de 
comprimentos diferentes 

15/08 . . formados por material dielétrico sólido 
15/10 . . compreendendo uma rede tridimensional de 

descontinuidade de impedância, por ex., orifícios em 
superfícies condutoras ou discos condutores formando 
dielétrico artificial (antenas de guias de onda com 
fuga13/28) 

15/12 . . funcionando também como filtro de polarização 
15/14 . Superfícies refletoras; Estruturas equivalentes 
15/16 . . curvas em duas dimensões, por ex., parabolóides 
15/18 . . compreendendo várias superfícies planas, mutuamente 

inclinadas, por ex., refletor triedo 
15/20 . . . Refletores desmontáveis 
15/22 . . funcionando também como filtros de polarização 
15/23 . Combinações de superfícies de reflexão com dispositivos 

de refração ou de difração [3] 
15/24 . Dispositivos de polarização; Filtros de polarização 

(dispositivos funcionando simultaneamente como filtros de 
polarização e como dispositivos de refração ou de difração 
ou como refletores 15/12, 15/22) 

17/00 Dispositivos para absorção de ondas irradiadas por uma 
antena; Combinações desses dispositivos com elementos ou 
sistemas ativos de antenas 

19/00 Combinações de unidades e elementos primários ativos de 
antenas com dispositivos secundários, por ex., com 
dispositivos quase óticos, para dar à antena uma 
característica direcional determinada 

19/02 . Detalhes 
19/04 . . Meios para desmontar antenas em H ou antenas Yagi 
19/06 . utilizando dispositivos de refração ou de difração, por ex., 

lentes 
19/08 . . para modificar o padrão das radiações de uma corneta 

de radiação em que está localizado 
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19/09 . . em que o elemento primário ativo é revestido ou 
embutido num material dielétrico ou magnético 
(material protetor 1/40; com características variáveis 
3/44) [3] 

19/10 . utilizando superfícies refletoras 
19/12 . . em que as superfícies são côncavas (19/18 tem 

prioridade) [3] 
19/13 . . . a fonte de radiação primária sendo um único 

elemento de radiação, por ex., um dípolo, uma 
ranhura, uma terminação de guia de onda (19/15 
tem prioridade) [3] 

19/15 . . . sendo a fonte de radiação primária a fonte de linha,   
por  ex.,  antenas  de  guia  de  onda  com fuga [3] 

19/17 . . . a fonte de radiação primária compreendendo dois 
ou mais elementos de radiação (19/15, 25/00 têm 
prioridade) [3] 

19/18 . . com duas ou mais superfícies refletoras espaçadas 
(produzindo um feixe em forma de lápis por meio de 
dois refletores cilíndricos cujas linhas focais estão 
dispostas ortogonalmente 19/20) 

19/185 . . . em que as superfícies são planas [3] 
19/19 . . . compreendendo uma superfície refletora côncava 

principal associada a uma superfície refletora 
auxiliar [3] 

19/195 . . . . em que a superfície refletora atua como um 
filtro de polarização ou um dispositivo 
polarizador [3] 

19/20 . Produzindo um feixe em forma de lápis por meio de dois 
dispositivos cilíndricos de focalização cujas linhas focais 
estão dispostas ortogonalmente 

19/22 . utilizando um dispositivo secundário em forma de um 
único elemento condutor sensivelmente retilíneo 

19/24 . . sendo o elemento ativo primário alimentado pelo seu 
centro e sensivelmente retilíneo, por ex., antena em H 

19/26 . . sendo o elemento ativo primário alimentado por uma 
extremidade e alongado 

19/28 . utilizando um dispositivo secundário sob forma de dois ou 
mais elementos condutores sensivelmente retilíneos 
(antenas log-periódicas 11/10; constituindo uma superfície 
refletora 19/10) 

19/30 . . sendo o elemento ativo primário alimentado pelo seu 
centro e sensivelmente retilíneo, por ex., antena Yagi 

19/32 . . sendo o elemento ativo primário alimentado por uma 
extremidade e alongado 

21/00 Combinações ou sistemas de antenas (um feixe produzindo a 
orientação ou o formato do padrão direcional que pode ser 
alterado ou variado 3/00; antenas eletricamente extensas 
11/00) 

21/06 . Combinações de unidades de antenas individualmente 
energizadas e de polarização e espaçamento similares 

21/08 . . sendo as unidades espaçadas ao longo do trajeto 
retilíneo ou adjacentes ao mesmo 

21/10 . . . Disposição em uma mesma linha de unidades 
condutoras sensivelmente retilíneas e alongadas 

21/12 . . . Disposição paralela de unidades condutoras 
sensivelmente retilíneas e alongadas (antenas de 
ondas em propagação, compreendendo uma linha 
de transmissão carregada com elementos 
transversais, por ex., antena em “espinha de peixe” 
11/04) 

21/14 . . . . Antenas Adcock 
21/16 . . . . . Do tipo U 
21/18 . . . . . Do tipo H 
21/20 . . sendo as unidades espaçadas ao longo de um trajeto 

curvilíneo ou adjacente ao mesmo 
21/22 . . Unidades de antenas da rede excitadas de maneira não 

uniforme em amplitude ou fase, por ex., redes de 
antenas ramificadas, redes de antenas bidirecionais 

21/24 . Combinações de unidades de antena polarizadas em 
direções diferentes para transmitir ou receber ondas 
polarizadas circularmente e eliticamente ou ondas 
polarizadas linearmente, em qualquer direção 

21/26 . . Antenas em cruzeta ou antenas similares
compreendendo disposições, simetricamente, de três 
ou mais elementos alongados dispostos radial e 
simetricamente em um plano horizontal em relação a 
um centro comum 

21/28 . Combinações de unidades ou sistemas de antenas 
sensivelmente independentes e sem interação 

21/29 . Combinações de diferentes unidades de antenas de 
funcionamento conjunto para dar uma característica 
direcional desejada (25/00 tem prioridade) [3] 

21/30 . Combinações de unidades de antena separadas 
funcionando em faixas de ondas diferentes e ligadas a um 
sistema comum de alimentação 

23/00 Antenas com circuitos ou elementos de circuitos ativos 
integrados ou afixados às mesmas [3] 

 
Notas 
 
(1) Este grupo abrange apenas as combinações em que o tipo de 

antena ou elemento de antena é irrelevante [3] 
(2) As combinações com um tipo específico de antena são 

classificadas no grupo apropriado a esse tipo. [3] 
25/00 Antenas ou sistemas de antenas que oferecem pelo menos 

dois padrões de radiação (dispositivos para alterar ou variar a 
orientação ou o formato do padrão direcional 3/00) [3] 

25/02 . oferecendo padrões de somas e diferenças (antenas de 
funções múltiplas 25/04) [3] 

25/04 . Antenas de funções múltiplas [3] 
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H 01 R CONEXÕES ELETROCONDUTORAS; ASSOCIAÇÕES ESTRUTURAIS DE UMA PLURALIDADE DE ELEMENTOS DE 

CONEXÃO ELÉTRICA MUTUAMENTE ISOLADOS; DISPOSITIVOS DE ACOPLAMENTO; COLETORES DE 
CORRENTE (interruptores, fusíveis H 01 H; dispositivos de aclopamento de tipo guia de ondas H 01 P 5/00; quadros de ligação, 
sistemas de distribuição H 02 B; instalação de linhas elétricas, cabos ou aparelhos auxiliares H 02 G; meios impressos para oferecer 
conexões elétricas com ou entre circuitos impressos H 05 K) 

 
Nota 

(1) Esta subclasse abrange: 
- todos os tipos de conectores de linhas elétricas que fazem contato, desligáveis ou não desligáveis, dispositivos de acoplamento, 

lâmpadas ou suportes similares ou coletores de corrente para todos os tipos de linhas, cabos ou aparelhos elétricos; 
- meios não impressos para ligações elétricas aos circuitos impressos ou entre os mesmos. 

(2) Esta subclasse não abrange a montagem de conexões dentro ou em aparelhos especificados. Tal montagem é abrangida pela subclasse 
apropriada para tais aparelhos, por ex., a montagem em caixas de junção ou de distribuição é abrangida pela subclasse H 02 B ou G, 
conexões de alta temperatura para elementos de aquecimento pelo grupo H 05 B 3/08. A associação estrutural de um dispositivo de 
acoplamento de uma ou duas peças a um aparelho elétrico específico é classificada com o aparelho, por ex., a associação de base com 
lâmpada incandescente é abrangida pela subclasse H 01 K. 

(3)    Nesta subclasse, as seguintes expressões são empregadas com o significado indicado: [7] 
               -  "pino" é um condutor rígido ou flexível para engate com um soquete apropriadamente formado 
                 para estabelecer contato com o mesmo; [7] 
             -  "soquete" é um condutor rígido ou flexível para receber um pino apropriado para estabelecer  
                contato elétrico com o mesmo; [7] 
             -  dispositivos de acoplamento" são dispositivos tendo duas ou mais partes especialmente 
               adaptadas capazes de pronto e repetido engate ou desengate físico, sem utilização de ferramenta, 
                com o objetivo de estabelecer ou interromper um caminho elétrico. Exemplos de tais  
                dispositivos tendo mais de duas partes são: a) adaptadores para ligação de duas partes 
                acopladoras ; e b) trilhos ou barras ônibus providas de uma pluralidade de locais de conexão 
                discreta para contrapartes. [7] 
(4) Os detalhes gerais são classificados nos grupos 4/00, 9/00, 11/00. 

 
 
Índice da Subclasse 
 
CONEXÕES, DISPOSIÇÃO DE CONEXÃO 
 Direta; isolamento penetrante...........................................4/00 
 Associações estruturais: 
 de uma pluraalidade de 

elementos de conexão 
mutuamente  isolados ............................................9/00 

 para circuitos impressos,cabos 
chatos ou cabos fitas..................................................12 

 Elementos de conexão individual que 
oferecem dois ou mais pontos 
espaçados de conexão ....................................................11/00 

 Terminais...............................................................9/00; 12/00 
 Outras conexões ...............................................................3/00 
ACOPLAMENTOS 
 Conexões diretas entre condutores e 

elementos condutivos de 
acoplamento......................................................................4/00 

  

 
 
 Outros detalhes............................................................... 13/00 
 Estrutura total de acoplamentos 
 de acoplamentos de duas partes .................................... 24/00  
 Peças de acoplamento para cooperação 

conjunta múltipla ou alternativa com 
peças associadas ....................................... 25/00, 27/00, 29/00 

 Peças de acoplamento suportadas pela 
peça associada ................................................................ 31/00 

 Acoplamentos tendo suportes para 
sustentar os aparelhos..................................................... 33/00 

 
CONECTORES DE LINHA FLEXÍVEIS OU GIRATÓRIOS.... 35/00 
COLETORES DE CORRENTE 
 Rotativo; não-rotativos........................................ 39/00; 41/00 
FABRICAÇÃO.............................................................................. 43/00 

 

3/00 Conexões eletrocondutoras não incluídas em outro local  
3/08 . para fazer  uma ligação com um líquido (eletrodos para 

baterias ou acumuladores H 01 M) 

4/00 Conexões eletricamente condutivas entre dois ou mais 
elementos condutivos em contato direto, isto é, com contato 
físico entre eles; Meios para realizar ou manter tais contatos; 
Conexões eletricamente condutivas tendo dois ou mais 
pontos espaçados de conexão para condutores e usando 
isolamento penetrante de elementos de contato  (detalhes de 
contatos de dispositivos de acoplamento 13/00; dispositivos de 
acoplamento 12/14, 24/00 a 33/00; conectores de linha giratórios 
ou flexíveis 35/00; coletores de corrente não rotativos 41/00) [3] 
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4/01 . Conexões utilizando materiais de memória de forma, por 
ex.., metal de memória de forma [7] 

4/02 . Conexões soldadas ou ponteadas (4/62, 12/08, 12/38 têm 
prioridade) [3, 7] 

4/04 . utilizando adesivos eletricamente condutivos [3] 
4/06 . Conexões rebitadas (por explosão 4/08) [3] 
4/08 . efetuadas por uma explosão [3] 
4/10 . efetuadas somente através de torção, enrolamento, flexão, 

enrugamento ou outra deformação permanente [3] 
4/12 . . por torção [3] 
4/14 . . por enrolamento [3] 
4/16 . . por flexão [3] 
4/18 . . por pressão (4/01, 4/24 têm prioridade) [3, 7] 
4/20 . . . utilizando uma luva corrugada [3] 
4/22 . Tampas terminais, isto é, tampas de material isolante ou 

condutivo para cobrir ou manter conexões entre fios que 
penetram na tampa a partir da mesma extremidade [3] 

4/24 . Elementos de contato de ponta de agulha, chapa ranhurada 
ou algo análogo que penetram no isolamento ou nos fios dos 
cabos [3] 

4/26 . Conexões em que pelo menos uma das peças de conexão 
apresenta projeções que prendem  ou engatam a outra peça 
de conexão a fim de melhorar o contato [3] 

4/28 . Conexões grampeadas; Conexões de mola (feitas por meio 
de terminais especialmente adaptados para contato com ou 
para inserção em circuitos impressos 12/00) [3, 7] 

4/30 . . utilizando um parafuso ou um elemento de aperto por 
fora da porca (4/50 tem prioridade; utilizando um 
elemento  de  aperto  acionado por parafuso ou porca 
4/38) [3] 

4/32 . . . Elementos condutivos localizados em ranhura ou 
orifício no parafuso [3] 

4/34 . . . Elementos condutivos localizados sob a cabeça do 
parafuso [3] 

4/36 . . . Elementos condutivos localizados sob a ponta do 
parafuso [3] 

4/38 . . utilizando um elemento de aperto acionado por parafuso 
ou porca (4/50 tem prioridade) [3] 

4/40 . . . Elemento de aperto articulável [3] 
4/42 . . . Área  de  aperto  somente  para  um  lado  do  

parafuso [3] 
4/44 . . . Áreas de aperto em ambos os lados do parafuso [3] 
4/46 . . . Área de aperto entre dois parafusos localizados lado 

a lado [3] 
4/48 . . utilizando uma mola, grampo ou outros elementos 

elásticos (4/52 tem prioridade) [3] 
4/50 . . utilizando came, cunha, cone ou esfera [3] 
4/52 . . . com pressão de mola [3] 
4/54 (abrangido por 4/00, 13/20) 
4/56 . um condutor aparafusado dentro do outro [3] 
4/58 . caracterizado pela forma ou material dos elementos de 

contato (4/01 tem prioridade) [3, 7] 
4/60 . . Conexões entre ou com condutores tubulares (4/56 tem 

prioridade) [3] 
4/62 . . Conexões entre condutores de materiais diferentes; 

Conexões entre ou com condutores de alumínio ou 
condutores de alumínio com núcleo de aço (4/68 tem 
prioridade) [3] 

4/64 . . Conexões entre ou com peças condutivas que têm 
primariamente uma função não elétrica, por ex., quadro 
armação, trilho [3] 

4/66 . Conexões com a massa terrestre, por ex., chapa terra, pino 
terra [3] 

4/68 . . Conexões  para  ou  entre  condutores   supercondutivos 
[3] 

4/70 . Isolamento de conexões (tampas terminais 4/22) [3] 
4/72 . . utilizando uma conexão isolante com encolhimento a 

quente [4] 
9/00 Conectores ou disposições de conexão que oferecem uma 

série de conexões mutuamente isoladas; Terminais ou postos 
de ligação montados sobre uma base ou numa caixa; Tiras 
terminais; Blocos terminais (detalhes de conexões diretas ou 
conexões usando isolamento penetrante de elementos de contato 
4/00; especialmente adaptados para circuitos impressos, cabos 
chatos ou cabos fita ou similar, geralmente estruturas planas; 
dispositivos de acoplamentos 12/14, 24/00 a 33/00; conectores 
de linhas flexíveis ou giratórias 35/00) [3] 

9/03 . Conectores dispostos para contatar uma série de condutores 
de um cabo multicondutor [3] 

9/05 . . para cabos coaxiais [3] 
9/053   .   . .   utilizando membros de contato penetrando no 

isolamento [7] 
9/07 (transferido para 12/08, 12/38) 
9/09 (transferido para 12/04, 12/32) 
9/11 . Peças terminais para cabos multicondutores sustentados pelo 

cabo e para facilitar conexões com outros elementos 
condutivos [3] 

9/15 . Conectores para enrolamentos de fio [3] 
9/16 . Fixação de peças de conexão à base ou caixa; Isolamento de 

peças de conexão da base ou caixa (isoladores de passagem 
H 01 B 17/26) [3] 

9/18 . . Fixação por meio de parafuso ou porca [3] 
9/20 . . Fixação por meio de rebites ou ilhoses [3] 
9/22 . Bases, por ex., tiras, blocos, painéis [3] 
9/24 . . Blocos terminais [3] 
9/26 . . . Blocos terminais de fixação para montagem de trilho 

ou tira em paralelo [3] 
9/28 . . Quadros terminais [3] 
 
11/00 Conectores que oferecem dois ou mais pontos espaçados de 

conexão para elementos condutivos que são ou podem ser  
interconectados desse modo, por ex., peças terminais para 
fios ou cabos suportadas pelo fio ou cabo e tendo meios para 
facilitar a conexão elétrica a algum outro fio, terminal ou 
elemento condutivo; blocos para unir postes (conexões entre 
elementos em contato direto 4/00; associações estruturais de 
uma pluralidade de elementos de conexão elétrica mutuamente 
isolados 9/00; dispositivos de acoplamento 12/14, 24/00 a 29/00, 
33/00; conectores de linha flexíveis ou giratórios 35/00) [3] 

 
11/01 . caracterizados pelo formato ou disposição da interconexão 

condutiva entre os pontos de conexão [3] 
11/03 . caracterizados pelo tipo de pontos de conexão no 

elemento individual ou pelo tipo de conexões entre os 
pontos de conexão e os elementos condutivos (11/11 tem 
prioridade) [3] 

11/05 . . com pontos de conexão tendo tipos diferentes de 
conexões diretas [3] 

11/07 . . com pontos de conexão sendo do mesmo tipo mas de 
tamanhos diferentes [3] 
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11/09 . . com pontos de conexão idênticos [3] 
11/11 . Peças terminais ou peças de derivação para fios ou cabos, 

suport ados pelo fio ou cabo e tendo meios para facilitar a 
conexão elétrica a um outro fio, terminal ou elemento 
condutivo (11/01 tem prioridade) [3] 

11/12 . . Peças que terminam em olhal, ganchos ou forquilha [3] 
11/14 . . . com ganchos sendo adaptados para prender linhas 

aéreas ou outras linhas suspensas, por ex., grampo de 
linha privada [3] 

11/15  . . . . Gancho sob forma de grampo de parafuso [3] 
11/16 . . Peças de extremidade que terminam em um bico de 

soldar ou soquete [3] 
11/18 . . Peças de extremidade que terminam em uma sonda [3] 
11/20 . . Peças de extremidade que terminam em uma ponta de 

agulha ou contato análogo para penetrar no isolamento 
ou nos fios do cabo [3] 

11/22 . . Peças de extremidade que terminam em um grampo de 
mola [3] 

11/24 . . . com mandíbulas de aperto, por ex., pinça jacaré [3] 
11/26 . . Peças de extremidade que terminam em um parafuso de 

aperto, parafuso ou porca [3] 
11/28 . . Peças de extremidade consistindo em uma arruela ou 

luva [3] 
11/30 . . Peças de extremidade mantidas em contato através de 

um ímã [3] 
11/32 . . Peças  de  extremidade  com  duas  ou mais terminações 

[3] 
12/00 Associações estruturais de uma pluralidade de elementos de 

conexão elétrica mutuamente  isolados, especialmente 
adaptados para circuitos impressos, por ex., placas de 
circuito impresso (PCB), cabos chatos ou cabos fita ou 
similar, geralmente estruturas planas, por ex.,  tiras de 
terminais, blocos de terminais; Dispositivos de  acoplamento 
especialmente adaptados para circuitos impressos, cabos 
chatos ou cabos fita ou estruturas planares afins; Terminais 
especialmente adaptados para contato com ou  inserção em 
circuitos impressos, cabos chatos ou cabos fita ou similares 
geralmente estruturas  planas  (conexões impressas para ou 
entre circuitos impressos H 05 K 1/11) [7] 

12/02 . Associações estruturais de uma pluralidade de elementos de 
conexão elétrica mutuamente isolados [7] 

12/04 . . especialmente adaptados para circuitos impressos 
rígidos [7] 

12/06 . . . para interligação através de furos alinhados 
nas placas, por ex., em pilhas multicamada de 
placas [7] 

12/08 . . especialmente adaptados para circuitos impressos 
flexíveis ou cabos fita ou cabos chatos [7] 

12/10 . . . para interligação com outros circuitos impressos 
flexíveis ou cabos fita ou cabos chatos [7] 

12/12 . . . para interligação com circuitos impressos 
rígidos [7] 

12/14 . Dispositivos de acoplamento [7] 
12/16 . . especialmente adaptados para circuitos impressos 

rígidos  [7] 
12/18 . . . envolvendo uma parte acopladora cooperando 

diretamente com a borda de um circuito impresso 
rígido [7] 

 
 

12/20 . . . envolvendo uma parte acopladora montada na 
borda de um circuito impresso rígido,  por ex.,
conector de ângulo reto, para cooperação com um 
correlato [7] 

12/22 . . envolvendo uma parte acopladora tendo contatos para 
se apoiar diretamente na superfície de um circuito 
impresso rígido,  por ex., cooperando com os contatos 
de tecla de uma placa [7] 

12/24 . . especialmente adaptados para circuitos impressos 
flexíveis ou cabos fita ou cabos chatos [7] 

12/26 . . . para ligação com outros circuitos impressos 
flexíveis ou cabos fita ou cabos chatos [7] 

12/28 . . . para interligação com circuitos impressos rígidos 
[7] 

12/30 . Terminais  [7] 
12/32 . . especialmente adaptados para circuitos impressos 

rígidos [7] 
12/34 . . . Terminais tendo um encaixe de pressão ou uma  

parte articulada e uma haste transpassante em um 
furo no circuito impresso rígido [7] 

12/36 . . . Terminais para montagem em superfície [7] 
12/38 . . . especialmente adaptados para circuitos impressos 

flexíveis ou cabos fita ou cabos chatos [7] 
13/00 Detalhes para dispositivos acopladores dos tipos abrangidos 

pelos grupos 12/14 ou 24/00 a 33/00 [1, 7] 
13/02 . Elementos de contato 
13/03 . . caracterizado pelo material, por ex., materiais da placa 

ou do revestimento [4] 
13/04 . . Pinos ou lâminas para funcionar com o soquete 
13/05 . . . Pinos elásticos ou lâminas elásticas (portando peças 

elásticas separadas 13/15) [3] 
13/08 . . . Pinos ou lâminas rígidos de montagem elástica 
13/10 . . Soquetes para funcionamento com pinos ou lâminas 
13/11 . . . Soquetes elásticos (portando peças elásticas 

separadas 13/15) [3] 
13/115 . . . . Soquetes em formato de U apresentando 

elementos curvados para dentro [3] 
13/14 . . . Soquetes rígidos de montagem elástica 
13/15 . . Pinos, lâminas ou soquetes tendo elementos de mola 

separados para produzir ou aumentar a pressão de 
contato [3] 

13/17 . . . o elemento de mola sendo sobre o pino [3] 
13/18 . . . com o elemento de mola circundando o soquete 
13/187 . . . o elemento de mola sendo no soquete [3] 
13/193 . . Meios para aumentar a pressão de contato na 

extremidade do engate na peça do acoplamento [3] 
13/20 . . Pinos, lâminas ou soquetes formados ou munidos de um 

elemento separado, para manter juntas as peças em 
funcionamento 

13/207 . . . por ligação de aparafusamento [3] 
13/213 . . . por ligação baioneta [3] 
13/22 . . Contatos para funcionamento por justaposição 
13/24 . . . elásticos; de montagem elástica 
13/26 . . Contatos de pino ou lâmina para funcionamento por 

deslizamento em um lado apenas 
13/28 . . Contatos para funcionamento por deslizamento em 

relação a outro contato  de forma idêntica, por ex., para 
dispositivos de acoplamento do tipo hermafrodita 

13/33 . . Elementos de contato feitos de fios elásticos [3] 
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13/35 . . para funcionamento conjunto não simultâneo com tipos 
diferentes de elementos de contato, por ex., operação 
conjunta de soquete ou com pino arredondado ou com 
pino chato [3] 

13/40 . Fixação de elementos de contato em ou sobre uma base ou 
estojo; Isolamento de elementos de contato 

13/405 . . Fixação de uma maneira não desmontável, por ex., 
moldagem, rebitagem [3] 

13/41 . . . por contato sob fricção no anel isolante, painel ou 
base [3] 

13/415 . . . por deformação permanente do elemento de contato 
[3] 

13/42 . . Fixação de uma maneira desmontável 
13/422 . . . em base ou estojo de uma peça elástica; Base ou 

estojo de uma peça formado com meios de 
fechamento elástico [3] 

13/424 . . . em base ou estojo composto de uma série de peças 
de isolamento com, pelo menos, uma peça elástica 
de isolamento [3] 

13/426 . . . por peça de retenção elástica separada suportada pela 
base ou estojo, por ex., colar [3] 

13/428 . . . por meio de bloqueio elástico nos elementos de 
contato; por meio de bloqueio em elementos de 
contato elástico [3] 

13/432 . . . . por lingüeta estampada com encaixe na parte 
posterior na base ou estojo [3] 

13/434 . . . . por meios separados de bloqueio elástico no 
elemento de contato, por ex., colar de retenção 
ou anel ao redor do elemento  de contato [3] 

13/436 . . . Fixação de uma série de elementos de contato por 
uma peça de bloqueio [3] 

13/44 . Meios para impedir o acesso aos contatos portadores de 
corrente 

13/443 . . Plugues falsos [7] 
13/447 . . Bloqueador ou chapa de cobertura [3] 
13/453 . . . Bloqueador ou chapa de cobertura aberta por engate 

da peça associada [3] 
13/46 . Bases; Estojos 
13/50 . . formado como um corpo integral (13/514 tem 

prioridade) [3] 
13/502 . . composto  de  diferentes  peças (13/514 tem prioridade) 

[3] 
13/504 . . . sendo as diferentes peças moldadas, cimentadas, 

soldadas, por ex., com ultra-som ou moldadas 
juntas [3] 

13/506 . . . montado por ação de encaixe das peças [3] 
13/508 . . . montado por grampo ou mola [3] 
13/512 . . . montado por um ou vários parafusos [3] 
13/514 . . formado como um bloco ou conjunto modulado, isto é, 

composto de peças que operam em conjunto, providas de 
elementos de contato ou mantendo elementos de contato 
entre eles [3] 

13/516 . . Meios para sustentar ou envolver o corpo isolante, por 
ex., estojo [3] 

13/518 . . . para sustentar ou envolver diversas peças de 
acoplamento, por ex., molduras [3] 

13/52 . . Estojos à prova de pó, borrifos, gotejamento, água ou 
fogo 

13/523 . . . para utilização subaquática [3] 
13/527 . . . Estojos à prova de fogo (13/70 tem prioridade) [3] 

13/53 . . Bases ou estojos de elevada durabilidade; Bases ou 
estojos com recursos para evitar arcos ou corona [3] 

13/533 . . Bases ou estojos feitos para serem usados em condições 
extremas, por ex., temperatura elevada, radiação, 
vibração, ambiente corrosivo, pressão (13/52 tem 
prioridade) [3] 

13/56 . Meios para impedir rachadura ou fratura dos fios flexíveis na 
saída da peça de acoplamento 

13/58 . Meios para aliviar a tensão na conexão do fio, por ex., 
braçadeira de cordão 

13/585 . . Aumento do poder de retenção com força de 
deformação [3] 

13/59 . . Arruela ou pino roscado funcionando em uma direção 
paralela ao cabo ou fio [3] 

13/595 . . Pinos funcionando em uma direção transversal ao cabo 
ou fio [3] 

13/60 . Meios para suportar a peça de acoplamento quando não 
engranzado 

13/62 . Meios para facilitar o engate ou desengate de peças de 
acoplamento ou para mantê-las engatadas [3] 

13/621 . . Ferolho, parafuso de aperto ou fixação [3, 5] 
13/622 . . Anel metálico ou estojo roscado (13/623 tem 

prioridade) [5] 
13/623 . . Estojo ou anel com filete helicoidal [3] 
13/625 . . Estojo ou anel com engate tipo baioneta [3] 
13/627 . . Fixação de ação rápida por pressão [3] 
13/629 . . Meios adicionais para facilitar o engate ou desengate de 

peças de acoplamento, por ex., meios de alinhamento ou 
de guia, níveis, pressão de gás [3] 

13/631 . . . somente para engate [3] 
13/633 . . . somente para desengate [3] 
13/635 . . . . por  pressão  mecânica,  por  ex.,  força de 

mola [3] 
13/637 . . . . por pressão de fluidos, por ex., explosão [3] 
13/639 . . Meios adicionais para prender ou bloquear peças de 

acoplamento após o engate [3] 
13/64 . Meios para impedir o acoplamento incorreto 
13/641 . . indicando acoplamento incorreto; indicando engates 

corretos e completos [7] 
13/642 . . por posição ou formato de elementos de contato [3] 
13/645 . . por elementos intercambiáveis no estojo ou base [3] 
13/646 . Adaptações especiais para alta-freqüência, por ex., 

estruturas oferecendo casamento de impedância ou 
casamento de fase (24/02 tem priorirade; disposições de 
blindagem 13/658; adaptações especiais para alta-
freqüência por meio de associação estrutural com 
componente elétrico embutido 13/719) [7]  

13/648 . Disposições de blindagem ou proteção de terra em 
dispositivos de acoplamento [3] 

13/652 . . com pino, lâmina ou soquete terra [3] 
13/655 . . com braçadeira terra [3] 
13/658 . . Disposições de blindagem de alta freqüência 

(dispositivos bipolares de acoplamento coaxial 
especialmente adaptados para altas freqüências 
17/12) [3] 

13/66 . Associação estrutural com componente elétrico embutido 
13/68 . . com fusível embutido 
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13/70 . . com chave embutida 
13/703 . . . operada por engate ou desengate das peças de 

acoplamento (13/71 tem prioridade) [3] 
13/707 . . . interbloqueada com elementos de contato ou peças 

associadas [3] 
13/71 . . . Elementos de contato de peças de acoplamento 

funcionando como chave [3] 
13/713 . . . a chave sendo uma chave de segurança [3] 
13/717 . . com lâmpada embutida [3] 
13/719 . . especialmente adaptadas para alta freqüência [4] 
13/72 . Meios para acomodar fios flexíveis dentro dos suportes 
13/73 . Meios para montagem de peças de acoplamento no 

aparelho ou na estrutura, por ex., em uma parede [4] 
13/74 . . para montagem de peças de acoplamento em aberturas 

de um painel [3] 
15/00 a 
15/12  (transferidos para 24/00)  
 
17/00 (transferido para 24/00) 
17/04 (transferido para 24/02) 
17/12 (transferido para 13/646) 
17/18 (transferido para 24/04) 
 
19/00 a 
19/44 (transferido para 24/06, 24/08) 
 
21/00 (transferido para 24/00) 
21/22 (transferido para 24/04) 
 
23/00 a 
23/10 (transferido para 24/00) 
23/26 (transferido para 24/02) 
23/27 (transferido para 12/24) 
23/68 (transferido para 12/16) 
23/70 (transferido para 12/18, 12/20) 
23/72 (transferido para 12/22) 
 
24/00   Dispositivos de acoplamento de duas partes ou uma ou    

outra de suas partes cooperantes, caracterizado por sua 
estrutura total (especialmente adaptados para circuitos 
impressos,  cabos fita ou chatos ou estruturas similares  
12/00; especialmente adaptados para suportar aparelhos 
33/00) [7] 

 
Nota 

Neste grupo, é aconselhável acrescentar os códigos de 
indexação dos grupos 101:00 a 107:00. Os códigos de 
indexação devem ser ligados [7] 

 
24/02 . tendo contatos dispostos de maneira concêntrica ou 

coaxial (24/04 tem prioridade) [7] 
24/04 . tendo contatos de cada parte acopladora dispostos em 

linha paralela com a direção do  movimento de 
acoplamento-engate, por ex., tipo conector de pressão de 
telefone [7] 

24/06 . com pinos condutores de corrente, lâminas ou contatos 
análogos tendo seus eixos paralelos entre si e cooperando 
de maneira deslizante com soquetes, grampos ou contactos 
receptores análogos separados [7] 

24/08 . . com contato de terra ou blindagem [7]  

24/10 . com soquetes, grampos ou contatos análogos condutores 
de corrente, tendo seus eixos paralelos entre si e 
deslizantes cooperando com pinos, lâminas ou contatos 
pares análogos separados [7] 

24/12 . . com contato de terra ou blindagem [7] 
24/14 . com pinos, lâminas ou contatos análogos condutores de 

corrente e presos em aparelhos ou estruturas, por ex.,  
numa parede [7] 

24/16 . com soquetes, grampos ou contatos análogos condutores 
de corrente e presos em aparelhos ou estruturas, por ex., 
numa parede [7] 

24/18 . Dispositivos hermafroditas de acoplamento [7] 
 
25/00 Peças de acoplamento adaptado para operação conjunta 

simultânea com duas ou mais peças associadas idênticas, 
por ex., para distribuir energia para dois ou mais circuitos 
(suportado somente por operação conjunta com a peça 
associada 31/00; com um suporte adaptado para suportar o 
aparelho ao qual sua peça associada está fixada 33/88) 

25/14 . Trilhos ou barras coletoras construídas de modo que as 
peças associadas podem ser conectadas a estes em 
qualquer ponto ao longo de seu comprimento (elementos  
de suporte para dispositivos de iluminação, deslocáveis ao 
longo de elementos-guia e fazendo contato elétrico com 
condutores passados ao longo dos elementos-guia  F 21 V 
21/35; instalações de barras coletoras H 02 G 5/00) [3] 

25/16 . Trilhos ou barras coletoras providas de uma série de 
pontos discretos de ligação para as peças associadas 
(instalações de barras coletoras H 02 G 5/00) [3] 

27/00 Elementos de acoplamento adaptados para funcionamento 
em conjunto com duas ou mais peças associadas diferentes 
(suportadas somente pela operação em conjunto com uma peça 
associada 31/00; com um suporte adaptado para suportar o 
aparelho ao qual sua peça associada está afixada 33/90) 

27/02 . para funcionamento simultâneo com duas ou mais peças 
associadas 

29/00 Peças de acoplamento, para funcionamento seletivo com 
uma peça associada, de maneiras diferentes, para 
estabelecer circuitos diferentes, por ex., para seleção de 
tensão, para seleção de série-paralela 

31/00 Peças de acoplamento suportadas unicamente pelo 
funcionamento com a peça associada 

31/02 . Peças intermediárias para distribuir energia para dois ou 
mais circuitos em paralelo, por ex., divisor de circuito 
(para unir duas peças de acoplamento 31/06; com um 
suporte adaptado para suportar o aparelho ao qual sua peça 
associada está afixada 33/92) 

31/06 . Peças intermediárias para unir duas peças de acoplamento, 
por ex., adaptador (com suporte adaptado para suportar o 
aparelho ao qual sua peça associada está afixada 33/94) [4] 

31/08 . Elementos de curto-circuito para contatos em ponte em 
uma peça associada (elementos de isolamento para separar 
os contatos de uma peça associada H 01 H 27/04) 
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33/00 Dispositivos de acoplamento especialemnte adaptados para 
suportar aparelhos e  tendo uma parte atuando como um 
suporte oferecendo apoio e conexão elétrica por meio de 
uma peça associada a qual está estruturalemente associada 
ao aparelho, por ex., suportes para lâmpadas; Peças 
separadas dos mesmos (associação estrutural da peça 
associada com um aparelho específico, ver a subclasse 
pertinente ao aparelho) 

33/02 . Dispositivos de polo único, por ex., para suporte de uma 
extremidade de uma lâmpada tubular incandescente ou a 
gás neon 

33/05 . Dispositivos bipolares [4] 
33/06 . . com dois pinos, lâminas ou contatos semelhantes 

portadores de corrente possuindo seus eixos paralelos 
entre si [4] 

33/08 . . . para suportar lâmpadas fluorescentes tubulares [4] 
33/09 . . . para bulbos de lâmpadas sem base [4] 
33/18 . . possuindo somente contatos em justaposição 
33/20 . . possuindo contatos dispostos de forma concêntrica ou 

coaxial 
33/22 . . para base do tipo de rosca, por ex., para lâmpada [4] 
33/46 . . para base do tipo baioneta [4] 
33/72 . Dispositivos de três pólos 
33/74 . Dispositivos tendo quatro ou mais pólos  
33/76 . . Suportes com soquetes, grampos ou contatos análogos, 

adaptados para engate de deslizamento axial com 
pinos, lâminas ou contatos análogos dispostos 
paralelamente, nas peças associadas, por ex, soquetes 
de válvulas eletrônicas 

33/88 . adaptados para funcionamento simultâneo com duas ou 
mais peças associadas idênticas 

33/90 . adaptados para funcionamento com duas ou mais peças 
associadas diferentes 

33/92 . Suportes servindo de peças intermediárias para distribuir 
energia em paralelo através de duas ou mais peças 
associadas, das quais pelo menos uma é presa ao aparelho 
a ser segurado 

33/94 . Suportes servindo como peças intermediárias para a união 
de uma peça associada a uma peça de acoplamento 

33/945 . Suportes com componente elétrico embutido [4] 
33/95 . . com fusível; com chave térmica [4] 
33/955 . . com chave operada manualmente e independentemente 

do engate ou do desengate do acoplamento [4] 
33/96 . . com chave operada pelo  engate ou desengate do 

acoplamento [4] 
33/965 . Suportes à prova de poeira, respingo, gotejamento, água ou 

fogo [4] 
33/97 . Suportes com meios separados para impedir a perda do 

acoplamento  ou  sua  remoção  do  aparelho  que o 
sustenta [4] 

33/975 . Suportes com meios resilientes para proteção do aparelho 
contra choques ou vibrações [4] 

35/00 Conectores de linhas flexíveis ou giratórios (coletores de 
corrente rotativos, distribuidores 39/00) 

35/02 . Conectores de linha flexíveis [4] 
35/04 . Conectores de linha giratórios com um ângulo de rotação 

limitado [4] 

39/00 Coletores, distribuidores ou interruptores de corrente 
rotativos (chaves acionadas por cames H 01 H 19/00; 
associação estrutural com coletores de corrente ou disposição 
de coletores de corrente em motores dínamo-elétricos ou 
geradores H 02 K 13/00) 

39/02 . Detalhes 
39/04 . . Comutadores (em que os segmentos são formados por 

extensões do enrolamento da máquina dínamo-elétrica 
H 02 K) 

39/06 . . . outros que não os de superfície de contato externa 
cilíndrica, por ex., comutadores achatados 

39/08 . . Anéis coletores 
39/10 . . . outros que não os de superfície de contato externa 

cilíndrica, por ex., anéis coletores achatados 
39/12 . . . utilizando a superfície do mancal ou do eixo como 

superfície de contato 
39/14 . . Fixações de comutadores ou de anéis coletores a eixos 
39/16 . . . por meio de material modulado ou fundido 

aplicado durante ou após a montagem 
39/18 . . Contatos para funcionamento com um comutador ou 

anel coletor, por ex., escova de contato 
39/20 . . . caracterizados pelo seu material 
39/22 . . . . incluindo um ingrediente de lubrificação ou 

polimento 
39/24 . . . Contatos laminados; Contatos em forma de fios, 

por ex., escovas metálicas, fibras de carbono 
39/26 . . . Contatos deslizantes sólidos, por ex., escova de 

carvão 
39/27 . . . . Tampas terminais sobre as escovas de carvão 

para transmitir a pressão da mola 
39/28 . . . Contatos de roletes; Contatos de esferas 
39/30 . . . Contatos líquidos 
39/32 . . Conexões do condutor ao segmento do comutador 
39/34 . . Conexões do condutor ao anel coletor 
39/36 . . Conexões do cabo ou do fio metálico à escova 
39/38 . . Suportes de escovas 
39/39 . . . em que a escova é montada fixa no suporte 
39/40 . . . permitindo o movimento da escova dentro do 

suporte durante a captação da corrente 
39/41 . . . do tipo de cartucho 
39/415 . . . . com  uma  mola  que  se  distende por si 

mesma [4] 
39/42 . . Dispositivos para levantar escovas 
39/44 . . Dispositivos para trocar escovas 
39/46 . . Meios auxiliares para melhorar a transferência de 

corrente, para reduzir ou impedir a formação de 
centelhas ou de arcos 

39/48 . . . por jato de ar; por envolvimento do coletor com 
líquido ou gás não condutor 

39/50 . . . Separadores colocados entre as escovas 
39/52 . . . por meio de ímãs 
39/54 . . . por utilização de impedância entre escovas ou 

segmentos 
39/56 . . Dispositivos para lubrificar ou polir anéis coletores ou 

comutadores durante o funcionamento do coletor 
39/58 . . Meios estruturalmente associados ao coletor de 

corrente para indicar sua condição, por ex., para 
indicar o desgaste da escova 

39/59 . . Meios estruturalmente associados às escovas para 
interrupção da corrente (39/58 tem prioridade) [4] 
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39/60 . Dispositivos para captação interrompida de corrente, por 
ex., dispositivo de comutação, distribuidor, interruptor 
(interruptores automáticos H 01 H, por ex., H 01 H 51/34) 

39/62 . . com mais de uma escova funcionando com o mesmo 
conjunto de segmentos 

39/64 . Dispositivos para captação ininterrupta de corrente 
41/00 Coletores de corrente não rotativos para manter contato 

entre peças móveis e estacionárias de um circuito elétrico 
(peças que terminam em gancho ou algo similar 11/12; 
coletores de corrente para linhas de suprimento de energia de 
veículos acionados eletricamente B 60 L 5/00) 

41/02 . Dispositivos para captação interrompida de corrente, por 
ex., distribuidor (chaves seletoras acionadas eletricamente 
H 01 H 67/00) 

43/00 Aparelhos ou processos adaptados especificamente para a 
fabricação, montagem, manutenção ou conserto de 
conectores de linha ou coletores de corrente ou para unir 
condutores elétricos (de linhas de trole B 60 M 1/28; junção 
de cabos H 02 G 1/14) 

43/01 . para conectar condutores desencapados aos elementos de 
contato que possuem bordas cortantes de isolamento [4] 

43/02 . para soldagem de conectores (soldagem em geral B 23 K) 
 
43/027 . para conectar condutores por meio de pinças [4] 
43/033 . para enrolar ou desenrolar conexões feitas de fio [4] 
43/04 . para formar conexões por deformação, por ex., ferramenta 

de dobrar 
43/042 . . Ferramentas manuais para deformação [4] 
43/045 . . . com mecanismo de alimentação dos elementos de 

contato [4] 
43/048 . . aparelhos ou processos para deformação (43/042 tem 

prioridade) [4] 
43/05 . . . com desencapamento do isolamento do fio [4] 
43/052 . . . com mecanismo de alimentação do fio [4] 
43/055 . . . com mecanismo de alimentação em peças de 

contato [4] 
43/058 . . Mandris para deformação [4] 
43/06 . Fabricação de comutadores 

43/08 . . em que os segmentos são separados depois da 
montagem 

43/10 . Fabricação de anéis coletores 
43/12 . Fabricação de escovas 
43/14 . Manutenção dos coletores de corrente, por ex., reforma de 

escovas, limpeza de comutadores 
43/16 . para fabricação de elementos de contato, por ex., por 

perfuração ou dobragem [4] 
43/18 . para fabricação de bases ou invólucros para elementos de 

contato [4] 
43/20 . para montagem ou desmontagem de elementos de contato 

com base, caixa ou conexão isolada [4] 
43/22 . . Ferramentas manuais [4] 
43/24 . . Montagem por moldagem sobre os elementos de 

contato [4] 
42/26 . para engate ou desengate das duas peças de um dispositivo 

de acoplamento (associação estrutural com dispositivo de 
conexão de duas peças 13/629) [4] 

43/28 . para tratamento do fio antes de sua conexão as peças de 
contato (43/02 a 4/26 tem prioridade) [4] 

 
Esquema de indexação associado com o grupo 24/00, relativo ao 
número de pólos num dispositivo de acoplamento de duas partes. Os 
códigos de indexação devem ser ligados. [7] 
 
Nota 

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

 
101:00    Um pólo [7] 
 
103:00    Dois pólos [7] 
 
105:00    Três pólos [7] 
 
107:00    Quatro ou mais pólos [7] 
 
 

 

 
H 01 S DISPOSITIVOS UTILIZANDO A EMISSÃO ESTIMULADA 
 

Nota 

Esta subclasse abrange:  
- dispositivos para a geração ou amplificação das ondas eletromagnéticas coerentes ou outras formas de energia de onda, através do 

uso de emissão estimulada; [2] 
- funções tais como a modulação, a desmodulação, o controle, ou a estabilização dessas ondas. [2] 

 

 
1/00 Masers, isto é, dispositivos para a geração, a 

amplificação, a modulação, a desmodulação ou a 
mudança de freqüência, por meio de emissão 
estimulada, de ondas eletromagnéticas de comprimento 
de onda mais longo do que o das ondas infravermelhas 

1/02 . sólidos 
1/04 . líquidos 
1/06 . gases 

3/00 Lasers, isto é, dispositivos para a geração, a 
amplificação, a modulação, a desmodulação ou a 
mudança de freqüência, por meio de emissão 
estimulada, de ondas infravermelhas, visíveis ou 
ultravioletas 

3/02 . Detalhes estruturais 
3/025 (transferido para 5/02) 
3/03 . . de lasers utilizando tubos de descarga com gás [2] 
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3/032 . . . para o confinamento da descarga, por ex., por 
características particulares do tubo de 
compressão da descarga [5] 

3/034 . . . Dispositivos óticos situados no interior do tubo 
ou formando parte dele, por ex., janelas, 
espelhos (refletores com propriedades ou 
posições variáveis para a regulagem inicial do 
ressonador 3/086) [5] 

3/036 . . . Meios para deter ou manter a pressão desejada 
do gás no interior do tubo, por ex., por meio de 
um getter, de uma recarga; Meios para fazer 
circular o gás, por ex., para uniformizar a 
pressão no interior do tubo (disposições de 
resfriamento para lasers  de  gás  3/041; lasers 
de gás dinâmico 3/0979) [5] 

3/038 . . . Eletrodos, por ex., forma, configuração ou 
composição particulares [5] 

3/04 . . Disposições para resfriamento 
3/041 . . . para lasers de gás [5] 
3/042 . . . para lasers de estado sólido [5] 
3/043 (transferido para 5/024) 
3/05 . Estrutura ou forma dos ressonadores óticos; 

Acomodação do meio ativo no interior dos mesmos; 
Forma do meio ativo 

3/06 . . Estrutura ou forma do meio ativo 
3/063 . . . Lasers de guia de onda, por ex., amplificadores 

de laser [7] 
3/067 . . . . Lasers de fibra ótica [7] 
3/07 . . . constituído de uma pluralidade de partes, por 

ex., segmentos (3/067 tem prioridade) [2,7]                       
3/08 . . Estrutura ou forma dos ressonadores óticos ou de 

seus componentes [2] 
3/081 . . . compreendendo mais de dois refletores [2] 
3/082 . . . . definindo vários ressonadores, por ex., para 

a seleção de modos [2] 
3/083 . . . . lasers anelares (girômetro de laser G 01 C 

19/66) [2] 
3/085 (transferido para 5/10) 
3/086 . . . Um ou mais refletores possuindo propriedades 

ou posições variáveis para a ajustagem inicial 
do ressonador (fazendo variar um parâmetro da 
saída do laser durante seu funcionamento 3/10; 
estabilização do sinal de saída do laser 3/13) [2] 

3/09 . Processos ou aparelhos para a excitação, por ex., 
bombeamento 

3/091 . . utilizando bombeamento ótico [2] 
3/0915 . . . por luz incoerente [5] 
3/092 . . . por lâmpada de flash (3/0937 tem prioridade) 

[2,5] 
3/093 . . . . focalizando ou dirigindo a energia de 

excitação no meio ativo [2,5] 
3/0933 . . . . de um semicondutor, por ex., um diodo 

emissor de luz [2,5] 
3/0937 . . . . produzida pela explosão de um material ou 

por um material combustível [5] 
3/094 . . . por luz coerente [2] 
3/0941 . . . . de um laser semicondutor, por ex., de um 

diodo laser [6] 
3/0943 . . . . de um laser de gás [5] 
3/0947 . . . . de um laser de corante orgânico [5] 
3/095 . . utilizando bombeamento químico ou térmico [2] 
3/0951 . . . aumentando a pressão no meio gasoso do 

laser [5] 

3/0953 . . . . Lasers de gás dinâmico, isto é, com 
expansão do emio gasoso do laser a 
velocidades supersônicas de fluxo [5] 

3/0955 . . utilizando  bombeamento  por  partículas d alta 
energia [5] 

3/0957 . . . por partículas nucleares de alta energia [5] 
3/0959 . . . por um feixe de elétrons [5] 
3/096 . . aplicando um potencial aos eletrodos de um laser 

semicondutor [2] 
3/097 . . pela descarga no gás de um laser a gás [2] 
3/0971 . . . excitado  transversalmente (3/0975 tem 

prioridade) [5] 
3/0973 . . . . tendo uma onda progressiva que atravessa o 

meio ativo [5] 
3/0975 . . . utilizando excitação indutiva ou capacitiva [5] 
3/0977 . . . com meios de ionização auxiliares [5] 
3/0979 . . . Lasers de gás dinâmico, isto é, com expansão 

em meio gasoso do laser a velocidades 
supersônicas de circulação [5] 

3/098 . Bloqueio de modos; Supressão de modos (supressão de 
modos utilizando vários ressonadores 3/082) [2] 

3/10 . Controle da intensidade, freqüência, fase, polarização 
ou direção da radiação emitida por ex., comutação, 
abertura de porta, modulação ou desmodulação 
(bloqueio de modulação 3/098; controle de feixes de 
luz, mudança de freqüência, ótica não-linear, elementos 
de ótica lógica, em geral G 02 F) [2] 

3/101 . . Lasers providos de meios para mudar a origem ou a 
direção da radiação de laser emitida (sistema de 
varredura ótica em geral G 02 B 26/10: dispositivos 
ou sistemas para a deflexão eletro-, magneto-, ou 
acústico-ótico G 02 F 1/29) [2] 

3/102 . . por controle do meio ativo, por ex., por controle dos 
processos ou dos aparelhos para excitação (3/13 tem 
prioridade) [4] 

3/103  (transferido para 5/06) 
3/104 . . . em lasers a gás [4] 
3/105 . . por controle da posição relativa ou das propriedades 

refletoras dos refletores da cavidade (3/13 tem 
prioridade) [4] 

3/1055 . . . sendo um dos refletores constituídos por uma 
grade de difração [4] 

3/106 . . por controle de um dispositivo localizado dentro da 
cavidade (3/13 tem prioridade) [4] 

3/107 . . . utilizando um dispositivo eletro-ótico, por ex., 
produzindo um efeito Pockel ou Kerr [4] 

3/108 . . . utilizando um dispositivo ótico não linear, por 
ex., produzindo uma difusão por efeito Brillouin 
ou Raman [4] 

3/109 . . . . Multiplicação de freqüência, por ex., 
geração de harmônicos [4] 

3/111 . . nos quais o fator de qualidade do ressonador ótico é 
rapidamente mudado, por ex., técnica de pulsação 
gigantes 

3/113 . . . utilizando meios descorantes ou de solarização 
[2] 

3/115 . . . utilizando um dispositivo eletro-ótico [4] 
3/117 . . . utilizando um dispositivo acústico-ótico [4] 
3/121 . . . utilizando um dispositivo mecânico [4] 
3/123 . . . . Espelho rotativo [4] 
3/125 . . . . Prisma rotativo [4] 
3/127 . . . Chaves “plural-Q” (isto é, chaves com fator de 

qualidade à múltiplos) [4] 
3/13 . . Estabilização de parâmetros de saída do laser, por 

ex., freqüência, amplitude [2] 
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3/131 . . . por controle do meio ativo, por ex., por 

controle dos processos ou dos aparelhos 
para excitação [4] 

3/133 (transferido para 5/068) 
3/134 . . . . em lasers à gás [4] 
3/136 . . . por controle de um dispositivo localizado dentro 

da cavidade [4] 
3/137 . . . . para estabilização da freqüência [4] 
3/139 . . . por controle da posição relativa ou das 

propriedades refletoras dos refletores da 
cavidade [4] 

3/14 . caracterizados pelo material utilizado como meio ativo 
3/16 . . Materiais sólidos 
3/17 . . . amorfos, por ex., vidro [2] 
3/18 (transferido para 5/30) 
3/19 (transferido para 5/32) 
3/20 . . Líquidos 
3/207 . . . incluindo um quelato [5] 
3/213 . . . incluindo um corante orgânico [5] 
3/22 . . Gases 
3/223 . . . sendo o gás ativo poliatômico, isto é, contendo 

mais de um átomo (3/227 tem prioridade) [2,5] 
3/225 . . . . incluindo um "excimer" ou "exciplex" [5] 
3/227 . . . Vapor metálico [5] 
3/23 . Disposições de dois ou mais lasers não incluídas nos 

grupos 3/02 a 3/22, por ex., disposição em tandem de 
media ativa separada (envolvendo somente lasers de 
semicondutores 5/40) [2, 7] 

3/25 (transferido para 5/40) 
3/30 . utilizando efeitos de difusão, por ex., o efeito Brillouin 

ou Raman [2] 
 
4/00 Dispositivos utilizando a emissão estimulada da energia 

de ondas outra que não a abrangida pelos grupos 1/00 
ou 3/00 por ex., maser fonon, maser gama 

 
5/00 Lasers de semicondutores [7] 
5/02 . Detalhes ou componentes estruturais não essenciais 

para a ação do laser  [7] 
5/022 . . Montagens; Invólucros [7] 
5/024 . . Disposições de resfriamento [7] 
5/026 . . Componentes integrados monoliticamente, por ex., 

guias de onda, fotodetectores de monitoria, 
impulsionadores (estabilização de saída 5/06; guias 
de luz acopladoras com elementos opto-eletrônicos 
G 02 B 6/42; dispositivos constituídos de uma 
pluralidade de  semicondutores ou outros 
componentes de estado sólido formados dentro ou 
sobre um substrato comum, adaptados para 
emissão de luz H 01 L 27/15) [7] 

5/028 . . Revestimentos [7] 
5/04 . Processos ou aparelhos para excitação, por ex., 

bombeamento (5/06 tem prioridade)  [7] 
5/042 . . Excitação elétrica [7] 

 
5/06 . Disposições para controle dos parâmetros de saída de 

laser, por ex., operando meio ativo (sistemas de 
transmissão empregando luz  H 04 B 10/00) [7] 

5/062 . . variando o potencial dos eletrodos (5/065 tem 
prioridade) [7] 

5/0625 . . . em lasers de multi-seção [7] 
5/065 . . Modo de travamento; Modo de supressão; Modo de 

seleção [7] 
5/068 . . Estabilização dos parâmetros de saída de laser 

(5/0625 tem prioridade) [7] 
5/0683 . . . monitorando os parâmetros de saída ótica [7] 
5/0687 . . . . Estabilizando a freqüência do laser  [7] 
5/10 . Construção  ou formato do ressonador ótico [7] 
5/12 . . tendo o ressonador uma estrutura periódica, por 

ex., em lasers de realimentação distribuídos (lasers 
DFB) (5/18 tem prioridade) [7] 

5/125 . . . Lasers de refletor Bragg distribuídos (lasers 
DBR) [7] 

5/14 . . Lasers de cavidade externa (5/18 tem prioridade; 
modo de travamento 5/065) [7] 

5/16 . . Lasers tipo janela ou seja, com uma região de 
material não absorvente entre a  região ativae a 
superfície de reflexão (5/14 tem prioridade) [7] 

5/18 . . Lasers emissores de superfície (lasers SE) [7] 
5/183 . . . tendo uma cavidade vertical (lasers VCSE) [7] 
5/187 . . . utilizando um refletor Bragg distribuído (lasers 

SE-DBR) (5/183 tem prioridade) [7] 
5/20 . Estrutura ou formato do corpo do semicondutor para 

guiar a onda ótica [7] 
5/22 . . tendo uma estrutura de crista ou listra [7] 
5/223 . . . Estrutura  listra enterrada (5/227 tem 

prioridade) [7] 
5/227 . . . Estrutura mesa enterrada [7] 
5/24 . . tendo uma estrutura ranhurada, por ex., ranhura 

V [7] 
5/30 . Estrutura ou forma da região ativa; Materiais dos 

mesmos [7] 
5/32 . . contendo junções PN, por ex., estruturas hetero ou 

hetero-duplas (5/34 tem prioridade) [7] 
5/323 . . . em compostos AIIIBv, por ex., laser AlGaAs  [7] 
5/327 . . . em compostos AIIBVI, por ex., laser 

ZnCdSe [7] 
5/34 . . contendo poço quantum ou estruturas de 

supermalha, por ex., lasers de poço quantum  
simples (lasers SQW), lasers de poço quantum 
múltiplos (lasers MQW), lasers heteroestruturais de 
confinamento separado de índice graduado (lasers 
GRINSCH) [7] 

5/343 . . . em compostos AIIIBv , por ex., laser AlGaAs  [7] 
5/347 . . . em compostos AIIBVI, por ex., laser ZnCdSe [7] 
5/40 . Disposição de dois ou mais lasers de semicondutores 

não fornecida nos grupos 5/02 a 5/30 (5/50 tem 
prioridade) [7] 

5/42 . . Séries de lasers emissores de superfície [7]  
5/50  . Estruturas de amplificadores não fornecidas nos grupos 

5/02 à 5/30 (como repetidoras em sistemas de 
transmissão H 04 B 10/17) [7]



H 01 T 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 8, Seção H 78 

H 01 T ABERTURAS DE CENTELHAS; LIMITADORES DE SOBRETENSÃO UTILIZANDO ABERTURAS DE CENTELHAS; 
VELAS DE IGNIÇÃO; DISPOSITIVOS UTILIZANDO O EFEITO CORONA; PRODUÇÃO DE ÍONS PARA 
INTRODUÇÃO EM GASES EM ESTADO LIVRE (usinagem de metal pela ação de uma alta concentração de corrente elétrica B 23 
H; soldagem, por ex., soldagem a arco, soldagem por raios de elétrons ou soldagem eletrolítica, B 23 K; válvulas de descarga cheias de 
gás com catodo sólido H 01 J 17/00; lâmpadas a arco voltaico H 05 B 31/00) 

 
Nota 

Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o sentido indicado: 
- “aberturas de centelhas” significa dispositivos de descarga fechados ou não-fechados possuindo eletrodos frios e utilizados 

exclusivamente para descarregar uma certa quantidade de energia elétrica em um pequeno período de tempo. [4] 
 
Índice da Subclasse 
 
ABERTURAS DE CENTELHAS 
 Rotativas...........................................................................7/00 
 Compreendendo meios auxiliares de 

disparo..............................................................................2/00 
 Adaptações especiais; para oscilações; 

para retificadores ...................................................9/00; 11/00 
 Limitadores de sobretensão; extintores 

de arco ..............................................................................4/00 
 Outras aberturas de centelha...........................................14/00 

 Detalhes............................................................................ 1/00 
VELAS DE IGNIÇÃO.................................................................. 13/00 
CIRCUITOS.................................................................................. 15/00 
DISPOSITIVOS PARA DESCARGA DE CORONA.................. 19/00 
FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO............................................... 21/00 
APARELHOS PARA GERAÇÃO DE ÍONS............................... 23/00 
 

 

 
1/00 Detalhes de aberturas de centelhas 
1/02 . Meios para extinção de arco 
1/04 . . utilizando ensuflamento magnético 
1/06 . . . com ímã permanente 
1/08 . . utilizando a corrente do fluido extintor de arco 
1/10 . . . com um fluido extintor desprendendo de um 

material sólido sob o efeito do calor do arco 
1/12 . Meios estruturalmente associados à aberturas de centelhas 

para registrar o seu funcionamento 
1/14 . Meios estruturalmente associados à aberturas de centelhas 

para proteção contra sobrecarga ou para desligamento em 
caso de defeito (1/15, 1/16, 1/18 têm prioridade) [4] 

1/15 . para proteção contra excesso de pressão [4] 
1/16 . Resistor em série estruturalmente associado à aberturas de 

centelhas 
1/18 . Dispositivo eletrolítico estruturalmente associado à 

aberturas de centelhas 
1/20 . Meios para iniciar o arco ou para facilitar a ignição da 

abertura da centelha [3] 
1/22 . . pela forma ou composição dos eletrodos [4] 
1/24 . Seleção de materiais para os eletrodos (1/22 tem 

prioridade) [4] 
2/00 Aberturas de centelhas, compreendendo meios auxiliares 

de disparo (circuitos de disparo 15/00) [4] 
2/02 . compreendendo um eletrodo de disparo ou uma abertura de 

centelha auxiliar [4] 
4/00 Limitadores de sobretensão utilizando aberturas de 

centelhas (2/00 tem prioridade; circuitos de proteção contra 
sobretensão utilizando aberturas de centelhas H 02 H 9/06) [4] 

4/02 . Detalhes (de aberturas de centelhas 1/00) [4] 
4/04 . Alojamentos (4/06 tem prioridade) [4] 
4/06 . disposições de montagem para uma pluralidade 

delimitadores de sobretensão [4] 
4/08 . estruturalmente associados a um aparelho de proteção 

(com interruptores H 01 H 9/14, com fusíveis H 01 H 
85/44) [4] 

 
4/10 . tendo uma abertura única ou várias aberturas dispostas em 

paralelo (velas de ignição 13/00) [4] 
4/12 . . hermeticamente fechados [4] 
4/14 . . Extintores de arco (associados com isoladores H 01 B 

17/46) [4] 
4/16 . tendo várias aberturas dispostas em série [4] 
4/18 . . Disposições para diminuir a altura das aberturas de 

centelhas empilhadas [4] 
4/20 . . Disposições  para  melhorar  a  distribuição de 

potencial [4] 
7/00 Aberturas de centelhas rotativas, isto é, dispositivos tendo 

um ou mais eletrodos rotativos 
9/00 Aberturas de centelhas especialmente adaptadas para 

produzir oscilações 
11/00 Aberturas de centelhas especialmente adaptadas como 

retificadores 
13/00 Velas de ignição (teste de velas de ignição G 01 M 19/02) 
13/02 . Detalhes 
13/04 . . Meios fornecendo ligação elétrica às velas de ignição 

(conexões elétricas em geral H 01 R) 
13/05 . . . combinadas com supressor de interferência ou 

meios de blindagem [4] 
13/06 . . Coberturas formando parte da vela e protegendo-a 

contra perturbações ambientais 
13/08 . . Montagem, fixação, ou vedação de velas de ignição, 

por ex., em câmara de combustão 
13/10 . . . por ligação do tipo baioneta 
13/12 . . Meios nas velas de ignição para facilitar o engate por 

ferramenta ou manualmente 
13/14 . . Meios para limpeza automática 
13/16 . . Meios para dissipação do calor 
13/18 . . Meios para aquecimento, por ex., para secagem 
13/20 . caracterizadas pelas particularidades dos eletrodos ou do 

isolamento 
13/22 . . tendo dois ou mais eletrodos embutidos no isolamento 

(para mais de duas velas 13/46) 
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13/24 . . tendo eletrodos móveis (13/28 tem prioridade) 
13/26 . . . para ajustagem da abertura de centelhas de outra 

forma que não por curvatura do eletrodo 
13/28 . . tendo eletrodos de forma esférica, por ex., em forma de 

bola 
13/30 . . . montado de modo a permitir movimento livre 
13/32 . . caracterizadas pelas particularidades do eletrodo ligado 

à terra 
13/34 . . caracterizadas pela montagem dos eletrodos no 

isolamento, por ex., por embutimento 
13/36 . . caracterizadas pela junção entre o isolamento e o 

corpo, por ex., utilizando cimento 
13/38 . . Seleção de materiais para isolamento (em geral H 01 B 

3/00) 
13/39 . . Seleção de materiais para os eletrodos [4] 
13/40 . estruturalmente combinadas com outros dispositivos 

(combinadas ou associadas com injetores de combustível F 
02 M 57/06; estruturalmente combinadas com outras peças 
de motores de combustão interna F 02 P 13/00) 

13/41 . . com  supressor  de interferência ou meios de 
blindagem [4] 

13/42 . . com geradores magnéticos de centelhas 
13/44 . . com transformadores, por ex., para ignição de alta 

freqüência 
13/46 . tendo duas ou mais aberturas de centelhas 
13/48 . tendo meios para tornar visíveis as centelhas 
13/50 . possuindo meios para a ionização da abertura (13/52 tem 

prioridade) [4] 
13/52 . caracterizadas por uma descarga ao longo de uma 

superfície 

13/54 . tendo eletrodos dispostos em uma câmara de ignição 
parcialmente fechada 

13/56 . caracterizadas por terem peças facilmente montáveis ou 
desmontáveis 

14/00 Aberturas de centelhas não abrangidas pelos grupos 2/00 a 
13/00 (dispositivos permitindo a descarga por efeito corona 
19/00) [4] 

15/00 Circuitos especialmente adaptados à aberturas de 
centelhas, por ex., circuitos de ignição (circuitos de ignição 
para motores de combustão interna F 02 P, ignição por 
centelha elétrica para aparelhos de combustão F 23 Q; circuitos 
de proteção utilizando aberturas de centelhas H 02 H 9/06) [4] 

19/00 Dispositivos permitindo a descarga por efeito corona (para 
carregar elementos eletrográficos G 03 G 15/02) [4] 

19/02 . anéis corona 
19/04 . possuindo eletrodos pontiagudos 
21/00 Aparelhos ou processos especialmente adaptados à 

fabricação ou à manutenção de aberturas de centelhas ou 
de velas de ignição 

21/02 . de velas de ignição 
21/04 . . Limpeza (dispositivos de jateamento abrasivo para 

limpeza de velas de ignição B 24 C 3/34) 
21/06 . Ajustamento de aberturas de centelhas (velas de ignição 

possuindo eletrodos móveis para ajustamento da abertura 
13/26) [4] 

23/00 Aparelho para a geração de íons destinados a serem 
introduzidos em gases em estado livre, por ex., na 
atmosfera (tubos de descarga com disposições para emissão 
de  íons  do  invólucro  H  01  J  33/00;  produção  de  plasma 
H 05 H) [4] 
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H 02 PRODUÇÃO, CONVERSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
H 02 B QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTAÇÕES OU MECANISMOS DE COMUTAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA (elementos eletrotécnicos, sua montagem incluindo a montagem em envoltórios ou em bases ou a montagem 
de capas nos mesmos, ver as subclasses pertinentes a esses elementos, por ex., transformadores H 01 F, chaves, fusíveis H 01 H, 
conectores de linha H 01 R; instalação de cabos ou linhas elétricas ou combinação de cabos e linhas elétricas com dispositivos óticos, 
ou outros condutores de distribuição H 02 G) 

 
Nota 

Esta subclasse abrange  os quadros de distribuição, estações ou mecanismos de comutação ou da associação desses dispositivos de 
comutação entre si ou a outros dispositivos, por ex., transformadores, fusíveis, medidores, quadros de distribuição; constituindo essas 
associações subestações ou pontos de distribuição. 
 

Índice da Subclasse 
 
QUADROS OU DETALHES DE SUBESTAÇÕES OU 
DISPOSIÇÕES DE COMUTAÇÃO ...............................................1/00 
SUBESTAÇÕES.....................................................................5/00, 7/00 

 
 
MECANISMOS DE COMUTAÇÃO.................................. 11/00,13/00 
MESAS OU PAINÉIS DE SUPERVISÃO................................... 15/00 
FABRICAÇÃO................................................................................ 3/00 
 

 

 
1/00 Armações, quadros, painéis, mesas, prateleiras, invólucros; 

Detalhes de substações ou disposições de comutação [5] 
1/01 . Armações [5] 
1/015 . Quadros, painéis, mesas; Suas partes ou acessórios [5] 
1/03 . . para medidores de energia [5] 
1/04 . . Montagem nos mesmos de chaves ou de outros 

dispositivos interruptores em geral, o dispositivo tendo 
ou não um invólucro 

1/044 . . . Montagem através de aberturas [5] 
1/048 . . . . Montagem por tratamento com mola [5] 
1/052 . . . Montagem sobre trilhos [5] 
1/056 . . . Montagem em painel de ligações [5] 
1/06 . . tendo uma associação de envoltórios, por ex., para 

impedir acesso a peças sob tensão (persianas para 
contato 1/14) 

1/14 . Persianas ou proteções para impedir acesso aos contatos 
(blindagem de contatos de isolamento em mecanismo de 
comutação removíveis 11/24) 

1/16 . disposições para ligação à terra (disposições para ligação à 
terra para subestações 5/01, para mecanismos de 
comutação 11/28, 13/075; chapas, pinos, ou outros 
contatos de ligação à terra H 01 R 4/66) [5] 

1/18 . Disposição ou acomodação de fusíveis (para mecanismos 
de comutação dotados de portador removível 11/26) [5] 

1/20 . Esquemas de barras coletoras ou outros elementos de 
fiação, por ex., em armários, em estações de comutação 
(instalações de barras coletoras H 02 G 5/00) 

1/21 . . Disposições de barras coletoras para dispositivos 
montados em prateleira com unidades removíveis [5] 

1/22 . . Esquemas para a seleção de barras coletoras duplas 
1/24 . Disposições de circuitos para quadros de distribuição ou 

estações de comutação (dispositivos para apresentação de 
diagramas 15/00; alimentação de serviço H 02 J 11/00) 

 

 

Nota 
 

Nos subgrupos 1/26 a 1/56, salvo indicação contrária, uma 
invenção é classificada no último local apropriado. [5] 
 

1/26 . Invólucros; Suas partes ou acessórios (adaptadores para 
um único interruptor H 01 H; envoltórios para cabos, 
linhas ou barras coletoras H 02 G; caixas de distribuição, 
conexão  ou  junção H 02 G 3/08; invólucros em geral H 
05 K) [5] 

1/28 . . à prova de pó, barrifos, gotejamento, água ou fogo [5] 
1/30 . . Invólucros  do  tipo  armário;  Suas  partes ou 

acessórios [5] 
1/32 . . . Montagem de dispositivos nos mesmos [5] 
1/34 . . . . Prateleiras [5] 
1/36 . . . . . com unidades desmontáveis [5] 
1/38 . . . Tampas ou portas com dobradiças [5] 
1/40 . . Invólucros montados na parede; Suas partes ou 

acessórios [5] 
1/42 . . . Montagem de dispositivos nos mesmos [5] 
1/44 . . . Tampas ou portas com dobradiças [5] 
1/46 . . Caixas; Suas partes ou acessórios [5] 
1/48 . . . Montagem de dispositivos nos mesmos [5] 
1/50 . . Invólucros montdos sobre um pedestal ou uma parte 

inferios de construção; Suas partes ou acessórios [5] 
1/52 . . Unidades móveis, por ex., para trabalho em obras [5] 
1/54 . Dispositivos ou instalações anti-sísmicas (para edificações 

em geral E 04 B 1/98) [5] 
1/56 . Resfriamento; Ventilação [5] 
3/00 Aparelhos especialmente adaptados à fabricação, 

montagem ou manutenção de quadros de distribuição ou 
mecanismos de comutação 
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5/00 Subestações não-encerradas; Subestações com 
equipamentos encerrados e não-encerrados. 

5/01 . Disposições para ligação à terra, por ex., hastes de ligação 
à terra [5] 

5/02 . montadas em postes, por ex., subestação de transformação 
em postes  

5/06 . de isolamento por gás [5] 
7/00 Subestações encerradas, por ex., subestações compactas [5]  
7/01 . de isolamento opor gás [5] 
7/06 . Subestações de distribuição, por ex., para redes urbanas 

(7/01 tem prioridade) [5] 
7/08 . . Subestações subterrâneas 
11/00 Mecanismos de comutação com portadores removíveis 

para seu isolamento 
11/02 . Detalhes 
11/04 . . Contatos isolantes, por ex., montagem, blindagens, 

(persianas ou proteções para contatos isolantes 1/14, 
11/24; contatos para chaves interruptoras H 01 H; 
conectores de linha em geral H 01 R) [5] 

11/06 . . Meios para seleção de barras coletoras duplas 
(esquemas para seleção de barras coletoras duplas 
1/22) 

11/08 . . Meios para rebaixamento de tanques de óleo 
associados a mecanismos de remoção 

11/10 . . Indicando a condição elétrica dos mecanismos. 
Disposição das tomadas de prova 

11/12 . com isolamento por remoção horizontal 
11/127 . . Mecanismo para remoção [5] 
11/133 . . . com intertravamento (intertravamento para 

interruptores em geral H 01 H) [5] 
11/167 . . do tipo truque (11/127 tem prioridade) [5] 
11/173 . . do tipo gaveta (11/127 tem prioridade) [5] 
11/18 . com isolamento por remoção vertical 
11/20 . . tendo um envoltório 
11/22 . . . em que a frente do envoltório desloca-se com o 

portador no momento da remoção horizontal 
subsequente ao isolamento 

11/24 . Persianas ou proteções [5] 
11/26 . Disposições de fusíveis, resistências, limitadores de 

sobretenção ou dispositivos análogos [5] 
11/28 . Disposições para ligação à terra [5] 
13/00 Disposições de mecanismos de comutação em que as chaves 

são encerradas em, ou estruturalmente associadas a, um 
invólucro, por ex., armário (associados com um 
transformador principal 5/00, 7/00; mecanismos de comutação 
com portadores removíveis para seu isolamento 11/00) [5] 

13/01 . com um envoltório de resina [5] 
13/02 . com envoltório de metal 
13/025 . . Disposições de segurança, por ex., em caso de 

pressão excessiva ou de incênndio devido a um 
defeito elétrico (para edificações em geral E 04 B 
1/94; dispositivos para abrir ou fechar folhas de 
portas de segurança E 05  F  1/00;  circuitos  de 
proteção de emergência para mecanismos de 
distribuição por ex., sisemas de barras coletoras ou 
para dispositivos de ligação H 02 H 7/22) [5] 

13/035 . . Mecanismos de comutação de isolamento por gás [5] 
13/045 . . . Detalhes do invólucro, por ex., hermeticidade à gás 

(reservatórios de gás para interruptores H 01 H 
33/56) [5] 

13/055 . . . Aspectos relativos ao gás (utilização de gás para 
interruptores H 01 H 33/22) [5] 

13/065 . . . Meios para detectar ou reagir entre os defeitos 
mecânicos ou elétricos (para interruptores H 01 H 
9/50, 33/26, 33/53) [5] 

33/075 . . . Disposições para ligação à terra [5] 
13/08 . com envoltório de pedra, tijolo, ou concreto 
15/00 Mesas ou painéis de supervisão para controle ou 

apresentação centralizados (mesas em geral A 47 B) 
15/02 . com diagramas simulados 
15/04 . . consistindo de blocos de construção 

 

 
H 02 G INSTALAÇÃO DE CABOS OU LINHAS ELÉTRICAS OU COMBINAÇÃO DE CABOS E LINHAS ELÉTRICAS COM 

DISPOSITIVOS  ÓTICOS (condutores ou cabos isolados com disposições para facilitar a montagem ou fixação H 01 B 7/40; pontos 
de distribuição incluindo chaves H 02 B; lançamento ou colocação de cabos telefônicos H 04 M 1/15; dutos para cabos ou montagem 
para instalações de centrais telefônicas ou telegráficas H 04 Q 1/06) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange a instalação de cabos ou linhas de comunicação, incluindo os que compreendem a combinação de condutores 
óticos e elétricos ou de condutores para raios bem como a instalação de cabos ou linhas de força 

(2) Esta subclasse não abrange a instalação de cabos puramente óticos que são cobertos pelo grupo G 02 B 6/46. [6] 
(3) Nesta subclasse a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: [6] 

- "cabo elétrico " inclui cabos constituídos de condutores óticos, por ex., fibras em combinação com condutores elétricos. [6] 
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Índice da Subclasse 
 
TIPOS PRINCIPAIS DE INSTALAÇÕES 
 Internas; aéreas; subterrâneas ou 
 submarinas ...............................................................3/00; 7/00; 9/00 
INSTALAÇÕES ESPECIAIS 
 De barras coletoras; de condutores para 
 pára-raios; de peças móveis .................................5/00; 13/00; 11/00 

 
 
 
 
ACESSÓRIOS DE CABOS .......................................................... 15/00 
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, 
REPAROS....................................................................................... 1/00 

 
 

1/00 Métodos ou aparelhos especialmente adaptados à 
instal ação, manutenção, reparo ou à desmontagem de 
linhas ou cabos elétricos 

1/02 . para linhas ou cabos aéreos 
1/04 . . para montagem ou estiramento (extensores de fios 

metálicos em geral B 25 B 25/00) 
1/06 . para assentamento de cabos, por ex., aparelhos de 

assentamento em veículos (combinado com máquinas para 
escavar ou aterrar valas ou dragas E 02 F 5/00) 

1/08 . . através de tubulações ou condutores, por ex., hastes ou 
fios de tração para empurrar ou puxar 

1/10 . . na ou sobre a água 
1/12 . para remover isolamento ou blindagem de cabos, por ex., 

da extremidade dos mesmos (alicates em geral B 25 B; 
ferramentas cortantes em geral B 26 B; condutores ou 
cabos isolados com disposições para facilitar a remoção ou 
o isolamento H 01 B 7/38) 

1/14 . para junção ou terminação de cabos (junção de condutores 
elétricos H 01 R 43/00) 

1/16 . para reparo do isolamento ou da blindagem de cabos 
3/00 Instalação de cabos ou linhas elétricas na parte interna ou 

externa de edifícios, estruturas equivalentes ou veículos 
(instalação de barras coletoras 5/00; instalações aéreas 7/00; 
instalações sob ou na terra 9/00; canais ou dutos verticais para 
alojar linhas de empresas concessionárias deste setor E 04 F 
17/08; fiação de aparelhos elétricos em geral H 05 K) 

3/02 . Detalhes 
3/03 . . Resfriamento [2] 
3/04 . . Tubos protetores ou eletrodutos (canos ou tubulações 

em geral F 16 L) 
3/06 . . Juntas para conexão de setores de tubos de proteção 

uns aos outros ou à invólucros, por ex., à caixa de 
distribuição; Assegurando a continuidade elétrica na 
junta 

3/08 . . Caixas de distribuição; Caixas de conexão ou de 
junção (terminações de cabos 15/02) 

3/10 . . . para montagem na superfície de uma parede 
3/12 . . . para montagem embutida 
3/14 . . . Fixação de cobertura ou tampa à caixa 
3/16 . . . estruturalmente associadas à um suporte para 

terminais de conexão de linha no interior da caixa 
(terminais H 01 R 9/00) 

3/18 . . . para saídas de linha 
3/20 . . . . Rosetas de teto 
3/22 . Instalações de cabos ou linhas através de paredes, soalhos 

ou tetos,  por ex., dentro de edifícios (dispositivos para uso 
onde as tubulações ou cabos passam através de paredes ou 
divisões em geral F 16 L 5/00; isoladores de baixada ou de 
passagem H 01 B 17/26; tubos ou luvas isolantes H 01 B 
17/58) 

3/24 (transferido para 3/30) 
3/26 (transferido para 3/30, 3/36) 

3/28 (transferido para 3/38) 
3/30 . Instalações de cabos ou linhas em paredes, pisos ou tetos 

(suportes para canos, cabos ou tubulação de proteção  F 
16 L 3/00; grampos de mangueira F 16 L  33/02) [7] 

3/32 . . utilizando grampos de montagem  [7] 
3/34 . . utilizando tubulação de proteção separada [7] 
3/36 . Instalação de cabos ou linhas em paredes, pisos ou tetos 

(3/32 tem prioridade) [7] 
3/38 . . sendo os cabos ou linhas instalados em conduites ou 

dutos pré-estabelecidos [7] 
3/40 . . .  utilizando tubulação de proteção separada nos 

conduites ou dutos [7] 
5/00 Instalações de barras coletoras 
5/02 . Instalações abertas 
5/04 . instalações parcialmente encerradas, por ex., em dutos e 

adaptadas para captação de corrente por deslizamento ou 
rolamento (coletores de corrente não rotativos H 01 R 
41/00) 

5/06 . Instalações totalmente encerradas, por ex., em estojos 
metálicos 

5/08 . . Caixas de conexão para as mesmas 
5/10 . Resfriamento [2] 
7/00 Instalações aéreas de linhas ou cabos elétricos (instalações 

de barras coletoras 5/00; linhas de contato para bondes, ônibus 
elétricos ou ferrovias eletrificadas B 60 M; fixação de 
condutores a isoladores H 01 B 17/00, por ex., H 01 B 17/06, 
17/16, 17/22; proteção contra condições elétricas anormais H 
01 H; contatos de gancho para conexões temporárias em linhas 
aéreas H 01 R 11/14) 

7/02 . Dispositivos para ajustagem ou manutenção da tensão 
mecânica, por ex., dispositivo tensor 

7/04 . Dispositivos ou disposições para avaliar a tensão mecânica 
7/05 . Dispositivos ou disposições de suspensão para cabos ou 

linhas elétricas [3] 
7/06 . . Suspensões para linhas ou cabos ao longo de um fio 

separado de sustentação por ex., gancho em S [3] 
7/08 . . . Elementos presos por grampos ao fio de 

sustent ação ou à linha ou a cabo [3] 
7/10 . . . Elementos flexíveis ou cordas enroladas ao redor 

do fio de sustentação e da linha ou cabo [3] 
7/12 . Dispositivos para manter distância entre condutores 

paralelos, por ex., espaçadores 
7/14 . Disposições ou dispositivos para amortecer oscilações 

mecânicas das linhas, por ex., para reduzir ruídos 
7/16 . Dispositivos para remover neve ou gelo de linha ou cabos 

e de isoladores H 01 B 17/52) 
7/18 . Dispositivos proporcionando proteção mecânica no caso de 

ruptura de uma linha ou cabo, por ex., rede para apanhar 
linhas rompidas 
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7/20 . Disposições especiais ou colocações de linhas ou cabos em 
estacas, postes ou torres (estrutura de estacas, postes ou 
torres E 04 H 12/22) 

7/22 . Disposições de fios de ligação à terra suspensos entre 
topos de mastros 

9/00 Instalação de cabos ou linhas elétricas na superfície ou 
dentro do solo ou da água (proteção catódica C 23 F 13/02; 
detecção de cabos enterrados G 01 V) 

9/02 . assentados diretamente no solo ou no subsolo, nos leitos 
dos rios ou no fundo do mar; Coberturas para os mesmos, 
por ex., telhas 

9/04 . em dutos de superfícies; Dutos ou coberturas para os 
mesmos 

9/06 . em tubos ou eletrodutos subterrâneos; Tubos ou 
eletrodutos para esse fim 

9/08 . em túneis 
9/10 . em câmaras de cabos, por ex., em entradas de inspeção, em 

aberturas para a mão (aspectos da construção de câmaras 
de cabos seção E, por ex., E 04 H 5/06) 

9/12 . apoiados em, ou por bóias, por ex., na água (cabos 
flutuantes H 01 B 7/12) 

 
11/00 Disposições de cabos ou linhas elétricas entre peças de 

movimento relativo (coletores de corrente H 01 R) 
11/02 . utilizando carretéis ou tambores 
 
13/00 Instalação de condutores de pára-raios; sua fixação à 

estrutura de sustentação (indicação, contagem ou registro de 
raios G 01; pára-raios H 01 C 7/12, 8/04, H 01 G 9/18, H 01 T; 
placas, pinos ou outros contatos de terra H 01 R) 

 
15/00 Acessórios de cabos 
15/007 . Dispositivos para aliviar o esforço mecânico [3] 
15/013 . Meios de vedação para entradas de cabo (entradas para 

cabos cheios com, ou envoltos por, gás ou óleo 15/32) [3] 
15/02 . Terminações de cabos (para cabos com enchimento de gás 

ou óleo 15/22) 
15/04 . . Vedações das extremidades dos cabos 
15/06 . . Caixas, quadros ou outras estruturas de terminação de 

cabos (blocos terminais H 01 R 9/00) 
15/064 . . . com dispositivos para aliviar a tensão elétrica [3] 
15/068 . . . . conectado somente à blindagem do cabo 

(15/072 tem prioridade) [3] 
15/072 . . . . do tipo condensador [3] 

15/076 . . . . para cabos multicondutores [3] 
15/08 . Junções de cabos (para cabos com enchimento de gás ou 

óleo 15/24; junções desconectáveis, conexões elétricas H 
01 R) 

15/10 . . protegidas por caixas, por ex., por caixas de 
distribuição, de conexão ou de junção (blocos 
terminais H 01 R 9/00) 

15/103 . . .  com dispositivos para aliviar a tensão elétrica [3] 
15/105 . . . . conectado somente à blindagem do cabo 

(15/107 tem prioridade) [3] 
15/107 . . . . do tipo condensador [3] 
15/113 . . . Caixas divididas longitudinalmente na direção do 

cabo principal [3] 
15/115 . . . Caixas divididas perpendicularmente na direção do 

cabo principal [3] 
15/117 . . . para cabos multicondutores [3] 
15/12 . . . para transformadores, bobinas de carga ou 

amplificadores incorporados 
15/14 . . . . especialmente adaptados para cabos 

submarinos 
15/16 . . . estruturalmente associadas a suportes para 

terminais de conexão de linhas dentro da caixa 
15/18 . . protegidas por luvas, por ex., para cabo de 

comunicação (caixas de duas peças 15/10) 
15/184 . . . com dispositivos para aliviar a tensão elétrica [3] 
15/188 . . . . conectado somente à blindagem de cabo [3] 
15/192 . . . com meios de sustentação para as extremidades 

das luvas [3] 
15/196 . . . com isolamento recoberto [3] 
15/20 . Acessórios de cabos, para cabos com enchimento de, ou 

envolvidos, por gás ou óleo (15/34 tem prioridade) [3] 
15/22 . . Terminações de cabos 
15/23 . . . Vedações para terminação de cabos [3] 
15/24 . . Junções de cabos 
15/25 . . . Junções de bloqueio [3] 
15/26 . . Câmaras de expansão; Cabeçotes de travamento; 

Encanamentos auxiliares 
15/28 . . estruturalmente associados com dispositivo para 

indicação da presença ou localização de defeitos não 
elétricos (combinados com meios de proteção elétrica 
H 02 H) 

15/30 . . com dispositivos para aliviar a tensão elétrica [3] 
15/32 . . Entradas para cabos [3] 
15/34 . Acessórios de cabos para cabos criogênicos [3] 

 

 
H 02 H SISTEMAS DE CIRCUITOS DE PROTEÇÃO DE EMERGÊNCIA (indicação ou sinalização de condições indesejáveis de 

funcionamento G 01 R, por ex., G 01 R 31/00, G 08 B; localização de defeitos ao longo das linhas G 01 R 31/08; dispositivos protetores 
de emergência H 01 H). 

 
Nota 

Esta subclasse abrange apenas os sistemas de circuitos para a proteção automática de linhas elétricas, de máquinas ou aparelhos 
elétricos no caso de uma modificação indesejável das condições normais de funcionamento. 
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Índice da Subclasse 
 
SISTEMAS DE CIRCUITOS DE PROTEÇÃO 
DE EMERGÊNCIA 
 Para desligamento ou comutação 

automática devido à variação das 
condições: 

 elétricas; não elétricas; não elétricas 
simuladas ..................................................3/00; 5/00; 6/00 

 
 
 adaptados à máquinas específicas ou 

para proteção parcial de cabos ou 
linhas .......................................................................... 7/00 

 Para limitar o excesso de corrente ou de 
tensão ............................................................................... 9/00 

 Para impedir a ligação em caso de 
condições indesejáveis ................................................... 11/00 

DETALHES..................................................................................... 1/00 
 
 

 

 
1/00 Detalhes de sistemas de circuitos de proteção de 

emergê ncia 
1/04 . Disposições para impedir resposta à condições anormais 

transitórias, por ex., à raios 
1/06 . Dispositivos para fornecimento de energia de operação [3] 
3/00 Sistemas de circuitos de proteção de emergência para o 

desligamento automático devido diretamente a uma 
mudança indesejável das condições elétricas normais de 
funcionamento, com ou sem religação subsequente 
(especialmente adaptados a tipos específicos de máquinas ou 
aparelhos elétricos ou à proteção parcial de sistemas de cabos 
ou linhas 7/00; sistemas de comutação para suprimento de 
reserva H 02 J 9/00) 

3/02 . Detalhes 
3/027 . . com desligamento automático após um tempo 

predeterminado (3/033, 3/06 têm prioridade) [3] 
3/033 . . com diversos desligamentos numa ordem preferencial 

(3/06 tem prioridade) [3] 
3/04 . . com sinalização ou supervisão além do desligamento, 

por ex., para indicar que o aparelho protetor funcionou 
3/05 . . com meios para aumentar a confiabilidade, por ex., 

dispositivos redundantes [3] 
3/06 . . com religação automática 
3/07 . . . e com desligamento permanente após um número 

predeterminado de ciclos de religamento [3] 
3/08 . sensível a excesso de corrente (sensíveis a temperaturas 

anormais provocadas pelo excesso de corrente 5/04) 
3/087 . . para sistemas de corrente contínua [3] 
3/093 . . com meios temporizadores [3] 
3/10 . . sensíveis também a alguma outra condição elétrica 

anormal 
3/12 . sensíveis à subcarga ou à falta de carga 
3/13 . . para sistemas polifásicos por ex., no caso da 

interrupção de uma fase [3] 
3/14 . sensíveis à presença de tensão em peças normalmente com 

potencial de terra 
3/16 . sensíveis à corrente de fuga à terra, armação ou massa 

(com disposições de medidas de equilíbrio ou diferencial 
3/26) 

3/17 . . por meio de uma tensão auxiliar injetada na instalação 
a ser protegida [3] 

3/18 . sensíveis à inversão da corrente contínua 
3/20 . sensíveis a um excesso de tensão 
3/22 . . de curta duração, por ex., raios 
3/24 . sensíveis à baixa tensão ou à falta de tensão 
3/247 . . com meios temporizadores [3] 
3/253 . . para sistemas polifásicos, por ex., no caso da 

interrupção de uma fase [3] 

 
3/26 . sensíveis à diferença entre tensões ou entre correntes; 

sensíveis à um ângulo de defasagem entre tensões ou entre 
correntes 

3/28 . . compreendendo a comparação dos valores de tensão ou 
corrente de duas porções separadas de um único 
sistema, por ex., nas extremidades opostas de uma 
linha, na entrada e na saída de um aparelho 

3/30 . . . utilizando fios-piloto ou outros canais de 
sinalização 

3/32 . . compreendendo a comparação dos valores de tensão ou 
de corrente em pontos correspondentes de condutores 
diferentes de um único sistema, por ex., de correntes 
em condutores de ida e volta 

3/33 . . . utilizando transformadores adicionadores de 
corrente (3/347 tem prioridade) [3] 

3/34 . . . de um sistema trifásico 
3/347 . . . . utilizando transformadores adicionadores de 

corrente [3] 
3/353 . . . . compreendendo uma comparação de tensão de 

fase [3] 
3/36 . . compreendendo a comparação dos valores de tensão ou 

corrente, em pontos correspondentes de sistemas 
diferentes, por ex., de sistemas de alimentação em 
paralelo 

3/38 . sensíveis tanto à tensão quanto à corrente; sensíveis ao 
ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente 

3/40 . sensíveis à relação tensão-corrente 
3/42 . sensíveis ao produto da tensão e da corrente 
3/44 . sensíveis à taxa de variação de quantidades elétricas [3] 
3/46 . sensíveis à desvios de freqüência [3] 
3/48 . sensíveis à perda de sincronismo [3] 
3/50 . sensíveis à ocorrência de formas anormais de onda, por 

ex.,  corrente  alternada  em  instalações  de  corrente  
contínua [3] 

3/52 . . sensíveis ao aquecimento de harmônicas [3] 
5/00 Sistemas de circuitos de proteção de emergência para o 

desligamento automático devido diretamente a uma 
mudança indesejável das condições não elétricas normais 
de funcionamento, com ou sem religação subsequente 
(utilizando simuladores dos aparelhos sob proteção 6/00; 
especialmente adaptado para tipos específicos de máquinas ou 
aparelhos elétricos ou para proteção parcial de sistemas de 
cabos ou linhas 7/00) [3] 

5/04 . sensíveis à temperaturas anormais 
5/06 . . em aparelhos elétricos com enchimento de óleo 
5/08 . sensíveis à pressão anormal do fluido, ao nível ou ao 

deslocamento do líquido, por ex., relés Bucholz 
5/10 . sensíveis a danos mecânicos, por ex., ruptura da linha, 

rompimento da ligação à terra 
5/12 . sensíveis ao acesso não desejado a, ou contato com, partes 

eletrizadas por seres vivos 
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6/00 Sistemas de circuitos de proteção de emergência sensíveis a 
mudanças indesejáveis, das condições de trabalho não 
elétricas normais, de trabalho, utilizando simulares dos 
aparelhos  sob  proteção,  por  ex.,  utilizando  imagens  
térmicas [3] 

7/00 Sistemas de circuitos de proteção de emergência 
especialmente adaptados a tipos específicos de máquinas 
ou aparelhos elétricos ou para proteção parcial de sistemas 
de cabos ou linhas, efetuando também uma ligação 
automática no caso de uma mudança indesejável das 
condições normais de funcionamento (associação estrutural 
de dispositivos de proteção à máquina ou aparelhos específicos 
e sua proteção sem desligamento automático, ver a subclasse 
pertinente à máquina ou ao aparelho) 

7/04 . para transformadores 
7/045 . . Proteção diferencial de transformadores [3] 
7/05 . . para transformador de tensão capacitiva, por ex., 

contra condições de ressonância [3] 
7/055 . . para transformadores de derivação ou meios de 

modificação das derivações dos mesmos [3] 
7/06 . para geradores dínamo-elétricos; para capacitores 

síncronos 
7/08 . para motores dínamo-elétricos 
7/085 . . contra carga excessiva 
7/09 . . contra sobretensão, contra redução de tensão; contra 

interrupção de fase 
7/093 . . contra o aumento ou a diminuição de um nível 

predeterminado da velocidade de rotação (chaves 
centrífugas H 01 H 35/10) 

7/097 . . contra rotação em direção errada 
7/10 . para conversores; para retificadores 
7/12 . . para conversores ou retificadores estáticos 
7/122 . . . para inversores, isto é, conversores de corrente 

contínua em corrente alternada [2] 
7/125 . . . para retificadores [2] 

7/127 . . . . tendo um eletrodo de controle auxiliar ao qual 
são aplicadas tensões ou correntes de controle 
em caso de emergência [2] 

7/16 . para capacitores (para capacitores síncronos 7/06) 
7/18 . para baterias; para acumuladores 
7/20 . para equipamento eletrônico (para conversores 7/10; para 

instrumentos de medição elétricos G 01 R 1/36; para 
reguladores de tensão ou de corrente contínua com 
semicondutores G 05 F 1/569; para amplificadores H 03 F 
1/52; para circuitos eletrônicos de comutação H 03K 
17/08) 

7/22 . para mecanismos de distribuição, por ex., sistemas de 
barras coletoras; para dispositivos de ligação 

7/24 . para pára-centelhas 
7/26 . Proteção parcial de sistemas de cabo ou linha, por ex., para 

desligar uma seção na qual ocorreu um curto circuito, um 
defeito de ligação à terra ou uma descarga de arco 
(localização de defeitos em cabos G 01 R 31/08) 

7/28 . . para sistemas entrelaçados 
7/30 . . Desconexão escalonada [3] 
9/00 Sistemas de circuitos de proteção de emergência para 

limitar o excesso de corrente ou de tensão sem 
desligamento (associação estrutural de dispositivos de 
proteção à máquinas ou aparelhos específicos, ver a subclasse 
pertinente à máquina ou ao aparelho) 

9/02 . sensíveis a um excesso de corrente 
9/04 . sensíveis a um excesso de tensão (pára-raios H 01 C 7/12, 

8/04, H 01 G 9/18, H 01 T) 
9/06 . . utilizando pára-centelhas 
9/08 . Limitações ou supressão de correntes de terra, por ex., 

bobina Petersen [3] 
11/00 Sistemas de circuitos de proteção de emergência para 

impedir a ligação na eventualidade de resultar uma 
condição elétrica indesejável de funcionamento 

 
 

H 02 J DISPOSIÇÕES DE CIRCUITOS OU SISTEMAS PARA O FORNECIMENTO OU DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA; SISTEMAS PARA ARMAZENAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (circuitos para suprimento de energia para 
aparelhos de medição de radiação-X, radiação gama, radiação corpuscular ou radiação cósmica G 01 T 1/175; para computadores 
digitais G 06 F 1/18; para válvula de descarga; circuitos ou aparelhos para a conversão de energia elétrica, disposições para controle ou 
regulagem de tais circuitos ou aparelhos H 02 M; controle coordenado de diversos motores, controle de uma combinação de máquina 
motriz-geratriz H 02 P; controle de energia de alta freqüência H 03 L; utilização complementar de linha ou rede de energia para 
transmissão de informações H 04 B) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
- as redes principais ou de distribuição de corrente alternada ou corrente contínua; 
- as disposições de circuitos para alimentação de baterias, inclusive o carregamento ou o controle delas, ou a alimentação coordenada 

de duas ou mais fontes de qualquer tipo; 
- os sistemas de alimentação ou distribuição de energia elétrica por ondas eletromagnéticas. 

(2) Esta subclasse não abrange : 
- o controle de um único motor, gerador ou conversor dinamo-elétrico, dos tipos abrangidos pela subclasse H 01 F ou H 02 K, o qual 

é abrangido pela subclasse H 02 P; 
- o controle de um único motor ou gerador, dos tipos abrangidos pela subclasse H 02 N, o qual é abrangido por aquela subclasse. 

 
 
Índice da Subclasse 
 
DISPOSIÇÕES DE CIRCUITOS 

Para redes de distribuição: 
 de corrente contínua; de corrente alternada ......1/00; 3/00 

 
 
 combinadas; não especificadas .......................... 5/00/400 

Para baterias ..................................................................... 7/00 
Para suprimento de energia de emergência 
ou de reserva .................................................................... 9/00 
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Para suprimento de energia à estações 
auxiliares ........................................................................11/00 

 Para fornecer indicação à distância das 
condições da rede ...........................................................13/00 

SISTEMAS PARA ARMAZENAGEM DE 
ENERGIA ELÉTRICA ................................................................. 15/00 
SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
POR ONDAS ELETROMAGNÉTICAS...................................... 17/00 
 

 

 
1/00 Disposições de circuitos para redes principais ou de 

distribuição de corrente contínua 
1/02 . Disposições para reduzir harmônicas ou ondulações (em 

conversores H 02 M 1/00) 
1/04 . Sistemas de alimentação em corrente constante 
1/06 . Sistemas bifilares 
1/08 . Sistemas trifilares; Sistemas tendo mais de três fios 
1/10 . Funcionamento em paralelo de fontes de corrente contínua 

(compreendendo baterias 7/34) 
1/12 . . Funcionamento de geradores de corrente contínua em 

paralelo com conversores, por ex., com retificador a 
arco de mercúrio 

1/14 . Equilíbrio da carga em uma rede (por baterias 7/34) 
1/16 . . utilizando máquinas dínamo-elétricas acopladas a 

volantes 
3/00 Disposições de circuitos para redes principais ou de 

distribuição de corrente alternada 
3/01 . Disposições para reduzir harmônicas ou ondulações (em 

conversores H 02 M 1/00) [3] 
3/02 . utilizando uma única rede para distribuição simultânea de 

energia em diferentes freqüências; utilizando uma única 
rede para distribuição simultânea de energia em corrente 
alternada e em corrente contínua 

3/04 . para ligação de redes de mesma freqüência mas 
alimentadas por fontes diferentes 

3/06 . . Controle de transferência de energia entre redes 
conectadas; Controle da distribuição de carga entre 
redes conectadas 

3/08 . . Sincronização de redes 
3/10 . Sistemas de alimentação de corrente constante 
3/12 . para ajustar a tensão em uma rede de corrente alternada 

pela variação de uma característica da carga da rede 
3/14 . . ligando ou desligando as cargas da rede, por ex., carga 

equilibrada progressivamente 
3/16 . . por ajustagem da força reativa 
3/18 . Disposições para ajustar, eliminar, ou compensar a força 

reativa nas redes (para ajustagem da tensão 3/12; utilização 
de bobinas Petersen H 02 H 9/08) 

3/20 . . em linhas aéreas longas 
3/22 . . em cabos 
3/24 . Disposições para impedir ou reduzir oscilações de energia 

em redes (por corrente efetuado sobre um único gerador H 
02 P 9/00) 

3/26 . Disposições para eliminar ou reduzir a assimetria em redes 
polifásicas 

3/28 . Disposições para equilibrar a carga em uma rede por 
acumulação de energia 

3/30 . . utilizando máquinas dínamo-elétricas acopladas a 
volantes 

3/32 . . utilizando baterias com meios de conversão 
3/34 . Disposições para transferência de energia elétrica entre 

redes com freqüências sensivelmente diferentes 
(conversores de freqüência H 02 M) 

3/36 . Disposições para transferência de energia elétrica entre 
redes de corrente alternada por meio de uma ligação de alta 
tensão de corrente contínua 

3/38 . Disposições para alimentar em paralelo uma única rede por 
meio de dois ou mais geradores, conversores, ou 
transformadores 

3/40 . . Sincronização de um gerador para ligação a uma rede 
ou a outro gerador 

3/42 . . . com ligação automática em paralelo quando o 
sincronismo é obtido 

3/44 . . . com meios para assegurar uma seqüência de fase 
correta 

3/46 . . Controlando a repartição da potência de saída entre os 
geradores, os conversores, ou os transformadores 

3/48 . . . Controlando a repartição da componente em fase 
3/50 . . . Controlando a repartição da componente fora de 

fase 
4/00 Disposições de circuitos para redes principais ou de 

distribuição não especificando a natureza da corrente [2] 
5/00 Disposições de circuitos para transferência de energia 

elétrica entre redes de corrente alternada e de corrente 
contínua (3/36 tem prioridade) 

7/00 Disposições de circuitos para carregar ou despolarizar 
baterias ou para alimentar o carregamento de baterias 

7/02 . para carregar baterias utilizando redes principais de 
corrente alternada por meio de conversores 

7/04 . . Regulagem de corrente ou tensão de carga 
7/06 . . . utilizando válvulas de descarga ou dispositivos 

semicondutores 
7/08 . . . . utilizando somente válvulas de descarga 
7/10 . . . . utilizando somente dispositivos 

semicondutores 
7/12 . . . utilizando dispositivos magnéticos tendo grau de 

saturação controlável, isto é, transdutores 
7/14 . para carregar baterias utilizando geradores dínamo-

elétricos acionados à velocidade variável, por ex., em 
veículos 

7/16 . . Regulagem da corrente ou tensão de carga pela 
variação do campo 

7/18 . . . devido à variação da resistência ôhmica no circuito 
de campo, utilizando a introdução ou a remoção 
passo a passo de uma resistência em um circuito 

7/20 . . . devido à variação de um resistor ôhmico de 
variação contínua 

7/22 . . . devido à variação da relação de ligação e ruptura 
dos contatos de funcionamento intermitente, por 
ex., utilizando um regulador Tirrill 

7/24 . . . utilizando válvulas de descarga ou dispositivos 
semicondutores 

7/26 . . . utilizando dispositivos magnéticos com grau de 
saturação controlável 
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7/28 . . . utilizando dispositivos magnéticos com grau de 
saturação controlável em combinação com uma 
válvula de descarga controlada ou um dispositivo 
semicondutor controlado 

7/30 . . . utilizando máquinas excitadas por reação do 
induzido 

7/32 . para carga de baterias por meio de um conjunto 
compreendendo um motor principal não elétrico [4] 

7/34 . Funcionamento em paralelo, em redes utilizando baterias 
ou outras fontes de energia de corrente alternada, por ex., 
com possibilidade de amortecimento (7/14 tem prioridade) 

7/35 . . com células sensíveis à luz [4] 
7/36 . Disposições utilizando a ligação de elementos de 

extremidade [4] 
9/00 Disposições de circuitos para fornecimento de força de 

emergência ou de reserva, por ex., para iluminação de 
emergência (com meios para carregar uma bateria de reserva 
7/00) 

9/02 . no qual um sistema de distribuição auxiliar e suas 
lâmpadas associadas são colocados em serviço 

9/04 . no qual o sistema de distribuição é desligado da fonte 
normal e ligado a uma fonte de reserva 

9/06 . . com ligação automática 
9/08 . . . necessitando de partida através de um motor 

principal 
11/00 Disposições de circuitos para fornecimento de energia a 

estações auxiliares nas quais a energia elétrica é produzida, 
distribuída, ou conve rtida (disposições de emergência ou de 
reserva 9/00) 

13/00 Disposições de circuitos para fornecer indicação à distância 
das condições da rede, por ex., um registro instantâneo da 
condição de abertura ou de fechamento de cada disjuntor 
da rede; Disposições de circuitos para fornecer o controle à 
distância dos meios de ligação em uma rede de distribuição 
de energia, por ex., ligação ou desligamento de 
consumidores de corrente por meio de sinais de pulsos 
codificados transmitidos pela rede 

15/00 Sistemas para armazenar energia elétrica (sistemas 
mecânicos para este fim F 01 a F 04; sob forma química H 01 
M) [2] 

17/00 Sistemas para alimentar ou distribuir energia elétrica por 
intermédio de ondas eletromagnéticas [3] 

  
 

H 02 K MÁQUINAS DÍNAMO-ELÉTRICAS (instrumentos de medição G 01; relés dínamo-elétricos H 01 H 53/00; conversão de potência 
de entrada de corrente contínua ou de corrente alternadas em uma potência de saída de surto H 02 M 9/00; microfones, toca-discos, 
aparelhos telefônicos, alto-falantes ou outros transmissores ou receptores de som ou outras ondas mecânicas H 04 R) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange adaptações estruturais da máquina no que diz respeito ao seu controle. 
(2) Esta subclasse não abrange a partida, regulagem, comutação eletrônica, frenagem ou outros tipos de controle de motores, geradores ou 

conversores dínamo-elétricos, em geral, que estão abrangidos pela subclasse H 02 P. 
(3) Atenção para as Notas após os títulos da classe  B 81 e da subclasse  B 81 B relativas aos "dispositivos micro-estruturais" e aos 

"sistemas micro-estruturais". [7] 
 
 
 
Índice da Subclasse 
 
GERADORES OU MOTORES 
  De rotação contínua 
 máquinas de corrente alternada: 

assíncronas; síncronas; com 
comutador mecânico.................................17/00; 19/00; 21/00 

  27/00 
 máquinas de corrente contínua 

ou motores universais de 
corrente alternada/ corrente 
contínua; com comutador 
mecânico; com interruptor...................................23/00; 25/00 

 com dispositivos de comutação 
não mecânicos ................................................................29/00 

Máquinas acíclicas; máquinas 
oscilatórias; motores passo a passo.........31/00; 33/00; 35/00; 37/00 
Geradores produzindo uma onda  de 
forma não senoidal...................................................................39/00 
Máquinas com mais de um Rotor ou 
estator.......................................................................................16/00 

APARELHOS DÍNAMO-ELÉTRICOS 
ESPECIAIS 

Máquinas para transmitir 
deslocamento angulares; motores de 
torque............................................................................24/00; 26/00 

Máquinas que envolvem interações 
eletrodinâmicas com um plasma ou um 
fluxo de líquido condutor ou de 
partículas condutoras ou magnéticas ....................................... 44/00 

Sistemas para a produção de um 
corpo rígido ao longo de uma 
trajetória ............................................................................ 41/00 
Conversores....................................................................... 47/00 
Embreagens ou freios dínamo-
elétricos; engrenagens dínamo-
elétricas .................................................................. 49/00; 51/00 
Os assim chamados movimentos 
perpétuos........................................................................... 53/00 
Máquinas que operam a 
temperatura criogênica ...................................................... 55/00 
Máquinas não incluídas em outro 
local ................................................................................... 57/00 

DETALHES 
Circuitos magnéticos; 
enrolamentos; invólucros ........................................... 1/00; 3/00 
 5/00 
Disposições estruturalmente 
associadas à máquinas para 
utilização de energia mecânica;  
resfriamento; dispositivos de 
medição ou de proteção; captação 
de corrente ou comutação .......................................... 7/00; 9/00 
 11/00; 13/00 

FABRICAÇÃO.............................................................................. 15/00 
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1/00 Detalhes do circuito magnético (circuitos magnéticos ou ímãs 
em geral, circuitos magnéticos para transformadores de 
potência H 01 F; circuitos magnéticos para relés H 01 H 50/16) 

1/02 . caracterizados pelo material magnético 
1/04 . caracterizados pelo material utilizado para isolar o circuito 

magnético ou partes do mesmo (isolamento de 
enrolamentos 3/30) 

1/06 . caracterizados pela forma, configuração, ou tipo de 
estrutura 

1/08 . . Pólos salientes 
1/10 . . . Pólos de comutação 
1/12 . . Partes fixas do conjunto magnético 
1/14 . . . Núcleos de estatores com pólos salientes 
1/16 . . . Núcleos de estatores com fendas para 

enrolamentos 
1/17 . . . Núcleos de estatores com ímãs permanentes [5] 
1/18 . . . Meios para montagem ou fixação de partes 

magnéticas fixas sobre ou à estrutura do estator 
1/20 . . . com canais ou dutos para a circulação do agente de 

resfriamento 
1/22 . . Partes rotativas do circuito magnético 
1/24 . . . Núcleos de rotores com pólos salientes 
1/26 . . . Núcleos de rotores com fendas para enrolamentos 
1/27 . . . Núcleos de rotores com ímãs permanentes [5] 
1/28 . . . Meios para montagem ou fixação de peça 

magnética rotativa sobre ou à estrutura do rotor 
1/30 . . . . utilizando peça ou peças intermediárias, por 

ex., cruzeta 
1/32 . . . com canais ou dutos para a circulação do  agente 

de resfriamento 
1/34 . . Partes do circuito magnético com movimento 

alternativo, oscilatório ou vibratório 
3/00 Detalhes dos enrolamentos (bobinas em geral H 01 F 5/00) 
3/02 . Enrolamentos caracterizados pelo material do condutor 

(condutores em geral H 01 B 1/00, 5/00) 
3/04 . Enrolamentos caracterizados pela forma, configuração, ou 

tipo de estrutura do condutor, por ex., com condutor de 
barra 

3/12 . . dispostos em fendas 
3/14 . . . com condutores transpostos, por ex., condutor 

torcidos 
3/16 . . . para amortecimento, comutação ou outros fins 

auxiliares 
3/18 . . Enrolamentos para pólos salientes 
3/20 . . . para amortecimento, comutação ou outros fins 

auxiliares 
3/22 . . construído por condutores ocos 
3/24 . . com canais ou dutos entre os condutores para a 

circulação do agente de resfriamento 
3/26 . . constituído por condutores impressos 
3/28 . . Esquemas de enrolamentos ou de conexões entre 

enrolamentos (enrolamentos para mudanças do número 
de pólos 17/06, 17/14, 19/12, 19/32) 

3/30 . Enrolamentos caracterizados pelo material isolante (corpos 
isolantes em geral H 01 B 3/00, 17/00) 

3/32 . Enrolamentos caracterizados pela forma, configuração ou 
estrutura do isolamento 

3/34 . . entre condutores ou entre condutores e núcleo, isto é, 
isolamento de fendas [3] 

3/38 . . em torno de cabeças de bobinas de conectores de 
compensação ou de conexões com os mesmos 

3/40 . . para alta tensão, por ex., proporcionando proteção 
contra o efeito corona 

3/42 . Meios para evitar ou reduzir perdas por corrente de 
Foucault nas cabeças de bobinas, por ex., por blindagem 
[2] 

3/44 . Proteção contra unidade ou ataque químico; Enrolamentos 
especialmente adaptados ao funcionamento em líquido ou 
gás 

3/46 . Fixação de enrolamentos na estrutura do estator ou do 
rotor 

3/47 . . Enrolamentos com espaço de ar, isto é, enrolamentos 
sem núcleo de ferro [3] 

3/48 . . em fendas 
3/487 . . . Dispositivos de fechamento de fendas [3] 
3/493 . . . . em que os dispositivos são magnéticos [3] 
3/50 . . Fixação de cabeças de bobinas de conectores de 

compensação ou de conexão com os mesmos 
3/51 . . . aplicáveis somente a rotores [3] 
3/52 . . Fixação de enrolamento de pólo saliente ou de suas 

conexões 
 
5/00 Invólucros; Envoltórios; Suportes (invólucros para aparelhos 

elétricos em geral H 05 K 5/00) 
5/02 . Invólucros ou envoltórios caracterizados pelo seu material 
5/04 . Invólucros ou envoltórios caracterizados por sua forma, 

configuração ou estrutura 
5/06 . . Invólucros de metal fundido 
5/08 . . Invólucros isolantes 
5/10 . . proporcionando proteção contra a penetração de corpos 

estranhos, por ex., de água, de dedos 
5/12 . . especialmente adaptados para operar um líquido ou gás 

(em combinação com disposições de refrigeração 9/00) 
5/124 . . . Selagem do eixo [3] 
5/128 . . . através do uso de luvas ou discos ocos [3] 
5/132 . . . Motor elétrico submersível (5/128 tem prioridade; 

instalações de bombeamento ou sistemas para uso 
submerso F 04 D 13/08) [3] 

5/136 . . . à prova de explosão [3] 
5/14 . . Meios de sustentar ou proteger escovas ou porta-

escovas [3] 
5/15 . . Disposições de montagem de mancais blindados ou 

placas terminais [3] 
5/16 . . Meios para sustentar mancais, isto é, suporte de 

isolamento, meios para ajustar o mancal na sua 
blindagem (mancais magnéticos 7/09) 

5/167 . . . usando contatos deslizantes ou mancais com 
cobertura esférica [3] 

5/173 . . . usando rolamentos de esferas ou mancais com 
contatos rolantes [3] 

5/18 . . com nervuras ou aletas para melhorar a transferência 
de calor 

5/20 . . com canais ou dutos para circulação do agente de 
resfriamento 

5/22 . . Outras partes adicionais de invólucros, por ex., 
modeladas para formar caixas de ligações ou de 
terminais 

5/24 . especialmente adaptados a supressão ou redução de ruídos 
ou vibrações 

5/26 . Meios para ajustar o invólucro em relação ao seu suporte 
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7/00 Disposições para utilizar energia mecânica estruturalmente 
associadas às máquinas, por ex. associação estrutural com 
motor de acionamento mecânico ou máquina auxiliar 
dínamo-elétrica. 

7/02 . Massa adicional para aumentar a inércia, por ex., volante 
7/04 . Meios de equilíbrio 
7/06 . Meios para converter movimento alternado em movimento 

rotativo ou vice-versa 
7/065 . . Osciladores eletromecânicos; Acionamentos 

magnéticos vibrantes (em relógios de parede ou de 
bolso G 04 C 5/00) [3] 

7/07 . . usando lingüeta ou roda com catraca [3] 
7/075 . . usando eixo de manivela ou excêntrico [3] 
7/08 . Associação estrutural a mancais (suporte nos invólucros de 

máquinas 5/16) 
7/09 . . com mancais magnéticos [3] 
7/10 . Associação estrutural à embreagens, freios, engrenagens, 

polias, arranques mecânicos 
7/102 . . com freios de fricção 
7/104 . . com freios de corrente de Foucalt 
7/106 . . com freios dínamo-elétricos 
7/108 . . com embreagens de fricção 
7/11 . . com embreagens dínamo-elétricas 
7/112 . . com embreagens e freios de fricção 
7/114 . . com embreagens e freios dínamo-elétricos 
7/116 . . com caixa de mudança de velocidade 
7/118 . . com dispositivo de partida 
7/12 . . com movimento auxiliar limitado de partes do estator, 

do rotor ou do núcleo, por ex., rotor de movimento 
axial para fins de embreagem ou frenagem 

7/14 . Associação estrutural à uma carga mecânica, por ex., 
ferramenta portátil, ventilador (com ventilador ou impulsor 
para resfriar a máquina 9/06; para aspiradores A 47 L) 

7/16 . . para funcionamento acima da velocidade crítica de 
vibração das peças rotativas 

7/18 . Associação estrutural de um gerador elétrico à um motor 
de acionamento mecânico, por ex., turbina (se a 
característica predominante for o acionamento, ver o local 
apropriado da seção F, por ex., F 03 B 13/00) 

7/20 . Associação estrutural à uma máquina auxiliar dínamo-
elétrica, por ex., com motor elétrico de partida, com 
excitatriz 

9/00 Sistemas de resfriamento ou ventilação (canais ou dutos em 
partes do circuito magnético 1/20, 1/32, canais ou dutos em, ou 
entre, os condutores 3/22, 3/24) 

9/02 . pela passagem do ar ambiente através da máquina 
9/04 . . tendo meios para estabelecer a circulação do agente de 

resfriamento, por ex, tendo um ventilador 
9/06 . . . com um ventilador ou impulsor acionado pelo eixo 

da máquina 
9/08 . por um agente de resfriamento gasoso circulando 

inteiramente dentro do invólucro da máquina (9/10 tem 
prioridade) 

9/10 . por agente de resfriamento gasoso circulando em um 
circuito fechado, uma parte do qual fica no exterior do 
invólucro da máquina 

9/12 . . em que o agente de resfriamento circula livremente 
dentro do invólucro 

9/14 . em que o agente de resfriamento gasoso circula entre o 
invólucro da máquina e uma capa externa 

9/16 . . em que o agente de resfriamento circula através de 
dutos ou tubos dentro do invólucro 

9/18 . . em que a parte externa do circuito fechado compreende 
um trocador de calor estruturalmente associado ao 
invólucro da máquina 

9/19 . para máquinas com invólucros fechados e com circuito 
fechado de resfriamento utilizando um agente de 
resfriamento líquido, por ex., óleo 

9/193 . . com meios para o reabastecimento do agente de 
resfriamento, com meios para impedir vazamento do 
agente de resfriamento 

9/197 . . em que o espaço do rotor ou do estator é estanque a 
fluidos, por ex., para permitir agentes de resfriamento 
diferentes para o rotor e o estator 

9/20 . . em que o agente de resfriamento se vaporiza no 
invólucro da máquina 

9/22 . por um material sólido condutor de calor embutindo-se, no 
posto em contato com o estator ou o rotor, por ex., ponte 
de calor 

9/24 . Proteção contra falha das disposições de resfriamento, por 
ex., devido à perda do agente de resfriamento, devido a 
interrupção da circulação do agente de resfriamento 
(sistemas de circuitos proporcionando essa proteção H 02 
H 7/00) 

9/26 . Associação estrutural à máquina com dispositivos de 
limpeza ou secagem do agente de resfriamento, por ex., de 
filtros 

9/28 . Resfriamento ou comutadores, anéis coletores ou escovas, 
por ex., por ventilação (coletores de corrente em geral H 
01 R 39/00) 

11/00 Associação estrutural a dispositivos de medição ou de 
proteção ou componentes elétricos, por ex., com resistor, 
com chaves, com dispositivos para suprimir a interferência 
radiofônica 

11/02 . para supressão de interferência de rádio [6] 
11/04 . para retificação [6] 
 
13/00 Associações estruturais para captação de corrente ligadas à 

motores ou geradores, por ex. discos para escovas, 
conexões para enrolamentos (suporte de proteção de escovas 
ou porta-escovas em invólucros ou envoltórios de motores 
5/14); Disposições para captação de corrente em motores 
ou geradores; Sistemas de circuitos para melhoria de 
comutação 

13/02 . Conexões dos anéis coletores com o enrolamento 
13/04 . Conexões dos segmentos do comutador com o 

enrolamento 
13/06 . . Conexões resistivas entre o enrolamento e os 

segmentos do comutador, por ex., por bobina de alta 
resistência, por transistor 

13/08 . . Segmentos constituídos por prolongamentos de 
enrolamento 

13/10 . Disposições especiais das escovas ou dos comutadores 
para melhorar a comutação 

13/12 . Meios para a obtenção de um movimento axial alternado 
do rotor e do coletor de corrente que lhe é associado, por 
ex., para polir a superfície do comutador 

13/14 . Sistemas de circuitos para melhorar a comutação, por ex., 
por meio de um elemento de condutividade unidirecional 
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15/00 Métodos ou aparelhos especialmente adaptados à 
fabricação, montagem, manutenção ou reparo de máquinas 
dínamo-elétricas (fabricação de coletores de corrente em geral 
H 01 R 43/00) 

15/02 . de corpos de estatores ou rotores 
15/03 . . tendo ímãs permanentes [5] 
15/04 . de enrolamentos, antes de sua montagem na máquina 

(isolamento dos enrolamentos 15/10, 15/12; fabricação de 
bobinas em geral H 01 F 41/02) 

15/06 . Montagem na máquina de enrolamentos pré-fabricados 
15/08 . Formação de enrolamentos pela colocação dos condutores 

na, ou em torno da, peça que forma o núcleo 
15/085 . . pela colocação dos condutores nos estatores fendidos 
15/09 . . pela colocação aos condutores nos rotores fendidos 
15/095 . . pela colocação dos condutores em torno de pólos 

salientes 
15/10 . Aplicando isolamento sólido aos enrolamentos, do estator 

ou do rotor 
15/12 . Impregnação, aquecimento ou secagem de enrolamentos, 

dos estatores, dos rotores ou das máquinas 
15/14 . Invólucros; Envoltórios; Suportes 
 
15/16 . Centralização do rotor dentro do estator; Balanceamento 

do rotor (balanceamento em geral G 01 M)  
 
16/00 Máquinas com mais de um rotor ou estator [2] 
16/02 . Máquinas com um estator e dois rotores [2] 
16/04 . Máquinas com um rotor e dois estatores [2] 
 
Nota 

O  grupo  16/00  tem  prioridade  sobre os grupos 17/00 a 
53/00 [2] 
 

17/00 Motores de indução assíncronos; Geradores de indução 
assíncronos 

17/02 . Motores de indução assíncronos 
17/04 . . para corrente monofásica 
17/06 . . . tendo enrolamentos dispostos de modo a permitir 

mudança do número de pólos 
17/08 . . . Motores com fase auxiliar obtida por enrolamento 

auxiliar alimentado externamente, por ex., motor 
capacitivo 

17/10 . . . Motores com fase auxiliar obtida por meio de pólo 
fendido contendo enrolamento em curto-circuito 

17/12 . . para corrente polifásica 
17/14 . . . tendo enrolamentos dispostos de modo a permitir 

mudança do número de pólos 
17/16 . . tendo um rotor com enrolamentos internos em curto-

circuito, por ex., rotor de gaiola 
17/18 . . . tendo um rotor de gaiola dupla ou de gaiolas 

múltiplas 
17/20 . . . tendo um rotor de barra profunda 
17/22 . . tendo um rotor com enrolamentos ligados aos anéis 

coletores 
17/24 . . . em que tanto o estator como o rotor são 

alimentados por corrente alternada 
17/26 . . tendo um rotor ou estator projetado de forma a permitir 

um funcionamento síncrono 
17/28 . . tendo um enrolamento de compensação para melhorar 

o ângulo de fase 
17/30 . . Associação estrutural com dispositivos elétricos 

auxiliares influenciando a característica de, ou 
controlando o motor por  ex., com impedância, com 
chave  (dispositivos  de  controle  externos  ao  motor 
H 02 P) 

17/32 . . Associação estrutural com dispositivos mecânicos 
auxiliares, por ex., embreagens, freios (dispositivos de 
controle externos ao motor H 02 P) 

17/34 . . Disposição em cascata de um motor assíncrono com 
um outro motor ou conversor dínamo-elétrico (controle 
das disposições em cascata H 02 P) 

17/36 . . . com um outro motor de indução assíncrono 
17/38 . . . com uma máquina com condutor 
17/40 . . . com um conversor rotativo de corrente 

alternada/corrente contínua (conversores em 
cascata de corrente alternada/corrente contínua 
47/06) 

17/42 . Geradores  de  indução  assíncronos  (17/02 tem 
prioridade) [4] 

17/44 . . Associação estrutural à uma máquina excitatriz 
19/00 Motores ou geradores síncronos (tendo ímã permanente 

21/00) 
19/02 . Motores síncronos 
19/04 . . para corrente monofásica 
19/06 . . . Motores com enrolamentos no estator e um rotor 

de ferro dose de relutância variável sem 
enrolamentos, por ex., motor indutor 

19/08 . . . Motores com enrolamentos no estator e um rotor 
liso, sem enrolamentos, de material com alto grau 
de histerese, por ex., motor de histerese 

19/10 . . para corrente polifásica 
19/12 . . . caracterizados pela disposição dos enrolamentos de 

excitação, por ex., para a auto-excitação, para a 
composição (compounding), para a mudança do 
número de pólos 

19/14 . . tendo um enrolamento adicional em curto-circuito para 
partida com um motor assíncrono 

19/16 . Geradores síncronos 
19/18 . . tendo enrolamentos dos quais cada volta é influenciada 

somente por pólos de uma só polaridade, por ex., 
gerador homopolar 

19/20 . . . com um rotor de ferro doce de relutância variável 
sem enrolamento 

19/22 . . com enrolamentos aonde cada volta é influenciada 
alienadamente por pólos de polaridades opostas, por 
ex., gerador heteropolar 

19/24 . . . com um rotor de ferro doce de relutância variável 
sem enrolamento 

19/26 . . caracterizados pela disposição do enrolamento de 
excitação 

19/28 . . . para auto-excitação 
19/30 . . . para composição (compounding) 
19/32 . . . para mudança do número de pólos 
19/34 . . Geradores com duas ou mais saídas 
19/36 . . Associação estrutural com dispositivos elétricos 

auxiliares influenciando a característica do, ou 
controlando o, gerador, por ex., com impedância, com 
chaves (dispositivos de controle externos ao gerador H 
02 P) 

19/38 . . Associação estrutural à máquina excitatriz 
21/00 Motores síncronos com ímã permanente; Geradores 

síncronos com ímã permanente (núcleos de estatores com 
ímãs permanentes 1/17; núcleos de rotores com ímãs 
permanentes 1/27) 

21/02 . Detalhes 
21/04 . . Enrolamentos dispostos no ímã para excitação 

adicional 
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21/10 . . Induzidos rotativos 
21/12 . com induzido fixo e ímã rotativo 
21/14 . . ímã rotativo dentro do induzido 
21/16 . . . tendo um núcleo de induzido de forma anelar com 

pólos salientes (com funcionamento homopolar 
21/20) 

21/18 . . . com o núcleo do induzido em forma de ferradura 
(com funcionamento homopolar 21/20) 

21/20 . . . tendo enrolamentos dos quais cada volta é 
influenciada somente por pólos de uma só 
polaridade, por ex., máquina homopolar 

21/22 . . ímã rotativo em torno do induzido, por ex., magneto de 
volante 

21/24 . . ímã disposto axialmente em frente ao induzido, por 
ex., dínamo de bicicleta do tipo de cubo 

21/26 . com induzido rotativo e ímã fixo 
21/28 . . induzido rotativo dentro do ímã 
21/30 . . . tendo um núcleo de induzido de forma anelar com 

pólos salientes (com funcionamento homopolar 
21/36) 

21/32 . . . tendo um ímã em forma de ferradura (com 
funcionamento homopolar 21/36) 

21/34 . . . tendo um ímã em forma de sino ou de barra, por 
ex., para iluminação de bicicletas (com 
funcionamento homopolar 21/36) 

21/36 . . . com funcionamento homopolar 
21/38 . com distribuidor de fluxo rotativo, e ambos, induzido e 

ímã fixos 
21/40 . . distribuidor de fluxo rotativo em torno do ímã e dentro 

do induzido 
21/42 . . distribuidor de fluxo rotativo em torno do induzido e 

dentro do ímã 
21/44 . . enrolamentos de induzido enrolados sobre o ímã 
21/46 . Motores com enrolamento adicional em curto-circuito para 

partida com um motor assíncrono 
21/48 . Geradores com duas ou mais saídas 
 
23/00 Motores ou geradores de corrente contínua com comutador 

mecânico; Motores universais de comutador para corrente 
alternada e corrente contínua 

23/02 . caracterizados pela disposição da excitação 
23/04 . . tendo excitação por ímã permanente 
23/06 . . tendo ligação em derivação dos enrolamentos de 

excitação 
23/08 . . tendo ligação em série dos enrolamentos de excitação 
23/10 . . tendo ligação composta (compound) dos enrolamentos 

de excitação 
23/12 . . tendo excitação produzida por uma fonte de corrente 

independente do circuito do induzido 
23/14 . . tendo excitação ou desexcitação em alta velocidade, 

por ex., pela neutralização do campo de excitação 
remanescente 

23/16 . . tendo campo de excitação ajustável de forma angular, 
por ex., pela inversão dos pólos, pela comutação dos 
pólos 

23/18 . . tendo escovas principais ou auxiliares deslocáveis 
23/20 . . tendo escovas adicionais dispostas entre as escovas 

principais do comutador, por ex., máquina de campo 
transversal, metadino, amplidino, outras máquinas 
excitadas pela reação do induzido 

23/22 . . tendo enrolamento de compensação ou de 
amortecimento 

23/24 . . tendo enrolamento de pólos de comutação 
23/26 . caracterizados pelo enrolamento do induzido 
23/28 . . tendo enrolamento aberto, isto é, não encerrado dentro 

do induzido 
23/30 . . tendo enrolamento sobreposto; tendo enrolamento 

imbricado 

23/32 . . tendo enrolamento em forma de onda 
23/34 . . tendo enrolamentos mistos 
23/36 . . tendo mais de um enrolamento; tendo mais de um 

comutador; tendo mais de um estator 
23/38 . . tendo enrolamento ou conexão para melhorar a 

comutação, por ex., ligação equipotencial 
23/40 . caracterizados pela disposição do circuito do ímã 
23/42 . . tendo pólos fendidos, isto é, com zonas para variação 

da relutância por meio de aberturas nos pólos ou por 
meio de pólos com espaçamento diferente do 
entreferro 

23/44 . . tendo partes do ferro que podem ser deslocadas ou 
giradas 

23/46 . . tendo derivações fixas, isto é, fluxo magnético 
transversal 

23/48 . . tendo induzido ajustável 
23/50 . Geradores com duas ou mais saídas 
23/52 . Motores atuando também como geradores, por ex., motor 

de partida utilizando como gerador de ignição ou 
iluminação 

23/54 . Motores ou geradores de induzido em forma de disco  
23/56 . Motores ou geradores tendo o núcleo de ferro separado do 

enrolamento do induzido 
23/58 . Motores ou geradores sem núcleo de ferro 
23/60 . Motores ou geradores tendo um induzido rotativo e um 

campo de excitação rotativo 
23/62 . Motores ou geradores com induzido fixo e  campo de 

excitação rotativo 
23/64 . Motores especialmente adaptados para funcionamento com 

corrente contínua ou corrente alternada, conforme a 
conveniência 

23/66 . Associação estrutural à dispositivos elétricos auxiliares 
influenciando a característica da, ou controlando a, 
máquina, por ex., com impedância, com chave 
(dispositivos de controle externos à máquina H 02 P) 

23/68 . Associação estrutural à dispositivos mecânicos auxiliares, 
por ex., com embreagens, com freios (dispositivos de 
controle externos à máquina H 02 P) 

 
24/00 Máquinas adaptadas para transmissão ou recepção 

instantânea do deslocamento angular das peças rotativas, 
por ex., sincro, selsyn 

 
25/00 Motores ou geradores de interruptor de corrente contínua 
 
26/00 Máquinas adaptadas para funcionar como motores de 

torque, isto é, para executar um torque quando estão 
paradas 

 
27/00 Motores ou geradores de corrente alternada com 

comutador mecânico (motores universais de corrente 
alternada ou corrente contínua 23/64) 

27/02 . caracterizados pelo enrolamento do induzido 
27/04 . de funcionamento monofásico com ligação em série ou em 

derivação 
27/06 . . com um comutador em curto-circuito simples ou 

múltiplo, por ex., motor de repulsão 
27/08 . . com induzido de alimentação múltipla 
27/10 . . com dispositivos de ligação para formas diferentes de 

funcionamento, por ex., motor de repulsão-indução  
27/12 . de funcionamento polifásico 
27/14 . . de ligação em série 
27/16 . . de ligação em derivação com alimentação pelo estator 
27/18 . . de ligação em derivação com alimentação pelo rotor 
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27/20 . Associação estrutural a um dispositivo de regulagem da 
velocidade 

27/22 . tendo meios para melhorar a comutação, por ex., campos 
auxiliares, enrolamentos duplos, escovas duplas 

27/24 . tendo dois ou mais comutadores 
27/26 . tendo induzido em forma de disco 
27/28 . Associação estrutural à dispositivos elétricos auxiliares 

influenciando a característica da, ou controlando a, 
máquina (dispositivos de controle externos à máquina H 02 
P) 

27/30 . Associação estrutural à dispositivos mecânicos auxiliares, 
por ex., embreagens, freios (dispositivos de controle 
externos à máquina H 02 P) 

29/00 Motores ou geradores possuindo dispositivos de comutação 
não-mecânicos, por ex., válvulas de descarga, dispositivos 
semicondutores 

29/03 . com um circuito magnético especialmente adaptado para 
evitar ondulação de torque ou problemas de auto-partida 
[6] 

29/06 . com dispositivos sensores de posição (29/03 tem 
prioridade) [4, 6] 

29/08 . . utilizando dispositivos de efeito magnético, por ex., 
dispositivos com efeito Hall, magneto-resistores (29/12 
tem prioridade) [4] 

29/10 . . utilizando dispositivos com efeito luminoso [4] 
29/12 . . utilizando bobinas detectoras [4] 
29/14 . com dispositivos sensores de velocidade (29/03 tem 

prioridade) [4, 6] 
31/00 Motores ou geradores acíclicos, isto é, máquinas contendo 

um induzido de tambor ou de disco com coletores de 
corrente contínua. 

31/02 . com coletores de contato sólido 
31/04 . com pelo menos um coletor de contato líquido 
33/00 Motores de ímã, induzido ou sistema de bobina de 

movimento alternado, oscilatório ou vibratório (dispositivos 
para lidar com energia mecânica estruturalmente associados à 
motores 7/00, por ex., 7/06) 

33/02 . com induzido deslocado em uma direção pela excitação de 
um único sistema de uma só bobina e em direção oposta 
por força mecânica, por ex., por uma mola 

33/04 . . em que a freqüência do funcionamento é determinada 
pela freqüência aplicada da corrente alternada 
ininterrupta 

33/06 . . . com induzido polarizado 
33/08 . . . com alimentação de corrente contínua sobreposta à 

alimentação de corrente alternada 
33/10 . . em que a excitação e a desexcitação alternada do 

sistema de uma só bobina é efetuada ou controlada 
pelo movimento do induzido 

33/12 . com o induzido deslocando-se em direções opostas pela 
excitação alternada de um sistema de duas bobinas 

33/14 . . em que a excitação e a desexcitação alternada de um 
sistema de duas bobinas é efetuada ou controlada pelo 
movimento do induzido 

33/16 . com induzido polarizado deslocando-se em direções 
alternadas pela inversão da excitação de um sistema de 
bobina única 

33/18 . com o sistema de bobinas deslocando-se pela excitação 
intermitente ou inversa, pela interação com um sistema de 
campo magnético fixo, por ex., ímã permanente 

35/00 Geradores com sistema de bobina, ímã, induzido ou outra 
parte do circuito magnético com movimento alternado 
oscilatóri o, ou vibratório (dispositivo para lidar com energia 
mecânica associada estruturalmente a geradores 7/00, por ex., 
7/06) 

35/02 . com ímã móvel e sistema de bobina fixa 
35/04 . com sistema de bobinas móveis e ímã fixo 
35/06 . com distribuidor de fluxo móvel e sistema de bobinas e 

ímã fixos 
37/00 Motores com rotor de rotação escalonada e sem 

interruptor ou comutador acionados pelo rotor, por ex., 
motores passo a passo 

37/02 . do tipo de relutância variável [4] 
37/04 . . Rotor localizado dentro do estator [4] 
37/06 . . Rotor situado em torno do estator [4] 
37/08 . . Rotor situado axialmente em frente do estator [4] 
37/10 . do tipo de ímã permanente (37/02 tem prioridade) [4] 
37/12 . . com induzido fixo e ímã rotativo [4] 
37/14 . . . Ímã girando dentro do induzido [4] 
37/16 . . . . com o núcleo do induzido em forma de 

ferradura [4] 
37/18 . . . . do tipo homopolar [4] 
37/20 . . com distribuidor rotativo de fluxo, sendo fixos tanto o 

induzido como o ímã [4] 
37/22 . Elementos amortecedores [4] 
37/24 . Associação estrutural com dispositivos mecânicos 

auxiliares [4] 
 
39/00 Geradores especialmente adaptados para produzir uma 

forma de onda não senoidal determinada 
 
41/00 Sistemas de propulsão em que um corpo rígido é deslocado 

ao longo de uma trajetória devido à interação dínamo-
elétrica entre  o corpo e um campo magnético que se 
propaga ao longo da trajetória 

41/02 . Motores lineares; Motores seccionais [3] 
41/025 . . Motores assíncronos [3] 
41/03 . . Motores síncronos; Motores passo a passo, motor de 

relutância (41/035 tem prioridade) [3] 
41/035 . . Motores de corrente contínua; Motores unipolares [3] 
41/06 . Motores rolantes isto é, tendo o eixo do rotor paralelo ao 

eixo do estator e seguindo uma trajetória circular à medida 
que o rotor gira em torno da parte interna ou externa do 
estator 

44/00 Máquinas em que a interação eletrodinâmica entre um 
plasma ou fluxo de líquido condutivo ou contendo 
partículas condutoras ou magnéticas e um sistema de 
bobinas ou de campo magnético, converte energia de fluxo 
de massa em energia elétrica ou vice-versa [3] 

44/02 . Bombas eletrodinâmicas [3] 
44/04 . . bombas de condução [3] 
44/06 . . Bombas de indução [3] 
44/08 . Geradores magneto-hidrodinâmicos (MHD) [3] 
44/10 . . Detalhes da estrutura de eletrodos [3] 
44/12 . . Detalhes da estrutura de canal de fluido [3] 
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44/14 . . . Canal circular ou em forma de parafuso [3] 
44/16 . . Detalhes da estrutura do circuito magnético [3] 
44/18 . . para gerar uma potência em corrente alternada [3] 
44/20 . . . pela  mudança de  polaridade  do  campo 

magnético [3] 
44/22 . . . pela mudança de condutividade do fluido [3] 
44/24 . . . pela reversão da direção do fluido [3] 
44/26 . . . pela criação de um campo magnético móvel [3] 
44/28 . Associação de geradores MHD à geradores convencionais 

(usina de energia nuclear incluindo um gerador MHD G 21 
D 7/02) [3] 

 
47/00 Conversores dínamo-elétricos 
47/02 . Conversores de corrente alternada em corrente contínua ou 

vice-versa  
47/04 . . Motores geradores 
47/06 . . Conversores em cascata 
47/08 . . Conversores de um único induzido 
47/10 . . . com máquina elevadora de tensão no lado da 

corrente alternada 
47/12 . Conversores de corrente contínua em corrente contínua 
47/14 . . Motores geradores 
47/16 . . Conversores de um único induzido, por ex., metadino 
47/18 . Conversores de corrente alternada em corrente alternada 
47/20 . . Motores geradores 
47/22 . . Conversores de freqüência de um único induzido com 

ou sem conversão de número de fases 
47/24 . . . tendo enrolamentos para diferentes números de 

pólos 
47/26 . . . funcionando como máquinas de indução 

assíncronas trabalhando abaixo ou acima do 
sincronismo, por ex., disposição em cascata de 
máquinas assíncronas e síncronas 

47/28 . . . funcionando como máquinas de comutador com 
anéis coletores adicionados 

47/30 . . Conversores de números de fases de um único 
induzido sem conversão de freqüência 

 
49/00 Embreagens dínamo-elétricas; Freios dínamo-elétricos 

(embreagens ou freios acionados elétrica ou magneticamente F 
16 D 27/00, 29/00, 65/34, 65/36; embreagens de partículas 
magnéticas F 16 D 37/02; adaptadas para utilização como 
dinamômetros G 01 L) 

49/02 . do tipo de indução assíncrona 
49/04 . . do tipo de histerese de corrente de Foucault ou de 

histereses 
49/06 . do tipo síncrono 
49/08 . do tipo de induzido de coletor 
49/10 . do tipo de ímã permanente 
49/12 . do tipo acíclico 
 
51/00 Transmissões dínamo-elétricos, isto é, meios dínamo-

elétricos para transmissão de força mecânica de um eixo 
acionador para um eixo acionado e compreendendo 
elementos do motor e do gerador em correlação estrutural 

 
53/00 Os chamados moto-contínuos por meios dínamo-elétricos 
 
55/00 Máquinas dínamo-elétricas tendo enrolamentos operando 

a temperaturas criogênicas [3] 
55/02 . do tipo síncrono [3] 
55/04 . . com enrolamentos de campo rotativos [3] 
55/06 . do  tipo homopolar [3] 
57/00 Máquinas dínamo-elétricas não incluídas nos grupos 17/00 

a 55/00 [3] 
 

 

 
H 02 M APARELHOS PARA CONVERSÃO DE CORRENTE ALTERNADA EM CORRENTE ALTERNADA, DE CORRENTE 

ALTERNADA EM CORRENTE CONTÍNUA, OU DE CORRENTE CONTÍNUA EM CORRENTE CONTÍNUA, E PARA 
UTILIZAÇÃO COM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA OU COM SISTEMAS SIMILARES DE SUPRIMENTO DE 
ENERGIA; CONVERSÃO DE UMA POTÊNCIA DE ENTRADA EM CORRENTE CONTÍNUA OU CORRENTE 
ALTERN ADA EM POTÊNCIA DE SAÍDA DE SURTO; CONTROLE OU REGULAGEM PARA OS MESMOS (sistemas para 
regulagem de variáveis elétricas ou magnéticas em geral, por ex., pela utilização de transformadores, reatores ou bobinas de reatância, 
combinação destes sistemas com conversores estáticos G 05 F; para computadores digitais G 06 F 1/00; transformadores H 01 F; 
conexão ou controle de um conversor com relação a uma operação conjunta com outro semelhante ou com outra fonte de alimentação H 
02 J; conversores dínamo-elétricos H 02 K 47/00; controle de transformadores, reatores ou bobinas de reatância, controle ou regulagem 
de motores elétricos, geradores ou conversores dínamo-elétricos H 02 P; geradores de pulsos H 03 K) [4,5] 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange somente circuitos ou aparelhos para a conversão de energia elétrica, ou disposições para controle ou regulagem 
de tais circuitos ou aparelhos. 

(2) Esta subclasse não abrange  os dispositivos eletrotécnicos individuais empregados quando se converte a energia elétrica. Tais 
disposit ivos são abrangidos pelas subclasses apropriadas, por ex., indutores, transformadores H 01 F, capacitores, retificadores 
eletrolíticos H 01 G, retificadores a vapor de mercúrio ou outras válvulas de descarga H 01 J, dispositivos semicondutores H 01 L, redes 
de impedância ou circuitos ressonantes não concernentes primordialmente à transferência de energia elétrica H 03 H. 

(3) Nesta subclasse, o seguinte termo é empregado com o significado indicado: 
- “conversão”, com relação a uma variável elétrica, por ex., tensão ou corrente, significa a mudança de um ou mais parâmetros da 

variável, por ex., amplitude, freqüência, fase, polaridade. [4] 
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Índice da Subclasse 
 
DETALHES.....................................................................................1/00 
TIPOS DE CONVERSÃO 

corrente contínua em corrente contínua ..............................3/00 
corrente alternada em corrente alternada.............................5/00 

 
corrente alternada em corrente contínua e vice-versa ........ 7/00 
corrente contínua ou corrente alternada em potência de 
saída de surto....................................................................... 9/00 
outros sistemas de conversão de potência......................... 11/00 
 
 

 

 
1/00 Detalhes dos aparelhos de conversão 
1/02 . Circuitos especialmente adaptados à geração de tensões de 

controle de grade ou de controle de ignição para válvulas 
de descarga incorporadas à conversores estáticos 

1/04 . . para válvulas com controle de grade 
1/06 . Circuitos especialmente adaptados para tornar não 

condutoras as válvulas de descarga a gás, ou dispositivos 
semicondutores equivalentes, por ex., tiratrons, t iristores 

1/08 . Circuitos especialmente adaptados à geração de tensões de 
controle de dispositivos semicondutores incorporados a 
conversores estáticos 

1/084 . . utilizando um circuito de controle comum a diversas 
fases de um sistema polifásico [4] 

1/088 . . para o controle simultâneo de dispositivos 
semicondutores conectados em série ou em paralelo [4] 

1/092 . . . sendo o sinal de controle transmitido oticamente 
[4] 

1/096 . . . estando a alimentação do circuito de controle 
conectada em paralelo com o elemento de 
comutação principal (1/092 tem prioridade) [4] 

1/10 . Disposições compreendendo meios de conversão para 
permitir a alimentação à vontade de uma carga por 
diferentes tipos de suprimento de energia, por ex., de 
corrente alternada ou de corrente contínua 

1/12 . Disposições para reduzir as harmônicas de um sinal de 
entrada ou de saída em corrente alternada 

1/14 . Disposições para reduzir as ondulações de um sinal de 
entrada ou de saída em corrente contínua 

1/15 . . utilizando elementos ativos [4] 
1/16 . Meios para permitir um nível de corrente na ocasião da 

ligação, por ex., com reator saturável 
1/20 . Mecanismos de contato para conversores dinâmicos 
1/22 . . incorporando coletores e escovas 
1/24 . . incorporando contatos rolantes ou basculantes 
1/26 . . incorporando contatos operados por came 
1/28 . . incorporando contatos de vibração acionados 

eletromagneticamente 
1/30 . . incorporando contatos líquidos 
 
3/00 Conversão de uma potência de entrada em corrente 

contínua em uma potência de saída em corrente contínua 
3/02 . sem conversão intermediária em corrente alternada 
3/04 . . por meio de conversores estáticos 
3/06 . . . utilizando resistores ou capacitores, por ex., divisor 

de tensão 
3/07 . . . utilizando capacitores carregados e descarregados 

alternadamente por meio de dispositivos   
semicondutores  com  eletrodo  de  controle [4] 

3/08 . . . utilizando válvulas de descarga sem eletrodo de 
controle ou dispositivos semicondutores sem 
eletrodo de controle 

3/10 . . . utilizando válvulas de descarga com eletrodo de 
controle ou dispositivos semicondutores com 
eletrodo de controle (3/07 tem prioridade) [4] 

3/125 . . . . utilizando dispositivos do tipo tiratron ou 
tiristor   necessitando  de  meios de  extinção 
[2] 

3/13 . . . . . utilizando unicamente válvulas de descarga 
[2] 

3/135 . . . . . utilizando unicamente dispositivos 
semicondutores [2] 

3/137 . . . . . . com controle automático da tensão ou 
da corrente de saída, por ex., 
reguladores de comutação [4] 

3/139 . . . . . . . com controle digital [4] 
3/142 . . . . . . . compreendendo vários dispositivos 

semicondutores como dispositivos 
de controle final para uma carga 
única [4] 

3/145 . . . . utilizando dispositivos do tipo triodo ou 
transistor necessitando da aplicação contínua 
de um sinal de controle [2] 

3/15 . . . . . utilizando unicamente válvulas de descarga 
[2] 

3/155 . . . . . utilizando unicamente dispositivos 
semicondutores [2] 

3/156 . . . . . . com controle automático da tensão ou 
da corrente de saída, por ex., 
reguladores de comutação [4] 

3/157 . . . . . . . com controle digital [4] 
3/158 . . . . . . . compreendendo vários dispositivos 

semicondutores como dispositivos 
de controle final para uma carga 
única [4] 

3/16 . . por meio de conversores dinâmicos 
3/18 . . . utilizando capacitores ou baterias que são 

carregados e descarregados alternadamente, por 
ex., carregados em paralelo e descarregados em 
série 

3/20 . . por combinação de conversores estáticos com 
conversores dinâmicos; por combinação de 
conversores dínamo-elétricos com outros conversores 
dinâmicos ou estáticos 

3/22 . com conversão intermediária em corrente alternada 
3/24 . . por meio de conversores estáticos 
3/26 . . . utilizando válvulas de descarga sem eletrodo de 

controle ou dispositivos semicondutores sem 
eletrodo de controle para produzir a corrente 
alternada intermediária 

3/28 . . . utilizando válvulas de descarga com eletrodo de 
controle ou dispositivos semicondutores com 
eletrodo de controle para produzir a corrente 
alternada intermediária 
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3/305 . . . . utilizando dispositivos do tipo tiratron ou 
tristor necessitando de meios de extinção [2] 

3/31 . . . . . utilizando  unicamente  válvulas  de 
descarga [2] 

3/315 . . . . . utilizando unicamente dispositivos 
semicondutores [2] 

3/325 . . . . utilizando dispositivos do tipo triodo ou 
transistor necessitando de aplicação contínua 
de um sinal de controle [2] 

3/33 . . . . utilizando unicamente válvulas de descarga [2] 
3/335 . . . . . utilizando unicamente dispositivos semi-

condutores [2] 
3/337 . . . . . . em configuração "push-pull" [4] 
3/338 . . . . . . em uma disposição auto-oscilante 

(3/337 tem prioridade) [4] 
3/34 . . por meio de conversores dinâmicos 
3/36 . . . utilizando peças mecânicas para selecionar 

progressivamente ou para variar continuamente a 
tensão de entrada 

3/38 . . . utilizando peças mecânicas de estabelecimento e 
ruptura de contato para interromper uma única 
tensão 

3/40 . . . . em que as peças são rotativas e os coletores 
funcionam juntamente com escovas ou roletes 

3/42 . . . . com contatos vibratórios acionados 
eletromagneticamente, por ex., disjuntor 
(interruptores automáticos em geral H 01 H 
51/34) 

3/44 . . por combinação de conversores estáticos com 
conversores dinâmicos; por combinação de 
conversores dínamo-elétricos com outros conversores 
dinâmicos ou estáticos 

5/00 Conversão de uma potência de entrada em corrente 
alternada em uma potência de saída em corrente 
alternada, por ex., para mudança de tensão, para mudança 
de freqüência, para mudança do número de fases 

5/02 . sem conversão intermediária em corrente contínua 
5/04 . . por meio de conversores estáticos (controle de 

transformadores, reatores ou bobina de reatância, 
por ex., para mudança do ponto de derivação H 02 
P 13/00) [4] 

5/06 . . . utilizando impedâncias 
5/08 . . . . utilizando unicamente capacitores 
5/10 . . . utilizando transformadores 
5/12 . . . . para conversão unicamente da amplitude da 

tensão ou da corrente 
5/14 . . . . para conversão entre circuitos com número de 

fase diferente 
5/16 . . . . para conversão de freqüência 
5/18 . . . . para conversão de forma da onda 
5/20 . . . utilizando válvulas de descarga sem eletrodo de 

controle ou dispositivos semicondutores sem 
eletrodo de controle 

5/22 . . . utilizando válvulas de descarga com eletrodo de 
controle ou dispositivos semicondutores com 
eletrodo de controle 

5/25 . . . . utilizando dispositivos do tipo tiratron ou 
tiristor necessitando de meios de extinção (5/27 
tem prioridade) [2] 

5/253 . . . . . utilizando  unicamente válvulas  de 
descarga [2] 

5/257 . . . . . utilizando unicamente dispositivos 
semicondutores [2] 

5/27 . . . . . para conversão de freqüência [2] 

5/275 . . . . utilizando dispositivos do tipo triodo ou 
transistor necessitando de aplicação contínua 
de um sinal de controle (5/297 tem 
prioridade) [2] 

5/29 . . . . . utilizando  unicamente  válvulas  de 
descarga [2] 

5/293 . . . . . utilizando unicamente dispositivos 
semicondutores [2] 

5/297 . . . . . para conversão de freqüência [2] 
5/32 . . por meio de conversores dinâmicos 
5/34 . . . utilizando peças mecânicas de estabelecimento e 

ruptura de contato 
5/36 . . . . em que as peças são rotativas e os coletores 

funcionam juntamente com escovas ou roletes 
5/38 . . por combinação de conversores estáticos com 

conversores dinâmicos; por combinação de 
conversores dínamo-elétricos com outros conversores 
dinâmicos ou estáticos 

5/40 . com conversão intermediária em corrente contínua 
5/42 . . por meio de conversores estáticos 
5/44 . . . utilizando válvulas de descarga ou dispositivos 

semicondutores para converter a corrente contínua 
intermediária em corrente alternada 

5/443 . . . . utilizando dispositivos do tipo tiratron ou 
tiristor necessitando de meios de extinção [2] 

5/447 . . . . . utilizando  unicamente  válvulas  de 
descarga [2] 

5/45 . . . . . utilizando unicamente dispositivos 
semicondutores [2] 

5/451 . . . . . . com controle automático da tensão ou 
da freqüência de saída [4] 

5/452 . . . . . . com controle automático da forma da 
onda de saída [4] 

5/453 . . . . utilizando dispositivos de tipo triodo ou 
transistor necessitando da aplicação contínua 
de um sinal de controle [2] 

5/456 . . . . . utilizando  unicamente válvulas de 
descarga [2] 

5/458 . . . . . utilizando unicamente dispositivos 
semicondutores [2] 

5/46 . . por meio de conversores dinâmicos 
5/48 . . por combinação de conversores estáticos com 

conversores dinâmicos; por combinação de 
conversores dínamo-elétricos com outros conversores 
dinâmicos ou estáticos 

7/00 Conversão de uma potência de entrada em corrente 
alternada em uma potência de saída em corrente contínua; 
Conversão de uma potência de entrada em corrente 
contínua em uma potência de saída em corrente alternada 

7/02 . Conversão de uma potência de entrada em corrente 
alternada em uma potência de saída em corrente contínua 
sem possibilidade de inversão 

7/04 . . por meio de conversores estáticos 
7/06 . . . utilizando válvulas de descarga sem eletrodo de 

controle ou dispositivos semicondutores sem 
eletrodos de controle 

7/08 . . . . dispostas para funcionamento em paralelo 
7/10 . . . . dispostas para funcionamento em série, por ex., 

para multiplicação de tensão 
7/12 . . . utilizando válvulas de descarga com eletrodo de 

controle ou dispositivos semicondutores com 
eletrodo de controle 
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7/145 . . . . utilizando dispositivos do tipo tiratron ou 
tiristor necessitando de meios de extinção [2,4] 

7/15 . . . . . utilizando  unicamente válvulas de 
descarga [2] 

7/155 . . . . . utilizando unicamente dispositivos 
semicondutores [2] 

7/162 . . . . . . em uma configuração em forma de 
ponte [4] 

7/17 . . . . . . dispostos   para   operação  em  
paralelo [2,4] 

7/19 . . . . . . dispostos para operação em série, por 
ex., para multiplicação de tensão [2,4] 

7/21 . . . . utilizando dispositivos do tipo triodo ou 
transistor necessitando da aplicação contínua 
de um sinal de controle [2] 

7/213 . . . . . utilizando  unicamente válvulas de 
descarga [2] 

7/217 . . . . . utilizando unicamente dispositivos 
semicondutores [2] 

7/219 . . . . . . em uma configuração em forma de 
ponte [4] 

7/23 . . . . . . dispostos   para   operação  em  
paralelo [2,4] 

7/25 . . . . . . dispostos para operação em série, por 
ex., para multiplicação de tensão [2,4] 

7/26 . . . utilizando dispositivos de centelha aberta, por ex., 
retificador Marx 

7/28 . . . utilizando retificadores eletrolíticos 
7/30 . . por meio de conversores dinâmicos 
7/32 . . . utilizando peças mecânicas de estabelecimento e 

ruptura de contato 
7/34 . . . . em que as peças são rotativas e os coletores 

funcionam juntamente com escovas ou roletes 
7/36 . . . . com contatos vibratórios, acionados 

eletromagneticamente, por ex., disjuntor 
(interruptores automáticos em geral H 01 H 
51/34) 

7/38 . . . utilizando um ou mais eletrodos de ignição girando 
sobre contra-eletrodos 

7/40 . . por combinação de conversores estáticos com 
conversores dinâmicos; por combinação de 
conversores dinamo-elétricos com outros conversores 
dinâmicos ou estáticos 

7/42 . Conversão de uma potência de entrada em corrente 
contínua em uma potência de saída em corrente alternada 
sem possibilidade de inversão 

7/44 . . por meio de conversores estáticos 
7/46 . . . utilizando válvulas de descarga sem eletrodo de 

controle ou dispositivos semicondutores sem 
eletrodo de controle 

7/48 . . . utilizando válvulas de descarga com eletrodo de 
controle ou dispositivos semicondutores com 
eletrodo de controle 

7/505 . . . . utilizando dispositivos do tipo tiratron ou 
tiristor necessitando de meios de extinção [2] 

7/51 . . . . . utilizando  unicamente válvulas de 
descarga [2] 

7/515 . . . . . utilizando unicamente dispositivos 
semicondutores [2] 

7/517 . . . . . . com   equipamento  especial  de  
partida [4] 

7/519 . . . . . . em uma configuração “push-pull” 
(7/517 tem prioridade) [4] 

7/521 . . . . . . em uma configuração em forma de 
ponte [4] 

7/523 . . . . . . com um circuito ressonante LC no 
circuito principal [4] 

7/525 . . . . . . com controle automático da forma da 
onda ou da freqüência de saída (7/517 
a 7/523 tem prioridade) [4] 

7/527 . . . . . . . por modulação da largura do pulso 
7/529 . . . . . . . . utilizando controle digital [4] 
7/53 . . . . utilizando dispositivos do tipo triodo ou 

transistor necessitando da aplicação contínua 
de um sinal de controle [2] 

7/533 . . . . . utilizando  unicamente válvulas de 
descarga [2] 

7/537 . . . . . utilizando unicamente dispositivos 
semicondutores [2] 

7/5375 . . . . . . com   equipamento  especial  de  
partida  [4] 

7/538 . . . . . . em uma configuração “push-
pull”(7/5375 tem prioridade) [4] 

7/5383 . . . . . . em um dispositivo auto-oscilante 
(7/538 tem prioridade) [4] 

7/5387 . . . . . . em uma configuração em forma de 
ponte [4] 

7/539 . . . . . . com controle automático da forma da 
onda ou da freqüência de saída (7/5375 
a 7/5387 tem prioridade [4] 

7/5395 . . . . . . . por  modulação  da largura do 
pulso [4] 

7/54 . . por meio de conversores dinâmicos 
7/56 . . . utilizando peças mecânicas para selecionar 

progressivamente ou variar continuamente a tensão 
de entrada 

7/58 . . . utilizando peças mecânicas de estabelecimento e 
ruptura de contato para interromper uma única 
tensão 

7/60 . . . . em que as peças são rotativas e os coletores 
funcionam juntamente com escovas ou roletes 

7/62 . . . . com contatos vibratórios acionados 
eletromagneticamente, por ex., disjuntor 
(interruptores automáticos em geral H 01 H 
51/34) 

7/64 . . por combinação de conversores estáticos com 
conversores dinâmicos; por combinação de 
conversores dínamo-elétricos com outros conversores 
dinâmicos ou estáticos 

7/66 . com possibilidade de reversão 
7/68 . . por meio de conversores estáticos 
7/70 . . . utilizando válvulas de descarga sem eletrodo de 

controle ou dispositivos semicondutores sem 
eletrodo de controle 

7/72 . . . utilizando válvulas de descarga com eletrodo de 
controle ou dispositivos semicondutores com 
eletrodo de controle 

7/75 . . . . utilizando dispositivos do tipo tiratron ou 
tiristor necessitando de meios de extinção (7/77 
tem prioridade) [2] 

7/753 . . . . . utilizando  unicamente válvulas de 
descarga [2] 

7/757 . . . . . utilizando unicamente dispositivos 
semicondutores [2] 

7/758 . . . . . . com controle automático da forma da 
onda ou da freqüência de saída [4] 

7/77 . . . . . dispostos para operação em paralelo [2] 
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7/79 . . . . utilizando dispositivos do tipo triodo ou 

transistor necessitando da aplicação 
contínua de um sinal de controle (7/81 tem 
prioridade) [2] 

7/793 . . . . . utilizando  unicamente válvulas de 
descarga [2] 

7/797 . . . . . utilizando unicamente dispositivos 
semicondutores [2] 

7/81 . . . . . dispostos para operação em paralelo [2] 
7/82 . . . utilizando dispositivos de centelha aberta, por ex., 

retificador Marx 
7/84 . . . utilizando retificadores eletrolíticos 
7/86 . . por meio de conversores dinâmicos 
7/88 . . . utilizando peças mecânicas para selecionar 

progressivamente ou variar continuamente a tensão 
de entrada 

7/90 . . . utilizando peças mecânicas de estabelecimento e 
ruptura de contato para interromper uma única 
tensão 

7/92 . . . . em que as peças são rotativas e os coletores 
funcionam juntamente com escovas ou roletes  

 
7/94 . . . . em que as peças são acionadas por cames 

rotativos ou dispositivos similares 
7/95 . . . . com contatos vibratórios acionados 

eletromagneticamente, por ex., disjuntor 
(interruptores automáticos em geral H 01 H 
51/34) 

7/96 . . . . com contatos líquidos móveis 
7/98 . . por combinação de conversores estáticos com 

conversores dinâmicos; por combinação de 
conversores dinâmicos ou estáticos 

9/00 Conversão de uma potência de entrada em corrente 
contínua  ou  corrente  alternada  em  potência  de saída de 
surto [2] 

9/02 . com uma potência de entrada em corrente contínua [2] 
9/04 . . utilizando capacitores de acumulação [2] 
9/06 . com uma potência de entrada em corrente alternada [2] 
11/00 Sistemas de conversão de potência não abrangidos pelos 

grupos precedentes [4] 

 
 
H 02 N MÁQUINAS ELÉTRICAS NÃO INCLUÍDAS EM OUTRO LOCAL 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
- geradores eletrostáticos, motores, embreagens, ou dispositivos de sustentação; 
- outros geradores ou motores não-dínamos-elétricos; 
- dispositivos de sustentação ou elevação utilizando atração ou repulsão magnética; 
- disposições para acionar, regular, frear, ou controlar de outro modo tais máquinas, exceto quando em operação conjunta com uma 

segunda máquina. 
(2) Atenção para as Notas após os títulos da classe  B 81 e da subclasse  B 81 B relativas aos  "dispositivos micro-estruturais" e aos  

"sistemas micro-estruturais". [7] 
(3) Existem ainda lugares específicos em outras subclasses, por ex., nas subclasses H 01 L, M, H 02 K, H 04 R, para geradores, motores ou 

outros meios de conversão de energia elétrica e outras formas de energia. 
 
 
Índice da Subclasse 
 
GERADORES, MOTORES 

Com efeito eletrostático.......................................................1/00 
Geradores utilizando ionização térmica e 
remoção de carga; motores elétricos utilizando 
efeitos térmicos.........................................................3/00; 10/00 
Com conversão da radiação luminosa em 
energia elétrica ....................................................................6/00 

Outros................................................................................ 11/00 
MÁQUINAS ELÉTRICAS EM GERAL, 
UTILIZANDO EFEITO PIEZOELÉTRICO, 
ELETROSTRIÇÃO OU MAGNETOSTRIÇÃO............................ 2/00 
EMBREAGENS OU DISPOSITIVOS DE 
SUSTENTAÇÃO ELETROSTÁTICOS....................................... 13/00 
DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO OU 
LEVITAÇÃO MAGNÉTICOS..................................................... 15/00 
 

 

 

1/00 Geradores ou motores eletrostáticos utilizando um 
portador sólido e móvel de carga eletrostática 

1/04 . Geradores de fricção 
1/06 . Geradores de influência 
1/08 . . com portador de carga condutivo, isto é, máquina à 

condensador 
1/10 . . com portador de carga não condutivo 
1/12 . . . em forma de uma correia transportadora, por ex., 

máquina van de Graff 

2/00 Máquinas elétricas em geral, utilizando efeito piezoelétrico, 
eletrostrição ou magnetostrição (geração mecânica de 
vibração em geral B 06 B; dispositivos piezoelétricos, 
eletrostritivos ou magnetostritivos em geral H 01 L 41/00) [4] 

2/02 . produzindo movimento linear, por ex., atuadores; 
Posicionadores lineares [6] 

2/04 . . Detalhes de construção [6] 
2/06 . . Circuitos impulsores; disposições de controle [6] 
2/08 . . utilizando  ondas progressivas, por ex., motores 

lineares [6] 
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2/10 . produzindo movimento giratório, por ex., motores 
rotativos [6] 

2/12 . . Detalhes de construção [6] 
2/14 . . Circuitos impulsores; Disposições de controle [6] 
2/16 . . utilizando ondas progressivas [6] 
2/18 . produzindo saída elétrica de entrada mecânica, por ex., 

geradores (para dispositivos de medição G 01) [6] 
3/00 Geradores em que a energia térmica ou cinética é 

convertida em energia elétrica pela ionização de um fluido 
e remoção de sua carga (válvulas de descarga funcionando 
como geradores termiônicos H 01 J 45/00) [3] 

 
6/00 Geradores em que a radiação luminosa é convertida 

diretamente em energia elétrica (células solares ou 
montagem destas,  H 01 L 25/00, 31/00) [4] 

 
10/00 Motores elétricos utilizando efeitos térmicos [3] 
 
11/00 Geradores ou motores não incluídos em outro local; os 

chamados moto contínuos obtidos por meios magnéticos ou 
elétricos (por pressão hidrostática F 03 B 17/04; por meios 
eletrodinâmicos H 02 K 53/00) 

13/00 Embreagens ou dispositivos de sustentação utilizando a 
atração eletrostática, por ex., utilizando o efeito Johnson-
Rahbek 

 
15/00 Dispositivos de sustentação ou de suspensão utilizando 

atração ou repulsão magnética, não incluídos em outro 
local (dispositivos magnéticos ou elétricos para trabalho de 
sustentação em máquinas ferramentas B 23 Q 3/15; 
dispositivos deslizantes ou de sustentação para sistemas 
ferroviários B 61 B 13/08; dispositivos de manipulação de 
material associados a conversores que incorporam dispositivos 
eletrostáticos ou magnéticos de aperto B 65 G 47/92; 
separação de artigos delgados ou em forma de filamento, de 
pilhas através da utilização de força magnética B 65 H 3/16; 
liberação de artigos delgados ou em forma de filamento, por 
meio de jato de ar ou sucção B 65 H 29/24; mancais utilizando 
meios elétricos ou magnéticos de sustentação F 16 C 32/04; 
liberação de cargas de mancais utilizando meios magnéticos F 
16 C 39/06; ímãs H 01 F 7/00; embreagens ou freios dínamo-
elétricos H 02 K 49/00) [3] 

15/02 . por meio de corrente de Foucault [3] 
15/04 . Repulsão por efeito Meissner (super ou hipercondutores 

em geral H 01 L 39/00) [3] 
 

 
H 02 P CONTROLE OU REGULAGEM DE MOTORES E GERADORES ELÉTRICOS, DE CONVERSORES DÍNAMO-

ELÉTRICOS; CONTROLE DE TRANSFORMADORES, REATORES OU BOBINAS DE REATÂNCIA (estrutura de partidas, 
freios, ou outros dispositivos de controle, ver a subclasse apropriada, por ex., freio mecânico F 16 D; regulador mecânico de velocidade 
G 05 D; resistor variável H 01 C; chave de partida H 01 H; sistemas para regulagem de variáveis elétricas ou magnéticas pela utilização 
de transformadores, reatores ou bobinas de reatância G 05 F; disposições estruturalmente associadas a motores, geradores, conversores 
dínamo-elétricos, transformadores, reatores ou bobinas de reatância, ver a subclasse apropriada, por ex., H 01 F, H 02 K; conexão ou 
controle de um gerador, transformador, reator, bobina de reatância ou conversor dínamo-elétrico com relação ao funcionamento 
conjunto com uma fonte semelhante ou com outra fonte de alimentação H 02 J; controle ou regulagem de conversores estáticos H 02 M) 
[4] 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange disposições para partida, regulagem, comutação eletrônica, frenagem, ou outros tipos de controle de motores, 
geradores, conversores dínamo-elétricos, embreagens, freios, transmissões, transformadores, reatores ou bobinas de reatância, dos tipos 
classificados nas subclasses apropriadas, por ex., H 01 F, H 02 K.  

(2) Esta subclasse não abrange disposições semelhantes para aparelhos dos tipos classificados na subclasse H 02 N, cujas disposições são 
abrangidas por esta subclasse. 

(3) Nesta subclasse, os seguintes termos e expressões são empregados com os significados indicados: [6]  
- "controle" significa influenciar uma variável de qualquer maneira, por ex., mudando sua direção ou seu valor (inclusive mudando-o de 

ou para zero), mantendo-o constante, limitando sua faixa de variação; [6] 
- "regulação" significa manter uma variável num valor desejado ou dentro de uma faixa desejada de valores, por comparação do valor 

efetivo com o valor desejado. [6] 
 
 
 
Índice da Subclasse 
 
DISPOSIÇÕES PARA A PARTIDA;  
DIMINUIÇÃO DA VELOCIDADE, PARADA....................1/00; 3/00 
REGULAGEM DA VELOCIDADE;  
CONTROLE DA VELOCIDADE OU 
DO TORQUE..........................................................................5/00; 7/00 
DISPOSIÇÕES DE ACORDO COM MAIS DE 
UM DOS GRUPOS ......................................................1/00, 3/00, 5/00  

OU 7/00 19/00 

DISPOSIÇÕES PARA CONTROLE DE  
MOTORES SÍNCRONOS OU MOTORES 
DÍNAMO-ELÉTRICOS COM  
COMUTADORES ELETRÔNICOS COM 
DEPENDÊNCIA DA POSIÇÃO DO ROTOR............................... 6/00 
DISPOSIÇÕES PARA CONTROLE DE  
MOTORES  DÍNAMO-ELÉTRICOS DE 
ROTAÇÃO ESCALONADA.......................................................... 8/00 
DISPOSIÇÕES PARA OBTENÇÃO DE UMA 
SAÍDA DESEJADA DO GERADOR............................................. 9/00 
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DISPOSIÇÕES PARA OBTENÇÃO DE UMA 
SAÍDA DESEJADA DE CONVERSORES  
DÍNAMO-ELÉTRICOS; ESTÁTICOS..............................11/00; 13/00 
DISPOSIÇÕES PARA CONTROLE DE FREIOS 
OU EMBREAGENS......................................................................15/00 

DISPOSIÇÕES PARA O CONTROLE DE  
ENGRENAGENS DÍNAMO-ELÉTRICAS................................. 17/00 
DISPOSIÇÕES PARA CONTROLE OU 
REGULAÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS 
POR CONTROLE DA ORIENTAÇÃO DE 
CAMPO, CONTROLE DE VETOR............................................. 21/00 
 
 

 

 
1/00 Disposições para a partida de motores elétricos ou de 

conversores dínamo-elétricos (6/00 tem prioridade) [4] 
1/02 . Detalhes 
1/04 . . Meios para controle da progressão da seqüência de 

partida em função do tempo ou em função da corrente 
da velocidade ou de outro parâmetro do motor 

1/06 . . . Partidas de várias posições, de acionamento 
manual 

1/08 . . . Chave liga/desliga de acionamento manual 
controlando chave de várias posições acionada 
mecanicamente ou impedâncias para a partida de 
um motor 

1/10 . . . Chave liga/desliga de acionamento manual 
controlando relés ou contatores, funcionando de 
forma seqüencial para a partida de um motor 
(seqüência determinada por chave de várias 
posições acionada mecanicamente 1/08) 

1/12 . . . Dispositivos de ligação acionados centrifugamente 
pelo motor 

1/14 . . . Resistores sensíveis à pressão acionados 
centrifugamente pelo motor 

1/16 . para a partida de motores ou conversores dínamo-elétricos 
1/18 . . para a partida de um motor individual de corrente 

contínua 
1/20 . . . por redução progressiva de uma resistência em 

série com o enrolamento do induzido 
1/22 . . . em qualquer direção da rotação 
1/24 . . para a partida individual de um motor de comutação de 

corrente alternada (partida de motores de comutação de 
corrente alternada/corrente contínua 1/18) 

1/26 . . para a partida individual de um motor de indução 
polifásico 

1/28 . . . pelo aumento progressivo da tensão aplicada ao 
circuito primário do motor 

1/30 . . . pelo aumento progressivo da freqüência de 
alimentação ao circuito primário do motor 

1/32 . . . por ligação estrela/triângulo 
1/34 . . . pela redução progressiva da impedância no circuito 

secundário 
1/36 . . . . sendo a impedância uma resistência líquida 
1/38 . . . por mudança de pólo 
1/40 . . . em qualquer direção da rotação 
1/42 . . para a partida individual de um motor de indução 

monofásico 
1/44 . . . por divisão de fase com um condensador 
1/46 . . para a partida individual de um motor síncrono  
1/48 . . . por mudança de pólo 
1/50 . . . por mudança de um funcionamento assíncrono 

para um funcionamento síncrono (1/48 tem 
prioridade) 

 
 
1/52 . . . pelo aumento progressivo da freqüência de 

alimentação do motor 
1/54 . . para a partida de dois ou mais motores dínamo-

elétricos 
1/56 . . . simultaneamente 
1/58 . . . sucessivamente 
3/00 Disposições para a parada ou a diminuição da velocidade 

de motores e geradores elétricos ou de conversores dínamo-
elétricos (6/00 tem preferência) [2,4] 

3/02 . Detalhes 
3/04 . . Meios para a parada ou a diminuição da velocidade por 

meio de um freio separado, por ex., freio de fricção, 
freio de corrente de Foucault (freios F 16 D, H 02 K 
49/00) [2] 

3/06 . para a parada ou diminuição individual da velocidade de 
um motor dínamo-elétrico ou de um conversor dínamo-
elétrico [2] 

3/08 . . para a parada ou a diminuição da velocidade de um 
motor de corrente contínua [2] 

3/10 . . . por inversão das ligações de alimentação 
3/12 . . . por frenagem a curto-circuito ou resistiva 
3/14 . . . por frenagem regenerativa 
3/16 . . . por frenagem combinada elétrica e mecânica 
3/18 . . para a parada ou diminuição da velocidade de um 

motor de corrente alternada [2] 
3/20 . . . por inversão da ordem de ligação das fases ao 

motor 
3/22 . . . por frenagem a curto-circuito ou resistiva 
3/24 . . . por aplicação de corrente contínua ao motor 
3/26 . . . por frenagem combinada elétrica e mecânica 
5/00 Disposições para a regulagem da velocidade de motores 

elétricos em que a velocidade do motor é medida e 
comparada com um dado valor físico de modo a ajustar a 
velocidade do motor 

5/04 . para regulagem individual da velocidade de um motor por 
meio de um freio separado 

5/05 . caracterizado pela utilização de motores de resistência 
magnética [6] 

5/06 . para regulagem individual da velocidade de um motor 
dínamo-elétrico de corrente contínua pela variação do 
campo ou da corrente do induzido 

Nota 
O grupo 5/22 tem prioridade sobre os grupos 5/08 a 5/20. 

 
5/08 . . utilizando dispositivos centrífugos, por ex., chave, 

resistor 
5/10 . . utilizando um interruptor periódico, por ex., regulador 

Tirrill (5/08, 5/12 a 5/18 têm prioridade) [4] 
5/12 . . utilizando válvulas de descarga ou dispositivos 

semicondutores (5/08 tem prioridade) [4] 
5/14 . . . utilizando válvulas de descarga  
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5/16 . . . utilizando dispositivos semicondutores  
5/162 . . . . controlando unicamente a alimentação do 

campo [4] 
5/165 . . . . controlando unicamente a alimentação do 

induzido [4] 
5/168 . . . . . utilizando uma impedância variável [4] 
5/17 . . . . . utilizando modulação de pulsos [4] 
5/172 . . . . . utilizando conversores estáticos, por ex., de 

corrente alternada em corrente contínua [4] 
5/175 . . . . . . do tipo que possui um tiristor ou um 

dispositivo semelhante, em série com a 
alimentação do motor [4] 

5/178 . . . . controlando a alimentação do  induzido e do 
campo [4] 

5/18 . . utilizando dispositivos magnéticos com grau de 
saturação controlável, isto é, transdutores 

5/20 . . utilizando máquinas excitadas por reações do induzido, 
por ex., metadino, amplidino, rotorol 

5/22 . . utilizando uma disposição Ward-Leonard 
5/24 . . . em que apenas o campo do gerador é controlado 
5/26 . . . em que os campos tanto do gerador como do motor 

são controlados 
5/28 . para regulagem individual da velocidade de um motor de 

corrente alternada pela variação da corrente do estator ou 
do rotor 

 
Nota 
 

Os grupos 5/36 a 5/42 têm prioridade com relação aos grupos 5/30 
a 5/34. [4] 

 
5/30 . . utilizando dispositivos centrífugos, por ex., chave, 

resistor 
5/32 . . utilizando um interruptor periódico (5/30 tem 

prioridade) 
5/34 . . pela variação da freqüência de alimentação do rotor ou 

do estator 
5/36 . . utilizando válvulas de descarga ou dispositivos 

semicondutores 
5/38 . . . utilizando válvulas de descarga 
5/40 . . . utilizando dispositivos semicondutores (controles 

orientados por vetor ou campo 21/00) [6] 
5/402 . . . . controlando a tensão de alimentação (5/418 

tem prioridade) [4] 
5/405 . . . . controlando a impedância secundária [4] 
5/408 . . . . controlando a freqüência da alimentação 

(5/418 tem prioridade) [4] 
5/41 . . . . . utilizando conversores de corrente contínua 

em corrente alternada [4] 
5/412 . . . . . utilizando conversores de corrente 

alternada em corrente alternada sem 
conversão intermediária em corrente 
contínua [4] 

5/415 . . . . controlando a energia de deslizamento 
5/418 . . . . para regulagem de motores com  coletor [4] 
5/42 . . utilizando dispositivos magnéticos com grau de 

saturação controlável, isto é, transdutores 
5/44 . . utilizando disposições para o deslocamento das 

escovas 
5/46 . para regulagem da velocidade de dois ou mais motores 

dínamo-elétricos em relação um ao outro 

5/48 . . pela comparação de valores mecânicos representando 
as velocidades 

5/50 . . pela comparação de valores elétricos representando as 
velocidades 

5/52 . . assegurando ainda o controle de deslocamento angular 
relativo 

 
6/00 Disposições para controle de motores síncronos ou motores 

dínamo-elétricos com comutadores eletrônicos com 
dependência da posição do rotor; Comutadores eletrônicos 
dos mesmos  (8/00 tem prioridade; controle orientado por 
vetor ou campo 21/00) [3, 4, 6] 

6/04 . Disposições para controle ou regulação de velocidade ou 
torque além de um motor [6] 

6/06 . Disposições para regulação de velocidade de um único 
motor onde a velocidade do motor é medida e comparada 
com um valor físico dado de modo à ajustar a velocidade 
do motor [6] 

6/08 . Disposições para controlar a velocidade e o torque de um 
único motor [6] 

6/10 . . prover ondulação reduzida do torque; controle da 
ondulação do torque [6] 

6/12 . Monitoria da comutação; Provisão de indicação de falha de 
comutação [6] 

6/14 . Comutadores eletrônicos [6] 
6/16 . . Disposições de circuito para detetar posição 

(disposição estrutural para sensores de posição H 02 K 
29/06) [6] 

6/18 . . . sem elemento de deteção de posição, por ex., 
utilizando f.e.m. contrária no  enrolamento [6] 

6/20 . Disposições para partida  (6/08 tem prioridade) [6] 
6/22 . Disposições para partida numa direção de rotação 

selecionada [6] 
6/24 . Disposições para parada [6] 
7/00 Disposições para o controle da velocidade ou torque de 

motores elétricos (1/00 a 6/00, 8/00 têm prioridade; controle 
de velocidade em geral G 05 D 13/62) [2] 

7/01 . adaptadas para serem conectadas a duas ou mais 
alimentações de tensão ou corrente [5] 

7/04 . para controle individual de um motor por meio de um freio 
separado 

7/05 . caracterizado pela utilização de motores de resistência 
magnética [6] 

7/06 . para controle individual de um motor dínamo-elétrico de 
corrente contínua pela variação do campo ou da corrente 
do induzido 

7/08 . . por controle manual sem força auxiliar 
 
Nota 

Os grupos 7/24 a 7/30 têm prioridade com relação aos grupos 
7/10 a 7/22. [4] 

 
7/10 . . . unicamente do campo do motor 
7/12 . . . . Mudando a excitação em série do campo para 

excitação em derivação ou vice-versa   
7/14 . . . da tensão aplicada ao induzido com ou sem 

controle do campo 
7/18 . . por controle principal com força auxiliar 
7/20 . . . utilizando uma chave de várias posições, por ex., 

um tambor, controlando o circuito do motor por 
meio de relés 
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7/22 . . . utilizando uma chave de várias posições, por ex., 
um tambor, controlando o circuito do motor por 
meio de uma chave de várias posições acionada 
por motor piloto ou de uma resistência variável 
acionada por motor piloto 

7/24 . . . utilizando válvulas de descarga ou dispositivos 
semicondutores 

7/26 . . . . utilizando válvulas de descarga 
7/28 . . . . utilizando dispositivos semicondutores 
7/282 . . . . . controlando unicamente a alimentação do 

campo [4] 
7/285 . . . . . controlando unicamente a alimentação do 

induzido [4] 
7/288 . . . . . . utilizando uma impedância variável [4] 
7/29 . . . . . . utilizando modulação de pulsos [4] 
7/292 . . . . . . utilizando conversores estáticos, por 

ex., de corrente alternada em corrente 
contínua [4] 

7/295 . . . . . . . do tipo que possui um tiristor ou 
um dispositivo semelhante, em 
série com a alimentação e o motor 
[4] 

7/298 . . . . . controlando a alimentação do induzido e 
do campo [4] 

7/30 . . . utilizando dispositivos magnéticos com grau de 
saturação controlável, isto é, transdutores 

7/32 . . . utilizando máquinas excitadas por reação do 
induzido, por ex., metadino, amplidino, rotarol  

7/34 . . . Utilizando uma disposição Ward-Leonard 
7/36 . para controle individual de um motor dínamo-elétrico de 

corrente alternada pela variação da corrente do estator ou 
do rotor 

7/38 . . por controle manual sem força auxiliar 
7/40 . . . utilizando uma impedância variável no  circuito do 

estator ou do rotor 
7/42 . . . utilizando uma alimentação de freqüência variável 
7/44 . . . . em que apenas o circuito do rotor ou apenas o 

circuito do estator é alimentado com corrente 
alternada 

7/46 . . . . em que tanto o circuito do rotor quanto o 
circuito do estator são alimentados com 
corrente alternada, sendo variável a freqüência 
de alimentação de um destes circuitos 

7/48 . . . por mudança de pólo 
7/50 . . . pelo deslocamento das escovas de um motor com 

coletor 
7/52 . . por controle principal com força auxiliar 
7/54 . . . utilizando uma chave de várias posições, por ex., 

um tambor, controlando o circuito do motor por 
meio de relés 

7/56 . . . utilizando uma chave de várias posições, por ex., 
um tambor, controlando o circuito do motor por 
meio de uma chave de várias posições acionada 
por motor piloto ou de uma resistência variável 
acionada por motor piloto 

7/58 . . . utilizando válvulas de descarga ou dispositivos 
semicondutores 

7/60 . . . . utilizando válvulas de descarga 
7/62 . . . . utilizando dispositivos semicondutores 

(controle orientado por vetor ou campo 21/00) 
[6] 

7/622 . . . . . controlando a tensão de alimentação (7/638 
tem prioridade) [4] 

7/625 . . . . . controlando a impedância secundária [4] 
7/628 . . . . . controlando a freqüência da alimentação 

(7/638 tem prioridade) [4] 

7/63 . . . . . . usando conversores de corrente 
contínua em corrente alternada [4] 

7/632 . . . . . . utilizando conversores de corrente 
alternada em corrente alternada sem a 
conversão intermediária em corrente 
contínua [4] 

7/635 . . . . . controlando a energia de deslizamento [4] 
7/638 . . . . . para controle de motores com coletor [4] 
7/64 . . . utilizando dispositivos magnéticos com grau de 

saturação controlável, isto é, transdutores 
7/66 . . . utilizando um gerador de corrente alternada para 

alimentar o motor, sendo o motor controlado por 
um controle efetuado sobre o gerador 

7/67 . para controle de dois ou mais motores dínamo-elétricos [4] 
7/68 . . para controle de dois ou mais motores dínamo-elétricos 

de corrente contínua 
7/685 . . . conectados eletricamente em série, isto é, 

percorridos pela mesma corrente [3] 
7/69 . . . acoplados mecanicamente por meio de 

engrenagens [3] 
7/695 . . . . Engrenagem diferencial [3] 
7/74 . . para controle de dois ou mais motores dínamo-elétricos 

de corrente alternada 
7/747 . . . acoplados mecanicamente por meio de 

engrenagens [3] 
7/753 . . . . Engrenagem diferencial [3] 
7/80 . . para controle de combinações de motores dínamo-

elétricos de corrente contínua e de corrente alternada 
8/00 Disposições para controlar motores dínamo- elétricos 

rodando passo à passo [2, 6] 
8/02 . especialmente adaptados para motores monofásicos ou 

bipolares, por ex., motores de alerta, motores de medidores 
[6] 

8/04 . Disposições para partida [6] 
8/06 . . na direção de rotação selecionada [6] 
8/08 . . Determinação da posição antes da partida [6] 
8/10 . . Moldagem de pulsos para a partida; Aumento da 

corrente durante a partida [6] 
8/12 . Controle ou estabilização da corrente [6] 
8/14 . Disposições para controlar a velocidade ou a velocidade e 

o torque (8/12, 8/22 tem prioridade) [6] 
8/16 . . Redução da energia dissipada ou fornecida [6] 
8/18 . . Moldagem de pulsos, por ex., para reduzir a ondulação 

do torque [6] 
8/20 . . caracterizado por operação bidirecional [6] 
8/22 . Controlado pelo tamanho do passo; passo intermediário, 

por ex., micro passo [6] 
8/24 . . Disposições para parada (8/32 tem prioridade) [6] 
8/26 . . Memorização do pulso final quando parando [6] 
8/28 . . Desligando a fonte de força quando parando [6] 
8/30 . . Mantendo a posição quando parado [6] 
8/32 . Reduzindo o overshoot ou oscilação, por ex., 

amortecimento [6] 
8/34 . Monitoria da operação (8/36 tem prioridade) [6] 
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8/36 . Proteção contra falhas, por ex., contra sobreaquecimento, 
fora de passo; Indicação de falhas (disposições de proteção 
de emergência com interrupção automática de alimentação 
H 02 H 7/08) [6] 

8/38 . . sendo a falha fora de passo  [6] 
8/40 . Adaptações especiais para controle de dois ou mais 

motores stepping [6] 
8/42 . caracterizado por motores non-stepper operados passo à 

passo [6] 
 
9/00 Disposições para o controle de geradores elétricos para a 

obtenção de uma saída desejada (disposições Ward - 
Leonard 7/34; alimentação de uma rede de dois ou mais 
geradores H  02 J; carregamento de baterias H 02 J 7/14) 

9/02 . Detalhes 
9/04 . Controle exercido sobre um motor primário não elétrico e 

dependendo do valor da característica elétrica de saída do 
gerador (para efetuar o controle do motor principal em 
geral,  ver  as  classes  apropriadas  para  dito motor 
principal) [2] 

9/06 . Controle exercido sobre uma embreagem ou outro meio de 
transmissão de força mecânica e dependendo do valor da 
característica elétrica de saída do gerador (para efetuar o 
controle dos meios de transmissão de força, ver as classes 
apropriadas para ditos meios) [2] 

9/08 . Controle do circuito do gerador durante a partida ou parada 
dos  meios de acionamento, por ex., para iniciar a 
excitação [2] 

9/10 . Controle exercido sobre o circuito de excitação do gerador 
para reduzir efeitos danosos de sobrecargas ou de 
fenômenos transitórios, por ex., aplicação, supressão ou 
mudança brusca de carga [2] 

9/12 . . para desmagnetizar; para reduzir o magnetismo 
residual; para evitar a inversão de pólos [2] 

9/14 . pela variação do campo (9/08, 9/10 têm prioridade) [2] 
9/16 . . devido à variação da resistência ôhmica no circuito de 

campo, utilizando resistências ligadas no, ou fora do, 
circuito escalonado 

9/18 . . . sendo a ligação provocada por um servomotor, um 
instrumento de medição, ou um relé 

9/20 . . devido à variação de uma resistência ôhmica de 
variação contínua 

9/22 . . . compreendendo uma resistência em forma de 
carvão 

9/24 . . devido à variação da relação ligação-ruptura de 
contatos de funcionamento intermitente, por ex., 
utilizando um regulador Tirrill  

9/26 . . utilizando válvulas de descarga ou dispositivos 
semicondutores (9/34 tem prioridade) [2] 

9/28 . . . utilizando válvulas de descarga 
9/30 . . . utilizando dispositivos semicondutores 
9/32 . . utilizando dispositivos magnéticos com grau de 

saturação controlável (9/34 tem prioridade) [2] 
9/34 . . utilizando dispositivos magnéticos com grau de 

saturação controlável em combinação  com uma 
válvula de descarga controlada ou um dispositivo 
semicondutor controlado 

9/36 . . utilizando máquinas excitadas por reação do induzido 
9/38 . . Auto-excitação por corrente derivada da retificação 

tanto da tensão de saída como da corrente de saída do 
gerador 

9/40 . pela variação da relutância do circuito magnético do 
gerador 

9/42 . para obtenção da freqüência desejada sem variação da 
velocidade do gerador 

9/44 . Controle da freqüência e da tensão segundo uma relação 
predeterminada, por ex., relação constante 

9/46 . Controle de um gerador assíncrono pela variação do 
condensador 

9/48 . Disposições para a obtenção de um valor constante de 
saída a uma velocidade variável do gerador, por ex., em 
veículo (9/04 a 9/46 têm prioridade) [3] 

11/00 Disposições para o controle de conversores dínamo-
elétricos (partida 1/00; parada ou diminuição da velocidade 
3/00; alimentação de uma rede em conjunto com um gerador 
ou outro conversor, H 02 J) [4] 

11/04 . para controle de conversores dínamo-elétricos possuindo 
saída em corrente contínua 

11/06 . para controle de conversores dínamo-elétricos possuindo 
saída em corrente alternada 

13/00 Disposições para o controle de transformadores, reatores 
ou bobinas de reatância, a fim de obter características 
determinadas de saída (sistemas de regulagem utilizando 
transformadores, reatores ou bobinas de reatância G 05 F; 
transformadores H 01 F; alimentação de uma rede em conjunto 
com um gerador ou um conversor H 02 J; controle ou 
regulagem de conversores H 02 M) [4] 

13/06 . pela mudança da derivação; pela modificação das 
interconexões dos enrolamentos 

13/08 . pelo deslizamento do coletor de corrente ao longo do 
enrolamento 

13/10 . pelo deslocamento do núcleo, da bobina ou da blindagem, 
por ex., por regulador de indução 

13/12 . pela variação da polarização magnética 
15/00 Disposições para o controle de freios ou embreagens 

dínamo-elétricos (controle da velocidade de motores dínamo-
elétricos por meio de um freio separado 5/00, 7/00) 

15/02 . Controle conjunto de freios e embreagens [3] 
17/00 Disposições  para o controle eletrodinâmico de 

engrenagens [3] 
19/00 Disposições de acordo com mais de um dos grupos 1/00, 

3/00, 5/00 ou 7/00 [5] 
19/02 . Fornecendo proteção contra sobrecarga sem interrupção 

automática da alimentação (disposições de circuito de 
proteção de emergência com interrupção automática da 
alimentação H 02 H 7/08, sem desligamento, em geral H 
02 H 9/02) [6] 

21/00 Disposições para controle ou regulação de motores elétricos 
por controle da orientação de campo; Controle de vetor [6] 
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H 03 CIRCUITOS ELETRÔNICOS BÁSICOS 
 
H 03 B GERAÇÃO DE OSCILAÇÕES, DIRETAMENTE OU POR VARIAÇÃO DE FREQÜÊNCIA, POR MEIO DE CIRCUITOS 

QUE EMPREGAM ELEMENTOS ATIVOS QUE OPERAM DE UMA MANEIRA NÃO COMUTATIVA; GERAÇÃO DE 
RUÍDOS POR TAIS CIRCUITOS (medição, teste G 01 R; geradores adaptados a instrumentos musicais eletrofônicos; G 10 H; 
síntese da fala G 10 L; masers, lasers H 01 S; máquinas dínamo-elétricas H 02 K; circuitos inversores de potência elétrica H 02 M; 
através do uso de técnicas de pulso H 03 K; controle automático de geradores eletrônicos H 03 L; partida, sincronização ou 
estabilização de geradores eletrônicos cujo tipo é irrelevante ou não especificado H 03 L; geração de oscilações em plasma H 05 H) 

 
Índice da Subclasse 
 
GERAÇÃO SEM MUDANÇA DE 
FREQÜÊNCIA 

Por meio de amplificação e 
realimentação; resistência negativa ............................5/00; 7/00 
Por meio de válvulas de tempo de 
trânsito; tubos de feixe eletrônico ............................9/00; 13/00 
Por meio de excitação por choque; 
efeito Hall; fonte de radiação e 
detectores.....................................................11/00; 15/00; 17/00 

GERAÇÃO COM MUDANÇA DE 
FREQÜÊNCIA 

Por multiplicação ou divisão de 
um sinal .............................................................................19/00 
 

 
Por combinação de sinais não-
modulados ......................................................................... 21/00 

PARTICULARIDADES DAS 
OSCILAÇÕES GERADAS 

Varridas em uma faixa de 
freqüência; freqüência múltipla; 
polifásica; ruído..........................................23/00; 25/00; 27/00;  
 29/00 

OUTROS MÉTODOS DE GERAÇÃO........................................ 28/00 
DETALHES..................................................................................... 1/00 
 

 

1/00 Detalhes 
1/02 . Detalhes estruturais dos osciladores de potência, por ex., 

para aquecimento 
1/04 . Redução de oscilações indesejáveis, por ex., harmônicas 
5/00 Geração de oscilações por meio de um amplificador com 

realimentação regenerativa entre a saída e a entrada  (9/00, 
15/00 têm prioridade) 

5/02 . Detalhes 
5/04 . . Modificações do gerador para compensar variações de 

valores físicos, por ex., alimentação de energia, carga, 
temperatura 

5/06 . . Modificações do gerador para assegurar o início das 
oscilações 

5/08 . com o elemento determinador da freqüência englobando 
indutância e capacitância concentradas 

5/10 . . sendo o elemento ativo do amplificador uma válvula a 
vácuo (5/14 tem prioridade) 

5/12 . . sendo o elemento ativo do amplificador um dispositivo 
semicondutor (5/14 tem prioridade) 

5/14 . . estando o elemento determinador da freqüência ligado 
por meio de um circuito em ponte a um anel fechado 
em torno do qual o sinal é transmitido 

5/16 . . . sendo o elemento ativo do amplificador uma 
válvula a vácuo 

5/18 . com o elemento determinador da freqüência 
compreendendo indutância e capacitância distribuídas 

5/20 . com o elemento determinador da freqüência 
compreendendo resistência e também capacitância ou 
indutância, por ex., oscilador de deslocamento de fase 

5/22 . . sendo o elemento ativo do amplificador uma válvula à 
vácuo (5/26 tem prioridade) 

5/24 . . sendo o elemento ativo do amplificador um dispositivo 
semicondutor (5/26 tem prioridade) 

5/26 . . sendo  o elemento determinador da freqüência parte do 
circuito em ponte em anel fechado em torno do qual o 
sinal é transmitido; sendo o elemento que determina a 
freqüência ligado por meio de um circuito em ponte a 
esse  anel  fechado,  por  ex.,  oscilador em ponte de 
Wien, oscilador em T paralelo 

5/28 . . . sendo o elemento ativo do amplificador uma 
válvula a vácuo 

5/30 . sendo  o elemento determinador da freqüência um 
ressonador eletromecânico 

5/32 . . sendo um ressonador piezoelétricos (utilização de 
materiais especiais piezoelétricos H 01 L 41/00) 

5/34 . . . sendo o elemento ativo do amplificador uma 
válvula a vácuo (5/38 tem prioridade) 

5/36 . . . sendo o elemento ativo do amplificador um 
dispositivo semicondutor (5/38 tem prioridade) 

5/38 . . . sendo o elemento determinador da freqüência 
ligado por meio de um circuito em ponte a um anel 
fechado em torno do qual o sinal é transmitido 

5/40 . . sendo um ressonador magnetostritivo (5/42 tem 
prioridade; utilização de materiais especiais 
magnetostritivos H 01 L 41/00) 

5/42 . . sendo o elemento determinador da freqüência ligado 
por meio de um circuito em ponte a um anel fechado 
em torno do qual o sinal é transmitido 

7/00 Geração de oscilações utilizando um elemento ativo tendo 
resistência negativa entre dois de seus eletrodos (9/00 tem 
prioridade) 

7/02 . com o elemento determinador da freqüência englobando 
indutância e capacitância concentradas 

7/04 . . sendo o elemento ativo uma válvula a vácuo 
7/06 . . sendo o elemento ativo um dispositivo semicondutor 
7/08 . . . sendo um diodo de túnel 
7/10 . . sendo o elemento ativo uma válvula de descarga a gás 

ou em arco 
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7/12 . com o elemento determinador da freqüência 
compreendendo indutância e capacitância distribuídas 

7/14 . . sendo o elemento ativo um dispositivo semicondutor 
9/00 Geração de oscilações utilizando efeitos de tempo de 

trânsito  [2] 
9/01 . utilizando válvulas de descarga [2] 
9/02 . . utilizando uma válvula de campo retardador 

(utilizando klystrons 9/04) [2] 
9/04 . . utilizando uma klystron [2] 
9/06 . . . utilizando uma klystron de refletor [2] 
9/08 . . utilizando uma válvula de onda progressiva [2] 
9/10 . . utilizando uma magnétron [2] 
9/12 . utilizando dispositivos em estado sólido, por ex.; 

disposit ivos de efeito Gunn [2] 
9/14 . . e elementos que abrangem indutância e capacitância 

distribuídas [3] 
11/00 Geração de oscilações utilizando um circuito sintonizado 

excitado por choque (com realimentação 5/00) 
11/02 . excitado por centelha (aberturas de centelhas para esse fim 

H 01 T 9/00) 
11/04 . excitado por interruptor 
11/06 . . por interruptor mecânico 
11/08 . . sendo o interruptor uma válvula de descarga 
11/10 . . sendo o interruptor um dispositivo semicondutor 
13/00 Geração de oscilações utilizando a deflexão do feixe 

eletrônico em uma válvula de raios catódicos 
15/00 Geração de oscilações utilizando dispositivos 

galvanomagnéticos, por ex., dispositivos a efeito Hall, ou 
utilizando efeitos de supercondutividade (dispositivos 
galvano magnéticos per se  H 01 L 43/00) 

17/00 Geração de oscilações utilizando uma fonte de radiações e 
um detector, por ex., com obturador variável interposto 

19/00 Geração de oscilações pela multiplicação de freqüência não 
regenerativa ou divisão de um sinal de uma fonte separada 
(transferência de modulação de uma portadora para outra H 03 
D 7/00) 

19/03 . utilizando indutância não linear [3] 

19/05 . utilizando capacitância não linear, por ex., diodo varactor 
[3] 

19/06 . por meio de um dispositivo de descarga ou de um 
dispositivo semicondutor com mais de dois eletrodos 

19/08 . . por meio de um dispositivo de descarga 
19/10 . . . utilizando somente multiplicação 
19/12 . . . utilizando somente divisão 
19/14 . . por meio de um dispositivo semicondutor 
19/16 . utilizando dispositivos retificadores não controlados, por 

ex., diodos retificadores ou diodos Schottky [3] 
19/18 . . e elementos compreendendo indutância e capacitância 

distribuídas [3] 
19/20 . . sendo diodos que apresentam efeitos de 

armazenamento ou de intensificação de carga [3] 
21/00 Geração de oscilações mediante combinação de sinais não 

modulados, de freqüências diferentes (19/00 tem prioridade; 
circuitos para mudança de freqüência, em geral H 03 D) [3] 

21/01 . por batimento de sinais não modulados de freqüências 
diferentes [3] 

21/02 . . por batimento múltiplo, por ex., para síntese de 
freqüência [3] 

21/04 . . utilizando diversas etapas similares [3] 
23/00 Geração de oscilações varridas periodicamente em uma 

faixa de freqüência predeterminada (circuitos de modulação 
de ângulo em geral H 03 C 3/00) 

25/00 Geração simultânea por meio de um oscilador de marcha 
livre de oscilações de freqüências diferentes 

27/00 Geração de oscilações fornecendo várias saídas da mesma 
freqüência mas de fases diferentes, outras que não simples 
saída de oposição de fase 

28/00 Geração de oscilações por métodos não abrangidos pelos 
grupos 5/00 a 27/00, incluindo modificação da forma de 
onda a fim de produzir oscilações senoidais (geradores com 
funcionamento semelhante para efetuar operações de 
computação G 06 G 7/26; utilização de transformadores para 
conversão da forma de onda em conversores ca ca H 02 M 
5/18) [4] 

29/00 Geração de correntes e tensões de ruído 
 

 

 
H 03 C MODULAÇÃO (medição, teste G 01 R; masers, lasers H 01 S; moduladores especialmente adaptados para serem utilizados nos 

amplificadores de corrente contínua H 03 F 3/38; modulação de pulsos H 03 K 7/00; os chamados moduladores podendo unicamente 
fazer uma ligação entre estados predeterminados de amplitude, freqüência ou fase H 03 K 17/00, H 04 L; codificação, decodificação, 
conversão de códigos, em geral H 03 M; moduladores síncronos especialmente adaptados à televisão a cores H 04 N 9/65) 

 
Notas 

 
(1) Esta subclasse abrange somente modulação, chaveamento ou interrupção de oscilações senoidais ou de ondas eletromagnéticas, seja 

qual for a forma de onda do sinal modulador. 
(2) Nesta subclasse, os circuitos usáveis tanto como moduladores quanto como desmoduladores são classificados no subgrupo que trata do 

tipo do modulador em apreço. 
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1/00 Modulação de amplitude (5/00, 7/00 têm prioridade) 
1/02 . Detalhes 
1/04 . Meios no, ou combinados com, o estágio de modulação 

para reduzir a modulação de ângulo 
1/06 . . Modificações do modulador para reduzir a distorção 

por ex., por realimentação, e certamente aplicável a 
mais de um tipo de modulador 

1/08 . por meio de elemento de impedância variável (1/28 a 1/34, 
1/46 a 1/52, 1/62 têm prioridade) 

1/10 . . sendo o elemento um indutor dependente da tensão 
1/12 . . sendo o elemento um capacitor dependente da tensão 
1/14 . . sendo o elemento um diodo 
1/16 . por meio de um dispositivo de descarga tendo pelo menos 

três eletrodos (1/28 a 1/34, 1/50, 1/52, 1/62 têm prioridade) 
1/18 . . portadora aplicada à grade de controle 
1/20 . . . sinal de modulação aplicado ao anodo 
1/22 . . . sinal de modulação aplicado à mesma grade  
1/24 . . . sinal de modulação aplicado à uma grade diferente 
1/26 . . . sinal de modulação aplicado ao catodo 
1/28 . por meio de uma válvula de tempo de trânsito 
1/30 . . por meio de uma magnétron 
1/32 . pela deflexão do feixe eletrônico em válvula de descarga 
1/34 . por meio de um elemento sensível à luz 
1/36 . por meio de um dispositivo semicondutor tendo pelo 

menos três eletrodos (1/34, 1/50, 1/52, 1/62 têm 
prioridade) 

1/38 . . portadora aplicada à base de um transistor 
1/40 . . . sinal de modulação aplicado ao coletor 
1/42 . . . sinal de modulação aplicado à base 
1/44 . . . sinal de modulação aplicado ao emissor 
1/46 . Moduladores com peças acionadas mecânica ou 

acusticamente 
1/48 . por meio de dispositivos de efeito Hall 
1/50 . pela conversão da modulação de ângulo em modulação de 

amplitude (1/28 a 1/34, 1/46, 1/48 têm prioridade) 
1/52 . Moduladores em que a portadora ou uma faixa lateral são 

total ou parcialmente suprimidas (1/28 a 1/34, 1/46, 1/48 
têm prioridade) 

1/54 . . Moduladores balanceados, por ex., do tipo de ponte, do 
tipo de anel, do tipo de duplo balanceamento 

1/56 . . . compreendendo somente elementos bipolares 
variáveis 

1/58 . . . . compreendendo diodos 
1/60 . . com uma faixa lateral, total ou parcialmente suprimida 
1/62 . Moduladores em que a amplitude do componente da 

port adora na saída depende da intensidade do sinal de 
modulação, por ex., ausência de portadora na saída quando 
não há nenhum sinal de modulação (1/28 a 1/34, 1/46, 1/48 
têm prioridade) 

 
3/00 Modulação de ângulo (5/00, 7/00 têm prioridade) 

 
3/02 . Detalhes 
3/04 . . Meios no, ou combinados com, o estágio de 

modulação para reduzir a modulação de amplitude 
3/06 . . Meios para mudar o desvio de freqüência 
3/08 . . Modificações do modulador para tornar linear a 

modulação, por ex., realimentação, e certamente 
aplicável a mais de um tipo de modulador 

3/09 . . Modificações de modulador para regular a freqüência 
média [3] 

3/10 . por meio de  impedância variável (3/30 a 3/38 têm 
prioridade) 

3/12 . . por meio de um elemento reativo variável 
3/14 . . . simulado por circuito compreendendo um 

elemento ativo com pelo menos três eletrodos, por 
ex., circuito de válvula de resistência 

3/16 . . . . em que o elemento ativo constitui ao mesmo 
tempo o elemento ativo de um oscilador 

3/18 . . . sendo o elemento um indutor dependente da 
corrente 

3/20 . . . sendo o elemento um capacitor dependente de 
tensão 

3/22 . . . sendo o elemento um diodo semicondutor, por ex., 
diodo varactor 

3/24 . . por meio de um elemento resistivo variável, por ex., 
válvula 

3/26 . . . compreendendo dois elementos controlados em 
push-pull pelo sinal de modulação 

3/28 . . utilizando uma impedância variável acionada mecânica 
ou acusticamente 

3/30 . por meio de uma válvula de tempo de trânsito 
3/32 . . sendo a válvula uma magnétron 
3/34 . por deflexão do feixe eletrônico em uma válvula de 

descarga 
3/36 . por meio de um elemento sensível à luz 
3/38 . pela conversão da modulação de amplitude para 

modulação de ângulo 
3/40 . . utilizando dois trajetos de sinais cujas saídas 

apresentam uma pré-determinada diferença de fase e 
pelo menos uma sendo modulada em amplitude 

3/42 . por meio de dispositivos eletromecânicos (3/28 tem 
prioridade) [3] 

5/00 Modulação de amplitude e modulação de ângulo 
produzidas simultaneamente conforme desejado pelo 
mesmo sinal de modulação (7/00 tem prioridade) 

5/02 . por meio de uma válvula de tempo de trânsito 
5/04 . . sendo a válvula uma magnétron 
5/06 . por deflexão do feixe eletrônico em uma válvula de 

descarga 
7/00 Modulação de ondas eletromagnéticas (dispositivos ou 

sistemas para a modulação da luz G 02 F 1/00; para a geração 
de oscilações H 03 B, K) 

7/02 . em uma linha de transmissão, guias de ondas, ressonadores 
de cavidade, ou campos de radiação de antenas 

7/04 . . Sendo modulada a polarização das ondas transmitidas 
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H 03 D DESMODULAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE MODULAÇÃO DE UMA ONDA PORTADORA PARA OUTRA (masers, 
lasers H 01 S; circuitos capazes de funcionar tanto como moduladores quanto como desmoduladores H 03 C; detalhes aplicáveis tanto a 
moduladores quanto a conversores de freqüência H 03 C; desmodulação de pulsos H 03 K 9/00; transformação de tipos de modulação 
de pulsos H 03 K 11/00; codificação, decodificação ou conversão de códigos, em geral H 03 M; estações repetidoras H 04 B 7/14; 
desmoduladores adaptados a sistemas telegráficos de corrente alternada H 04 L 27/00; desmoduladores síncronos adaptados à televisão 
a cores H 04 N 9/66) 
 

Nota 

Esta subclasse abrange somente: 
- desmodulação ou transferência de sinais modulados em uma portadora senoidal ou em ondas eletromagnéticas; 
- comparação entre a fase ou freqüência de duas oscilações mutuamente independentes 

 
Índice da Subclasse 
 
DESMODULAÇÃO 

Amplitude; ângulo; combinada; 
super-regenerativa .....................................................1/00; 3/00;  
 5/00; 9/00; 11/00 

 
 
TRANSFERÊNCIA................................................................ 7/00, 9/00 
COMPARAÇÃO DE FASE OU DE FREQÜÊNCIA................... 13/00 
 
 
 

 

 
1/00 Desmodulação de oscilações moduladas em amplitude 

(5/00, 9/00, 11/00 têm prioridade) 
1/02 . Detalhes 
1/04 . . Modificações de desmoduladores para reduzir a 

interferência de sinais indesejáveis 
1/06 . . Modificações de desmoduladores para reduzir a 

distorção, por ex., por realimentação negativa 
1/08 . por meio de elementos bipolares não lineares (1/22, 1/26, 

1/28 têm prioridade) 
1/10 . . de diodos 
1/12 . . . com meios para igualar as cargas de corrente 

alternada e corrente contínua 
1/14 . por meio de elementos não lineares com mais de dois pólos 

(1/22, 1/26, 1/28 têm prioridade) 
1/16 . . de válvulas de descarga 
1/18 . . de dispositivos semicondutores 
1/20 . . com meios para impedir um tipo indesejável de 

desmodulação, por ex., impedindo a detecção de anodo 
em um circuito de detecção de grade 

1/22 . Circuitos homódinos ou sincródinos 
1/24 . . para desmodulação de sinais em que uma faixa lateral 

ou a portadora foram suprimidas total ou parcialmente 
1/26 . por meio de válvulas de tempo de trânsito 
1/28 . por deflexão do feixe eletrônico em uma válvula de 

descarga (1/26 tem prioridade) 
3/00 Desmodulação de oscilações moduladas em ângulo (5/00, 

9/00, 11/00 têm prioridade) 
3/02 . por detecção da diferença de fase entre dois sinais obtidos 

a partir do sinal de entrada (3/28 a 3/32 têm prioridade; 
disposições de limitador H 03 G 11/00) 

3/04 . . por contagem ou integração de ciclos de oscilações 
3/06 . . por combinação de sinais aditivamente ou em 

desmoduladores de produto 
3/08 . . . por meio de diodos, por ex., discriminador Foster-

Seeley 
3/10 . . . . em que os diodos são condutores 

simultaneamente durante o mesmo meio 
período do sinal, por ex., detector de relação 

3/12 . . . por meio de válvulas de descarga tendo mais de 
dois eletrodos 

 
3/14 . . . por meio de dispositivos semicondutores tendo mais 

de dois eletrodos 
3/16 . . . por meio de ressonadores eletromecânicos 
3/18 . . por meio de disposições de comutação síncronas  
3/20 . . . produzindo pulsos cuja amplitude ou duração depende 

da diferença de fase 
3/22 . . por meio de elementos ativos com mais de dois eletrodos 

aos quais se aplicam dois sinais derivados do sinal a ser 
desmodulado e tendo uma diferença de fase relacionada 
com o desvio da freqüência, por ex., detector de fase 

3/24 . . Modificações de desmoduladores para rejeitar ou remover 
variações  de amplitude por meio de circuitos de 
osciladores trancados 

3/26 . por meio de uma característica inclinada de 
amplitude/freqüência, de um circuito sintonizado ou reativo 
(3/28 a 3/32 têm prioridade) 

3/28 . Modificações de desmoduladores para reduzir o efeito das 
variações de temperatura (controle automático de freqüência H 
03 L) 

3/30 . por meio de válvulas de tempo de trânsito  
3/32 . por deflexão do feixe eletrônico em uma válvula de descarga 

(3/30 tem prioridade) 
3/34 . por meio de dispositivos eletromecânicos (3/16 tem prioridade) 

[3] 
5/00 Circuitos para desmodulação de oscilações moduladas em 

amplitude ou em ângulo conforme desejado (9/00, 11/00 têm 
prioridade) 

7/00 Transferência de modulação de uma portadora para outra, por 
ex., mudança de freqüência (9/00, 11/00 têm prioridade; 
amplificadores dielétricos, amplificadores magnéticos, 
amplificadores paramétricos empregados como conversores de 
freqüência H 03 F) 

7/02 . por meio de diodos (7/14 a 7/22 têm prioridade) 
7/04 . . tendo características de resistência negativa, por ex., diodo 

túnel 
7/06 . por  meio de válvulas de descarga tendo mais de dois eletrodos 

(7/14 a 7/22 têm prioridade) 
7/08 . . sendo os sinais a misturar aplicados entre os mesmos dois 

eletrodos 
7/10 . . sendo os sinais a misturar aplicados entre pares diferentes 

de eletrodos 
7/12 . por meio de dispositivos semicondutores tendo mais de dois 

eletrodos (7/14 a 7/22 têm prioridade) 
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7/14 . Disposições para balanceamento 
7/16 . Mudança de freqüência múltipla 
7/18 . Modificações de conversores de freqüência para eliminar 

as frequências-imagens 
7/20 . por meio de válvulas de tempo de trânsito 
7/22 . por deflexão do feixe eletrônico em uma válvula de 

descarga (7/20 tem prioridade) 
9/00 Desmodulação ou transferência de modulação de ondas 

eletromagnéticas moduladas (dispositivos ou sistemas para a 
desmodulação de luz, transferência de modulação em ondas de 
luz G 02 F 2/00) 

9/02 . Desmodulação utilizando indutância e capacitância 
distribuídas, por ex., em linhas de alimentação 

9/04 . . para oscilações moduladas em ângulo 
9/06 . Transferência de modulação utilizando indutância e 

capacitância distribuídas 
11/00 Circuitos demonstradores super-regenerativos 
11/02 . para oscilações moduladas em amplitude 
11/04 . . por meio de dispositivos semicondutores tendo mais de 

dois eletrodos 
11/06 . para oscilações moduladas em ângulo 
11/08 . . por meio de dispositivos semicondutores tendo mais de 

dois eletrodos 
13/00 Circuitos para comparação da fase ou da freqüência de 

duas oscilações mutuamente independentes 

 

 
H 03 F AMPLIFICADORES (medição, teste G 01 R; amplificadores ópticos paramétricos G 02 F; sistemas de circuitos com válvulas de 

emissão secundária H 01 J 43/30; masers, lasers H 01 S; controle de amplificação H 03 G; sistemas de acoplamento independentes da 
natureza do amplificador, divisores de tensão H 03 H; amplificadores destinados unicamente a tratar com pulsos H 03 K; circuitos 
repetidores em linhas de transmissão H 04 B 3/36, 3/58; aplicação de amplificadores de voz em comunicações telefônicas H 04 M 1/60, 
3/40) 
 

Nota 

Esta subclasse abrange: 
- amplificação linear, havendo relação linear entre as amplitudes de entrada e saída, e tendo a saída essencialmente a mesma forma de 

onda que a entrada; 
- amplificadores dielétricos, amplificadores magnéticos, e amplificadores paramétricos quando utilizados como osciladores ou 

conversores de freqüência; 
- construção de elementos ativos de amplificadores dielétricos e amplificadores paramétricos não incluídos em outro local 

 
Índice da Subclasse 
 
AMPLIFICADORES UTILIZANDO 
VÁLVULAS OU SEM ICONDUTORES; 
DETALHES...................................................................3/00, 5/00, 1/00 
AMPLIFICADORES PARAMÉTRICOS.......................................7/00 
AMPLIFICADORES MAGNÉTICOS;  
DIELÉTRICOS.....................................................................9/00; 11/00 

 
 
 
AMPLIFICADORES UTILIZANDO  
ELEMENTOS ESPECIAIS 

Mecânicos ou acústicos; utilizando 
o efeito Hall; eletroluminescentes; 
supercondutores .........................................13/00; 15/00; 17/00;  
 19/00 

OUTROS AMPLIFICADORES.................................................... 21/00 
 
 

 

1/00 Detalhes de amplificadores utilizando apenas válvulas de 
descarga elétrica, apenas dispositivos semicondutores ou 
apenas dispositivos não especificados como elementos 
amplificadores 

1/02 . Modificações de amplificadores para lhes aumentar o 
rendimento, por ex., estágios de deslizamento Classe A, 
utilização de uma oscilação auxiliar 

1/04 . . em amplificadores de válvula de descarga 
1/06 . . . para aumentar o rendimento da amplificação das 

ondas moduladas de rádio-frequência; para 
aumentar o rendimento dos amplificadores 
funcionando também como moduladores [2] 

1/07 . . . . Amplificadores do tipo Doherty [2] 
1/08 . Modificações de amplificadores para reduzir a influência 

prejudicial da impedância interna de elementos 
amplificadores (amplificadores de faixa larga com redes de 
acoplamento entre estágios incorporando essas 
impedâncias 1/42; eliminação do efeito de tempo de 
trânsito em válvulas a vácuo H 01 J 21/34) 

1/10 . . pela utilização de elementos amplificadores com 
múltiplas conexões de eletrodos  

1/12 . . por utilização de meios de atenuação 
1/13 . . . em amplificadores de válvula de descarga [2] 
1/14 . . pela utilização de meios de neutralização 
1/16 . . . em amplificadores de válvula de descarga 
1/18 . . pela utilização de acoplamento distribuído 
1/20 . . . em amplificadores de válvula de descarga 
1/22 . . pela utilização de acoplamento em cascata, isto é, um 

catodo ou emissor ligado à terra seguido de grade ou 
base ligada à terra respectivamente 

1/24 . . . em amplificadores de válvula de descarga 
1/26 . Modificações de amplificadores para reduzir a influência 

de ruído produzido por elementos amplificadores 
1/28 . . em amplificadores de válvula de descarga 
1/30 . Modificações de amplificadores para reduzir a influência 

das variações de temperatura ou de tensão de alimentação 
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1/32 . Modificações de amplificadores para reduzir a distorção 
não linear (por realimentação negativa 1/34) 

1/33 . . em amplificadores de válvula de descarga [2] 
1/34 . Sistemas de circuitos de realimentação negativa com ou 

sem realimentação positiva (grupos 1/02 a 1/30, 1/38 a 
1/50, 3/50 têm prioridade) [3] 

1/36 . . em amplificadores de válvula de descarga 
1/38 . Sistemas de circuitos de realimentação positiva sem 

realimentação negativa 
1/40 . . em amplificadores de válvula de descarga 
1/42 . Modificações de amplificadores para aumentar a largura de 

faixa 
1/44 . . de amplificadores sintonizados 
1/46 . . . com válvulas apenas 
1/48 . . de amplificadores aperiódicos 
1/50 . . . com válvulas apenas 
1/52 . Sistemas de circuitos para a proteção desses 

amplificadores [3] 
1/54 . . apenas com válvulas [3] 
1/56 . Modificações de impedâncias de entrada ou de saída, não 

especificadas em outro local [3] 
3/00 Amplificadores com apenas válvulas de descarga ou apenas 

dispositivos semicondutores como elementos 
amplificadores 

 
Nota 

Os grupos 3/20 a 3/72 têm prioridade sobre os grupos 3/02 a 
3/195. [2] 

 
3/02 . com válvulas apenas (os subgrupos subsequentes têm 

prioridade) 
3/04 . com dispositivos semicondutores apenas (os subgrupos 

subsequentes têm prioridade) 
3/06 . . utilizando efeito de acumulação de lacunas 
3/08 . . controlados pela luz 
3/10 . . com diodos 
3/12 . . . com diodos Esaki 
3/14 . . com dispositivos de amplificação tendo mais de três 

eletrodos ou mais de duas junções PN 
3/16 . . com dispositivos de efeito de campo 
3/18 . com dispositivos semicondutores de tipos complementares 

(os subgrupos subsequentes têm prioridade) 
3/181 . Amplificadores de baixa freqüência, por ex., pré-

amplificadores de áudio [2] 
3/183 . . com dispositivos semicondutores apenas [2] 
3/185 . . . com dispositivos de efeito de campo (3/187 têm 

prioridade) [2] 
3/187 . . . em circuitos integrados [2] 
3/189 . Amplificadores de alta freqüência, por ex., amplificadores 

de radiofrequência [2] 
3/19 . . com dispositivos semicondutores apenas [2] 
3/191 . . . Amplificadores sintonizados (3/193, 3/195 têm 

prioridade) [2] 
3/193 . . . com dispositivos de efeito de campo (3/195 têm 

prioridade) [2] 
3/195 . . . em circuitos integrados [2] 
3/20 . Amplificadores de potência, por ex., amplificador Classe 

B, amplificador Classe C (3/26 a 3/32 têm prioridade) 
3/21 . . com dispositivos semicondutores apenas [2] 
3/213 . . . em circuitos integrados [2] 
3/217 . . . Amplificadores de potência Classe D; 

Amplificadores de comutação [2] 

3/22 . . com válvulas apenas (3/24 tem prioridade) 
3/24 . . de estágios de saída de transmissores 
3/26 . Amplificadores simétricos (push-pull); Divisores de fase 

para os mesmos (disposições duplas de “push-pull” de 
saída única ou divisores de fase para os mesmos 3/30) 

3/28 . . com válvulas apenas 
3/30 . Amplificadores simétricos (push-pull) de saída única; 

Divisores de fase para os mesmos 
3/32 . . . com válvulas apenas 
3/34 . Amplificadores de corrente contínua em que todos os 

estágios são de acoplamento em corrente contínua (3/45 
tem prioridade) [3] 

3/343 . . com dispositivos semicondutores apenas [2] 
3/345 . . . com dispositivos de efeito de campo (3/347 têm 

prioridade) [2] 
3/347 . . . em circuitos integrados [2] 
3/36 . . com válvulas apenas 
3/38 . Amplificadores de corrente contínua com modulador na 

entrada e desmodulador na saída; Moduladores ou 
desmoduladores especialmente adaptados à utilização 
nesses amplificadores (moduladores em geral H 03 C; 
desmoduladores em geral H 03 D; modulação em 
amplitude de pulsos em geral H 03 K 7/02; desmodulação 
em amplitude de pulsos em geral H 03 K 9/02) 

3/387 . . com dispositivos semicondutores apenas [2] 
3/393 . . . com dispositivos de efeito de campo [2] 
3/40 . . com válvulas apenas 
3/42 . Amplificadores com dois ou mais elementos 

amplificadores tendo seus circuitos de corrente contínua 
em série com a carga, tendo o eletrodo de controle de cada 
elemento excitado pelo menos por uma parte do sinal de 
entrada, por ex., os chamados amplificadores de poste de 
totem 

3/44 . . com válvulas apenas 
3/45 . Amplificadores diferenciais [2] 
3/46 . Amplificadores reflexos 
3/48 . . com válvulas apenas 
3/50 . Amplificadores nos quais o sinal de entrada é aplicado a, 

ou o sinal de saída é derivado de, uma impedância comum 
aos circuitos de entrada e de saída do elemento 
amplificador, por ex., amplificadores denominados 
seguidor de catodo 

3/52 . . com válvulas apenas 
3/54 . Amplificadores utilizando o efeito de tempo de trânsito em 

válvulas ou dispositivos semicondutores (amplificadores 
paramétricos 7/00; dispositivos de estado sólido de ondas 
progressivas H 01 L 45/02) 

3/55 . . com dispositivos semicondutores apenas [2] 
3/56 . . utilizando klystrons 
3/58 . . utilizando válvulas de ondas progressivas 
3/60 . Amplificadores nos quais as redes de acoplamento têm 

constantes distribuídas, por ex., com ressonadores de guia 
de onda (3/54 tem prioridade) 

3/62 . Amplificadores bidirecionais 
3/64 . . com válvulas apenas 
3/66 . Amplificadores produzindo oscilações de uma freqüência e 

amplificando os sinais de uma outra freqüência, 
simultaneamente 

3/68 . Combinações de amplificadores, por ex., amplificadores de 
canais múltiplos para a estereofonia 
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3/70 . Amplificadores de carga [2] 
3/72 . Amplificadores comandados, isto é, amplificadores que 

são tornados operantes ou inoperantes por meio de um 
sinal de controle [2] 

5/00 Amplificadores tanto com válvulas de descarga quanto 
com dispositivos semicondutores como elementos 
amplificadores 

7/00 Amplificadores paramétricos (dispositivos ou sistemas para 
a geração ou amplificação paramétrica da luz, de ondas, 
infravermelhas ou ultravioletas G 02 F 1/39) 

7/02 . utilizando um elemento de indutância variável; utilizando 
um elemento de permeabilidade variável 

7/04 . utilizando um elemento de capacitância variável; 
utilizando um elemento de permissividade variável 

7/06 . com válvula de feixe eletrônico 
9/00 Amplificadores magnéticos 
9/02 . controlados pela corrente, isto é, a corrente de carga 

circulando  nas  duas direções através de uma bobina 
principal [2] 

9/04 . controlados pela tensão, isto é, a corrente de carga 
circulando em apenas uma direção através de uma 
bobina principal, por ex., circuitos Logan (9/06 tem 
prioridade) [2] 

9/06 . Controle pela integração no tempo da tensão, isto é, 
corrente de carga circulando em apenas uma direção 
através de uma bobina principal, podendo também o 
enrolamento da bobina principal ser utilizado como um 
enrolamento de controle, por ex., circuitos Ramey [2] 

11/00 Amplificadores dielétricos 
13/00 Amplificadores utilizando um elemento amplificador 

constituido de dois transdutores acoplados mecânica ou 
acusticamente, por ex., amplificador telefone-microfone 

15/00 Amplificadores utilizando efeitos galvanométricos não 
incluindo movimento mecânico, por ex., utilizando efeito 
Hall 

17/00 Amplificadores utilizando um elemento eletroluminescente 
ou uma célula fotoelétrica 

19/00 Amplificadores utilizando efeitos de supercondutividade 
21/00 Amplificadores não abrangidos pelos grupos 3/00 a 19/00 

(amplificadores dínamo-elétricos H 02 K) 

 

 
H 03 G CONTROLE DE AMPLIFICAÇÃO (redes de impedâncias, por ex., atenuadores H 03 H; controle de transmissão em linhas H 04 B 

3/04) 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
- o controle de ganho dos amplificadores ou dos conversores de freqüência; 
- o controle da faixa de freqüência dos amplificadores; 
- a limitação da amplitude ou da taxa de variação da amplitude. 

(2) Atenção para a Nota após o título da subclasse H 03 F. [3] 
 
 
 
Índice da Subclasse 
 
CONTROLE DE GANHO...............................................................3/00 
CONTROLE DE TOM ....................................................................5/00 
COMPRESSORES OU EXPANSORES;  
LIMIT ADORES....................................................................7/00; 11/00 

 
 
COMBINAÇÃO DE DOIS OU MAIS TIPOS DE 
CONTROLE.................................................................................... 9/00 
DETALHES..................................................................................... 1/00 
 

 

1/00 Detalhes de disposições para controle de amplificação 
1/02 . Controle remoto de amplificação, tom, ou largura de faixa 

(controle remoto em geral G 05, G 08; combinado com 
sintonia remota ou seleção de circuitos ressonantes H 03 J) 

1/04 . Modificações do circuito de controle para reduzir a 
distorção provocada pelo controle (modificações para 
reduzir a influência de variações de impedância interna de 
elementos amplificadores causados pelo controle H 03 F 
1/08) 

3/00 Controle de ganho em amplificadores ou conversores de 
freqüência (amplificadores comandados H 03 F 3/72; próprios 
para receptores de televisão H 04 N) 

3/02 . Controle de acionamento manual 
3/04 . . em amplificadores não sintonizados 
3/06 . . . tendo válvulas de descarga 

3/08 . . . . incluindo realimentação negativa 
3/10 . . . tendo dispositivos semicondutores 
3/12 . . . . incluindo realimentação negativa 
3/14 . . em amplificadores seletores de freqüência 
3/16 . . . tendo válvulas de descarga 
3/18 . . . tendo dispositivos semicondutores 
3/20 . Controle automático (combinado com compressão ou 

expansão do volume 7/00) 
3/22 . . em amplificadores com válvulas de descarga 
3/24 . . . Controle dependendo do nível de ruído ou do nível 

sonoro ambiente 
3/26 . . . Tornando mudo o amplificador na ausência de 

sinal 
3/28 . . . . em receptores de freqüência modulada 
3/30 . . em amplificadores com dispositivos semicondutores 
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3/32 . . . sendo o controle dependente do nível de ruído ou 
do nível sonoro ambiente 

3/34 . . . Tornando mudo o amplificador na ausência de 
sinal 

5/00 Controle de tom ou controle de largura de faixa em 
amplificadores 

5/02 . Controle de acionamento manual (filtros passa-faixa ou 
filtros elimina-faixa variáveis H 03 H 7/12) 

5/04 . . em amplificadores não sintonizados 
5/06 . . . tendo válvulas de descarga 
5/08 . . . . incluindo realimentação negativa 
5/10 . . . tendo dispositivos semicondutores 
5/12 . . . . incluindo realimentação negativa 
5/14 . . em amplificadores seletores de freqüência 
5/16 . Controle automático 
5/18 . . em amplificadores não sintonizados 
5/20 . . . tendo válvulas de descarga 
5/22 . . . tendo dispositivos semicondutores 
5/24 . . em amplificadores seletores de freqüência 
5/26 . . . tendo válvulas de descarga 
5/28 . . . tendo dispositivos semicondutores 
7/00 Compressão ou expansão de volume em amplificadores 
7/02 . tendo válvulas de descarga 
7/04 . . incluindo realimentação negativa 
7/06 . tendo dispositivos semicondutores 
7/08 . . incluindo realimentação negativa 
9/00 Combinações de dois ou mais tipos de controle, por ex., 

controle de ganho e controle de tom 
9/02 . em amplificadores não sintonizados (controles de tom 

combinados para freqüências baixas e altas 5/00) 

9/04 . . tendo válvulas de descarga 
9/06 . . . para controle de ganho e controle de tom 
9/08 . . . . incluindo realimentação negativa 
9/10 . . . para controle de tom e expansão ou compressão de 

volume 
9/12 . . tendo dispositivos semicondutores 
9/14 . . . para controle de ganho e controle de tom 
9/16 . . . . incluindo realimentação negativa 
9/18 . . . para controle de tom e expansão ou compressão de 

volume 
9/20 . em amplificadores seletores de freqüência 
9/22 . . tendo válvulas de descarga 
9/24 . . tendo dispositivos semicondutores 
9/26 . em estágios amplificadores não sintonizados bem como em 

estágios amplificadores seletores de freqüência (controle 
de ganho nos dois estágios 3/00; controle do tom ou 
controle de largura de faixa 5/00) 

9/28 . . tendo todos os estágios amplificadores válvulas de 
descarga 

9/30 . . tendo todos os estágios amplificadores dispositivos 
semicondutores 

11/00 Limitação da amplitude; Limitação da taxa de variação da 
amplitude 

11/02 . por meio de diodos (11/04, 11/06, 11/08 têm prioridade) 
11/04 . Nível de limitação dependendo da intensidade do sinal; 

Nível de limitação dependendo da intensidade da portadora 
no qual o sinal é modulado 

11/06 . Limitadores de sinais modulados em ângulo; tais 
limitadores combinados com discriminadores 
(discriminadores tendo uma ação intrínseca de limitação H 
03 D 3/00) 

11/08 . Limitação da taxa de variação da amplitude 
 

 
H 03 H  REDES DE IMPEDÂNCIA, por ex., CIRCUITOS RESSONANTES; RESSONADORES (medição, teste G 01 R; disposições para 

produção de reverberação ou eco G 10 K 15/08; redes de impedâncias ou  ressonadores constituindo de impedâncias distribuídas, por 
ex., do tipo de guia de onda H 01 P; controle de amplificação, por ex., controle de largura de faixa de amplificadores, H 03 G; sintonia 
de circuitos ressonantes, por ex., sintonia de circuitos ressonantes acoplados H 03 J; redes para modificar as características de 
freqüência dos sistemas de comunicações H 04 B) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
- as redes compreendendo elementos de impedância concentrada; 
- as redes compreendendo elementos de impedância distribuída juntamente com elementos de impedância concentrada; 
- as redes compreendendo dispositivos eletromecânicos ou eletroacústicos; 
- as redes simulando reatâncias e compreendendo válvulas de descarga elétrica ou dispositivos semicondutores; 
- as construções dos ressonadores eletromecânicos. 

(2) Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: 
- “elementos passivos”  significam resistores, capacitores, indutores, indutores mútuos ou diodos. [3] 

(3) Atenção para as Notas após os títulos da classe  B 81 e da subclasse  B 81 B relativas aos "dispositivos micro-estruturais" e aos  
"sistemas micro-estruturais". [7] 

(4) Nesta subclasse, os grupos principais com uma numeração mais alta têm prioridade. [3] 
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Índice da Subclasse 
 
REDES 

Adaptativas........................................................................21/00 
Utilizando técnicas digitais ...............................................17/00 
Filtros transversais.............................................................15/00 
Utilizando apenas elementos passivos: 
de acesso único; de múltiplos acessos........................5/00; 7/00 

 
 
Utilizando elementos eletromecânicos ou 
eletroacústicos..................................................................... 9/00 
Utilizando elementos ativos.............................................. 11/00 
Utilizando elementos que variam com o 
tempo................................................................................. 19/00 
Utilizando outros elementos ou técnicas............................. 2/00 

DETALHES..................................................................................... 1/00 
FABRICAÇÃO................................................................................ 3/00 
 
 

1/00 Detalhes estruturais das redes de impedância, cujo sistema 
elétrico de operação não é especificado ou são aplicáveis à 
mais de um tipo de rede (detalhes estruturais dos transdutores 
eletromecânicos 9/00) 

1/02 . de redes de RC, por ex., filtros (combinações estruturais de 
capacitores com outros elementos elétricos H 01 G) [3] 

2/00 Redes utilizando elementos ou técnicas não incluídos nos 
grupos 3/00 a 21/00 [3] 

3/00 Aparelhos ou processos especialmente adaptados à 
manufatura de redes de impedância, circuitos ressonantes, 
ressonadores 

3/007 . para a fabricação de ressonadores eletromecânicos ou de 
redes [3] 

3/013 . . para obter o coeficiente desejado de freqüência ou de 
temperatura (3/04, 3/10 têm prioridade) [3] 

3/02 . . para a fabricação de ressonadores ou de redes 
piezoelétricas ou eletrostritivas (3/08 tem prioridade) 
[3] 

3/04 . . . para obter o coeficiente desejado de freqüência ou 
de temperatura [3] 

3/06 . . para a fabricação de ressonadores ou de redes 
magnetostritivas [3] 

3/08 . . para a fabricação de ressonadores ou de redes 
utilizando ondas acústicas de superficie [3] 

3/10 . . . para obter o coeficiente desejado de freqüência ou 
de temperatura [3] 

5/00 Redes de acesso único compreendendo apenas elementos 
passivos elétricos como componentes de rede [3] 

5/02 . sem elementos dependentes de tensão ou corrente 
5/10 . . compreendendo pelo menos um elemento com 

coeficiente de temperatura determinado 
5/12 . com pelo menos um elemento dependente de tensão ou 

corrente 
7/00 Redes de acessos múltiplos compreendendo apenas 

eleme ntos passivos elétricos como componentes da rede 
(circuitos de entrada de receptores H 04 B 1/18; redes 
simulando um comprimento de cabo de comunicação H 04 B 
3/40) [3] 

7/01 . Redes seletoras de freqüência de dois acessos [3] 
7/03 . . compreendendo meios para compensação de perda [3] 
7/06 . . incluindo resistores (7/075, 7/09, 7/12, 7/13 têm 

prioridade) [3] 
7/065 . . . Filtros T paralelos [3] 
7/07 . . . Filtros T em ponte [3] 
7/075 . . Redes em escada, por ex., filtros de ondas elétricas [3] 

7/09 . . Filtros compreendendo indutância mútua [3] 
7/12 . . Filtros passa-faixa ou filtros elimina-faixa com largura 

de faixa ajustável e freqüência central fixa (7/09 tem 
prioridade; controle automático de largura de faixa em 
amplificadores H 03G 5/16) 

7/13 . . utilizando elementos eletrópticos [3] 
7/18 . Redes para deslocamento de fase 
7/19 . . Defasador de dois acessos estabelecendo um 

deslocamento de fase predeterminado, por ex., filtros 
de passagem total [3] 

7/20 . . Defasador de dois acessos estabelecendo um 
deslocamento de fase ajustável [3] 

7/21 . . fornecendo dois ou mais sinais de saída deslocados de 
fase, por ex., saída a n fases [3] 

7/24 . Atenuadores independentes de freqüência 
7/25 . . compreendendo um elemento controlado por uma 

variável  elétrica  ou  magnética  (7/27  tem  
prioridade) [3] 

7/27 . . compreendendo um elemento fotoelétrico [3] 
7/30 . Redes de retardo de tempo 
7/32 . . com indutância e capacitância concentradas 
7/34 . . com reatância concentrada e distribuída 
7/38 . Redes de casamento de impedância 
7/40 . . Casamento automático da impedância de carga à 

impedância da fonte 
7/42 . Redes balanceadas/não balanceadas 
7/46 . Redes para ligar diversas fontes ou cargas, trabalhando em 

diferentes freqüências ou faixas de freqüências, a uma 
carga ou fonte comum (para uso em sistemas multiplex de 
transmissão H 04 J 1/00) 

7/48 . Redes para ligar diversas fontes ou cargas, trabalhando na 
mesma freqüência ou faixa de freqüência, a uma carga ou 
faixa comum (defasadores fornecendo dois ou mais sinais 
de saída 7/21) [3] 

7/52 . Redes de transmissão unidirecionais 
7/54 . Modificações de redes para reduzir a influência das 

variações de temperatura [3] 
9/00 Redes compreendendo dispositivos eletromecânicos ou 

eletroacústicos; Ressonadores eletromecânicos (fabricação 
de piezoelétricos ou magnetostritivos H 01 L 41/00; alto-
falantes, microfones, captadores de toda-discos ou similares H 
04 R) 

9/02 . Detalhes [3] 
9/05 . . Prendedores; Suportes [3] 
9/08 . . . Suportes com meios para regulagem da 

temperatura 
9/09 . . . Suportes elásticos ou amortecedores [3] 
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9/10 . . . Montagem em invólucros 
9/12 . . . . para redes com interação de ondas ópticas e 

acústicas 
9/125 . . Meios excitadores, por ex., eletrodos, bobinas [3] 
9/13 . . . para redes constituídas por materiais piezoelétricos 

ou eletrostritivos (9/145 tem prioridade) [3] 
9/135 . . . para redes constituídas por materiais 

magnetostritivos (9/145 tem prioridade) [3] 
9/145 . . . para redes utilizando ondas acústicas de 

superfície [3] 
9/15 . Características estruturais de ressonadores constituídos por 

material  piezoelétricos ou eletrostritivo (9/25 tem 
prioridade) [3] 

9/17 . . tendo  um  ressonador  único (diapasões de cristal 
9/21) [3] 

9/19 . . . de quartzo [3] 
9/205 . . tendo ressonadores múltiplos (diapasões de cristal 

9/21) [3] 
9/21 . . Diapasões de cristal [3] 
9/215 . . . de quartzo [3] 
9/22 . Características estruturais de ressonadores constituídos por 

material magnetostritivo 
9/24 . Características estruturais de ressonadores cujo material 

não é piezoelétricos, eletrostritivo ou magnetostritivo 
9/25 . Características estruturais de ressonadores utilizando ondas 

acústicas de superfície [3] 
 
Nota 

Os grupos  9/15 a 9/25 têm prioridade sobre os grupos 9/30 a 
9/76. [3] 

9/30 . Redes de retardo de tempo 
9/36 . . com retardo de tempo não reajustável (9/40, 9/42 têm 

prioridade) [3] 
9/38 . . com retardo de tempo reajustável (9/40, 9/42 têm 

prioridade) [3] 
9/40 . . Linhas de retardo dependentes da freqüência, por ex., 

linhas de retardo dispersivas (9/42 tem prioridade) [3] 
9/42 . . utilizando ondas acústicas de superfície [3] 
9/44 . . . Linhas de retardamento dependentes da freqüência, 

por ex., linhas de retardo dispersivas [3] 
9/46 . Filtros (eletromecânicos de acessos múltiplos 9/70) [3] 
9/48 . . Meio de acoplamento para esse fim [3] 
9/50 . . . Meios de acoplamento mecânicos [3] 
9/52 . . . Meios de acoplamento elétricos [3] 
9/54 . . compreendendo ressonadores de material piezoelétrico 

ou eletrostritivo (9/64 tem prioridade) 
9/56 . . . Filtros monolíticos de cristal [3] 
9/58 . . . Filtros múltiplos de cristal [3] 
9/60 . . . . Meios  de  acoplamento  elétrico  para  esse 

fim [3] 
9/62 . . compreeendendo ressonadores de material 

magnetostritivo (9/64 tem prioridade) [3] 
9/64 . . utilizando ondas acústicas de superfície [3] 
9/66 . Defasadores [3] 
9/68 . . utilizando ondas acústicas de superfície [3] 
9/70 . Redes de acessos múltiplos para ligar diversas fontes ou 

cargas, trabalhando em diferentes freqüências ou faixas de 
freqüências, a uma carga ou fonte comum [3] 

9/72 . . Redes utilizando ondas acústicas de superfície [3] 

9/74 . Redes de acessos múltiplos para ligar diversas fontes ou 
cargas, trabalhando na mesma freqüência ou faixa de 
freqüência, a uma carga ou fonte comum (redes 
paradeslocamento de fase 9/66) [3] 

9/76 . . Redes utilizando ondas acústicas de superfície [3] 
11/00 Redes utilizando elementos ativos 
11/02 . Redes de acessos múltiplos [3] 
11/04 . . Redes seletoras de freqüências de dois acessos [3] 
11/06 . . . compreendendo meios para compensação de 

perdas [3] 
11/08 . . . utilizando giradores [3] 
11/10 . . . utilizando conversores de impedância negativa 

(11/08 tem prioridade) [3] 
11/12 . . . utilizando amplificadores com realimentação 

(11/08, 11/10 têm prioridade) [3] 
11/14 . . . utilizando dispositivos eletrópticos[3] 
11/16 . . Redes para deslocamento de fase [3] 
11/18 . . . Defasadores de dois acessos estabelecendo uma 

defasagem predeterminada, por ex., filtros de 
passagem total [3] 

11/20 . . . Defasadores de dois acessos estabelecendo uma 
defasagem ajustável [3] 

11/22 . . . fornecendo dois ou mais sinais de saída comutados 
em fase, por ex., saída em n fases [3] 

11/24 . . Atenuadores independentes de freqüência [3] 
11/26 . . Redes de retardo de tempo (registradores analógicos de 

deslocamento G 11 C 27/04) [3] 
11/28 . . Redes de casamento de impedância [3] 
11/30 . . . Casamento automático da impedância de fonte 

com a impedância de carga [3] 
11/32 . . Redes balanceadas/não balanceadas [3] 
11/34 . . Redes para ligar diversas fontes ou cargas, trabalhando 

em diferentes freqüências ou faixas de freqüências, a 
uma carga ou fonte comum (para uso em sistemas de 
transmissão multiplex H 04 J 1/00) [3] 

11/36 . . Redes para ligar diversas fontes ou cargas, trabalhando 
na mesma freqüência ou faixa de freqüência, a uma 
carga ou fonte comum (defasadores fornecendo dois ou 
mais sinais de saída 11/22) [3] 

11/38 . . Redes de transmissão unidirecional [3] 
11/40 . . Conversores de impedância [3] 
11/42 . . . Giradores (utilizados em redes seletoras de 

freqüência 11/08) [3] 
11/44 . . . Conversores de impedância negativa (11/42 tem 

prioridade; utilizados em redes seletoras de 
freqüências 11/10) [3] 

11/46 . Redes de acesso único [3] 
11/48 . . simulando reatância [3] 
11/50 . . . utilizando giradores [3] 
11/52 . . simulando resistências negativas [3] 
11/54 . Modificações de redes para reduzir a influência das 

variações de temperatura [3] 
15/00 Filtros transversais (filtros eletromecânicos 9/46, 9/70) [3] 
15/02 . utilizando registradores analógicos de deslocamento [3] 
17/00 Redes utilizando técnicas digitais [3] 
17/02 . Redes seletoras de frequências [3] 
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17/04 . . Filtros recursivos [3] 

17/06 . . Filtros não-recursivos [3] 
17/08 . Redes para deslocamento de fase [3] 
 
19/00 Redes utilizando elementos de variação no tempo, por ex., 

filtros de entradas [3] 

21/00 Redes adaptativas [3] 

 

 
H 03 J SINTONIZAÇÃO DE CIRCUITOS RESSONANTES; SELEÇÃO DE CIRCUITOS RESSONANTES (dispositivos indicadores 

para medição G 01 D; medição, teste G 01 R; controle remoto em geral G 05, G 08; controle automático ou estabilização de geradores 
H 03 L) 

 
Nota 

Esta subclasse abrange também o controle de sintonização, incluindo o controle combinado de sintonização e de outras funções, por ex., 
combinações de controle de sintonização e de controle de volume, combinações de controle do oscilador local e dos circuitos 
ressonantes suplementares. [3] 

 
Índice da Subclasse 

 
SINTONIZAÇÃO 

 
Contínua ..............................................................................3/00 
Descontínua.........................................................................5/00 
Controle automático de freqüência......................................7/00 

 
 
Controle remoto.................................................................. 9/00 

EXPLORAÇÃO AUTOMÁTICA DE FREQÜÊNCIA.................. 7/00 
DETALHES..................................................................................... 1/00 
 

 

 
1/00 Detalhes das disposições de ajuste, acionamento, indicação, 

ou do controle mecânicos para circuitos ressonantes em 
geral (elementos de máquinas em geral F 16; acoplamentos de 
botões de controle a eixos F 16 D) [3] 

1/02 . Disposições de indicação 
1/04 . . com meios de indicação ótica 
1/06 . Disposições de acionamento ou de ajuste; combinadas com 

outras disposições de acionamento ou ajuste, por ex., de 
controle de ganho 

 
Nota 

Os grupos 1/14, 1/16 têm prioridade sobre os grupos 1/08 a 
1/12. 

 
1/08 . . Acionamento por engrenagens denteadas; 

Acionamento por rosca sem fim 
1/10 . . Acionamento por onda; Acionamento por corrente  
1/12 . . Acionamento por fricção 
1/14 . . Disposições especiais para sintonização fina e 

grosseira 
1/16 . . Meio de controle único realizando independentemente 

duas ou mais funções 
1/18 . Controle por força auxiliar 
1/20 . . a força auxiliar permanecendo ligada durante o tempo 

da passagem da corrente de controle 
1/22 . . com disposições de escalonamento acionadas por 

pulsos de controle 
3/00 Sintonização contínua (7/00, 9/00 têm prioridade; 

combinação de sintonização contínua e descontínua outra que 
não para alargamento de faixa 5/00) [3] 

3/02 . Detalhes 

 
3/04 . . Disposições para compensar variações de valores 

físicos, por ex., temperatura (controle automático de 
condições ambientes G 05 D) 

3/06 . . Disposições para obter uma largura de faixa ou um 
ganho constante através de todo o alcance de sintonia 
(controle automático de ganho H 03 G) 

3/08 . . . pela variação de um segundo parâmetro 
simultaneamente com a sintonização, por ex., 
acoplamento de filtro passa-faixa 

3/10 . . Disposições de circuitos para sintonização fina, por 
ex., ampliação da faixa de sintonização 

3/12 . . Disposições de funcionamento elétrico para indicar a 
sintonização correta 

3/14 . . . Indicação visual, por ex., olho mágico 
3/16 . . Sintonização sem deslocamento do elemento reativo, 

por ex., pela variação da permeabilidade 
3/18 . . . por uma válvula de descarga ou um dispositivo 

semicondutor simulando reatância variável 
3/20 . de um único circuito ressonante pela variação apenas da 

indutância ou apenas da capacitância 
3/22 . de um único circuito ressonante pela variação simultânea 

da capacitância e da indutância 
3/24 . de mais de um circuito ressonante simultaneamente, sendo 

os circuitos sintonizados praticamente na mesma 
freqüência, por ex., para um único botão de sintonização 

3/26 . . sendo os circuitos acoplados de maneira a formar um 
filtro de passa-faixa 

3/28 . de mais de um circuito ressonante simultaneamente, tendo 
as freqüências de sintonização dos circuitos uma diferença 
substancialmente constante através de todo o alcance da 
sintonia 

3/30 . . Disposições para assegurar rastreamento por meio de 
indutores variáveis 

3/32 . . Disposições para assegurar rastreamento por meio de 
capacitores variáveis 
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5/00 Sintonização descontínua; Seleção de freqüências 
predeterminadas; Seleção de faixas de freqüência com 
ou sem sintonização contínua em uma ou mais faixas, 
por ex., sintonização por botão “push-button” , por 
sintonizador giratório (7/00, 9/00 têm prioridade; para 
alargamento de faixa 3/10) [3] 

5/02 . com um elemento de sintonização variável com várias 
posições predeterminadas e ajustável a qualquer uma de 
suas posições 

5/04 . . acionado manualmente 
5/06 . . . Posições determinadas por elemento indexador 

único com ação instatânea 
5/08 . . . Posições determinadas por vários elementos de 

posicionamento acionados separadamente 
5/10 . . . Posições determinadas por vários elementos de 

posicionamento montados em um suporte comum, 
o qual é ajustável a posições desejadas, 
funcionando um meio de posicionamento diferente 
para cada posição 

5/12 . . . Posições determinadas por vários elementos de 
operação acionados separadamente que ajustam o 
elemento de sintonização diretamente às posições 
desejadas 

5/14 . . acionado por força auxiliar 
5/16 . . . Posições determinadas por vários elementos de 

posicionamento separados acionados à mão 
5/18 . . . Posições determinadas por vários elementos de 

posicionamento separados acionados por 
eletroímãs 

5/20 . . . Posições determinadas por vários elementos de 
posicionamento acionados por um segundo meio 
ajustável a posições diferentes pela mesma ou por 
uma outra força auxiliar 

5/22 . . . Posições determinadas por vários elementos de 
operação acionados separadamente que ajustam o 
elemento de sintonização diretamente às posições 
desejadas 

5/24 . com vários circuitos separados de sintonização pré-
sintonizados ou elementos de sintonização separados 
colocados seletivamente em circuito, por ex., para seleção 
de faixas de onda, para seleção de canais de televisão 
(chaves em geral H 01 H) 

5/26 . . acionadas manualmente 
5/28 . . . Circuitos ou elementos de sintonização suportados 

por um elemento rotativo com contatos dispostos 
em um plano perpendicular ao eixo 

5/30 . . . Circuitos ou elementos de sintonização suportados 
por um elemento rotativo com contatos dispostos 
em linhas paralelas ao eixo 

5/32 . . . Circuitos ou elementos de sintonização fixos 
selecionados por botão “push-button” 

7/00 Controle automático de freqüência; Exploração 
automática sobre uma faixa de freqüência [3] 

7/02 . Controle automático de freqüência (7/18 tem prioridade; 
controle automático de sintonização para receptores de 
televisão H 04 N 5/50) [3] 

7/04 . . quando o controle de freqüência for realizado pela 
variação das características elétricas de um elemento 
ajustável não-mecanicamente ou quando a natureza do 
elemento  controlador  de freqüência não for 
importante [3] 

7/06 . . . utilizando  contadores   ou  divisores  de  
freqüência [3] 

7/08 . . . utilizando “varactors”, isto é, diodos de tensão 
reativos variáveis (7/06 tem prioridade) [3] 

7/10 . . . . Modificação da sensibilidade do controle 
automático de freqüência ou de linearização da 
operação  de  controle automático de 
freqüência [3] 

7/12 . . . . Combinação da tensão do controle automático 
de freqüência com a tensão estabilizada de 
alimentação do “varactor” [3] 

7/14 . . . Controle do estado magnético de núcleos de 
indutores (7/06 tem prioridade) [3] 

7/16 . . quando o controle de freqüência é realizado por meios 
mecânicos, por ex., por um motor [3] 

7/18 . Exploração automática sobre uma faixa de freqüências [3] 
7/20 . . quando a exploração for realizada pela variação das 

características elétricas de um elemento ajustável não-
mecanicamente [3] 

7/22 . . . em que um circuito de controle automático de 
freqüência é posto em ação após a ação de 
exploração ter sido parada (7/24 tem prioridade) 
[3] 

7/24 . . . utilizando varactors, isto é, diodos de tensão 
reativos variáveis (7/28 tem prioridade) [3] 

7/26 . . . . em que um circuito de controle automático de 
freqüência é posto em ação após a ação de 
exploração ter sido parada [3] 

7/28 . . . utilizando   contadores  ou  divisores  de  
freqüência [3] 

7/30 . . quando a exploração for realizada por meios 
mecânicos, por ex., por um motor [3] 

7/32 . . com a representação simultânea de freqüências 
recebidas, por ex., receptores panorâmicos [3] 

9/00 Controle remoto de circuitos sintonizados; Combinação de 
controle remoto de sintonização e de outras funções, por 
ex., brilho, amplificação (sistemas mecânicos de controle 
remoto 1/00) [3] 

9/02 . utilizando radiotransmissão; utilizando transmissão de 
campo próximo [3] 

9/04 . utilizando ondas sônicas, ultra-sônicas, ou infra-sônicas [3] 
9/06 . utilizando ondas eletromagnéticas outras que não ondas de 

rádio, por ex., luz [3] 
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H 03 K TÉCNICAS DE PULSOS (medição das características dos pulsos G 01 R; contadores mecânicos possuindo um sinal elétrico de 

entrada G 06 M; dispositivos para armazenamento da informação em geral G 11; disposições de circuitos de amostragem e retenção em 
memória analógicas elétricas G 11 C 27/02; estrutura de chaves possuindo abertura e fechamento de contatos para a geração de pulsos, 
por ex., utilizando um ímã móvel H 01 H; conversão de uma potência elétrica por meios estáticos H 02 M; geração de oscilação por 
meio de circuitos que utilizam elementos ativos operando sem comutação H 03 B; modulação de oscilações senoidais por meio de 
pulsos H 03 C; H 04 L; circuitos discriminadores envolvendo contagem de pulsos H 03 D; controle automático de geradores H 03 L, 
partida, sincronização ou estabilização de geradores quando o tipo de gerador for irrelevante ou não especificado H 03 L; codificação, 
decodificação ou conversão de código, em geral H 03 M) [4] 

 
Nota 

(1) Esta subclasse abrange: 
- métodos, circuitos, dispositivos ou aparelhos que utilizam elementos ativos operando de uma forma descontínua ou por comutação, 

para geração, contagem, amplificação, conformação, modulação, desmodulação ou outra forma de manipulação de sinais; 
- comutação eletrônica não envolvendo abertura e fechamento de contatos; 
- - circuitos lógicos manipulando pulsos elétricos. 

(2) Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o sentido indicado: 
- “elemento ativo” exerce um controle sobre a conversão da energia de entrada em uma oscilação ou em um fluxo de energia 

descontínuo. 
(3) Nesta subclasse, onde as reivindicações de um documento de patente não são limitadas num elemento específico de circuito, o 

documento é classificado pelo menos de acordo com os elementos utilizados na modalidade descrita [6] 
 
Índice da Subclasse 
 
GERAÇÃO DE PULSOS 

Em geral; com uma inclinação finita 
ou com partes escalonadas .........................................3/00; 4/00 

GERAÇÃO DE PULSOS A PARTIR DE 
ONDAS SENOIDAIS....................................................................12/00 
MANIPULAÇÃO DE PULSOS DE OUTRO 
MODO QUE NÃO POR CONTAGEM  

Modulação; desmodulação; 
transferência ....................................................7/00; 9/00; 11/00 
Outras .........................................................................5/00, 6/00 

CONTADORES DE PULSO DIVISORES DE 
FREQÜÊNCIA 

Com cadeias de contagem; com 
integração; em malha fechada; com 
elementos multiestáveis ...................23/00; 25/00; 27/00; 29/00 
Detalhes............................................................................. 21/00 

APLICAÇÕES ESPECIAIS 
Comutação eletrônica; circuitos 
lógicos .................................................................... 17/00; 19/00 
 

 
 

 
3/00 Geração de pulsos elétricos; Circuitos monoestáveis, 

biestáveis e multi-estáveis (4/00 tem prioridade; para 
computadores digitais G 06 F 1/025) [5] 

3/01 . Detalhes [3] 
3/011 . . Modificações do gerador para compensar variações de 

valores físicos, por ex., voltagem, temperatura [6] 
3/012 . . Modificações do gerador para melhorar o tempo de 

resposta ou reduzir o consumo de força [6] 
3/013 . . Modificações do gerador para evitar operação por 

ruído ou interferência [3] 
3/014 . . Modificações do gerador para garantir o início  das 

oscilações [6] 
3/015 . . Modificações do gerador para manter a energia 

constante [6] 
3/017 . . Ajuste de largura ou de ciclo ativo de pulsos 

(modulação de largura de pulso 7/08) [3] 
3/02 . Geradores caracterizados pelo tipo de circuitos ou por 

outros meios utilizados para gerar pulsos (3/64 a 3/84 têm 
prioridade) 

3/021 . . pela utilização, como elementos ativos, de mais de um 
tipo de elemento ou meios, por ex., BIMOS, 
disposit ivos compostos como IGBT [6] 

3/023 . . utilizando amplificadores diferenciais ou 
comparadores com realimentação positiva interna ou 
externa [3] 

3/0231 . . . Circuitos astáveis  [6] 

 
3/0232 . . . Circuitos mono-estáveis [6] 
3/0233 . . . Circuitos bi-estáveis [6] 
3/0234 . . . Circuitos multi-estáveis [6] 
3/027 . . utilizando circuitos lógicos com realimentação positiva 

interna ou externa [3] 
3/03 . . . Geradores astáveis [3] 
3/033 . . . Geradores monoestáveis [3] 
3/037 . . . Geradores biestáveis [3] 
3/038 . . . Circuitos multi-estáveis [6] 
3/04 . . utilizando como elementos ativos somente válvulas a 

vácuo com realimentação positiva (3/023, 3/027 têm 
prioridade)  

3/05 . . . utilizando meios outros que não um transformador 
para realimentação 

3/06 . . . . utilizando pelo menos duas válvulas acopladas 
de modo que a entrada de uma seja derivada da 
saída da outra, por ex., multivibrador 

3/08 . . . . . astável 
3/09 . . . . . . Estabilização da saída [2] 
3/10 . . . . . monoestável 
3/12 . . . . . biestável 
3/13 . . . . . . Bi-estáveis com estérese, por ex., 

disparador Schmitt [6] 
3/14 . . . . . multiestável 
3/16 . . . utilizando um transformador para a realimentação, 

por ex., oscilador de bloqueio com núcleo saturado 
3/22 . . . . especialmente adaptado à comparação de 

amplitudes, isto é, Multier 
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3/26 . . utilizando como elementos ativos transistores bipolares 
com realimentação positiva interna ou externa (3/023, 
3/027 têm prioridade) [2] 

3/28 . . . utilizando meios outros que não um transformador 
para a realimentação 

3/281 . . . . utilizando pelo menos dois transistores 
acoplados de modo que a entrada de um seja 
derivada da saída de outro, por ex., 
multivibrador 

3/282 . . . . . astável 
3/283 . . . . . . Estabilização de saída [2] 
3/284 . . . . . monoestável 
3/286 . . . . . biestável (3/295 tem prioridade) [3] 
3/287 . . . . . . utilizando transistores adicionais no 

circuito de realimentação (3/289 tem 
prioridade) [3] 

3/288 . . . . . . utilizando transistores adicionais no 
circuito de entrada (3/289 tem 
prioridade) [3] 

3/2885 . . . . . . . tendo o circuito de entrada uma 
configuração diferencial [5] 

3/289 . . . . . . do tipo mestre-escravo [3] 
3/2893 . . . . . . Bi-estáveis com estérese, por ex., 

disparador Schmitt [6] 
3/2897 . . . . . . . com um circuito de entrada de 

configuração diferencial [6] 
3/29 . . . . . multiestável 
3/30 . . . utilizando um transformador para a realimentação, 

por ex., oscilador de bloqueio 
3/313 . . utilizando como elementos ativos dispositivos 

semicondutores com dois eletrodos, uma ou duas 
barreiras de potencial e exibindo uma característica de 
resistência negativa [3] 

3/315 . . . utilizando diodos túnel 
3/33 . . utilizando como elementos ativos dispositivos 

semicondutores apresentando acumulação de lacuna ou 
o efeito acumulativo 

3/335 . . utilizando como elementos ativos dispositivos 
semicondutores com elementos ativos com mais de 
dois eletrodos e apresentando um efeito de avalanche 

3/35 . . utilizando como elementos ativos dispositivos 
semicondutores com mais de duas junções PN, ou mais 
de três eletrodos, ou mais de um eletrodo ligado à 
mesma região de condutividade (3/023, 3/027 têm 
prioridade) [3] 

3/351 . . . utilizando transistores unijunção [3] 
3/352 . . . utilizando tiristores [3] 
3/3525 . . . . Tiristores de porte de anodo ou transistores 

unijunção programáveis [6] 
3/353 . . utilizando como elementos ativos transistores de efeito 

de campo com realimentação positiva interna ou 
externa (3/023, 3/027 têm prioridade) [3] 

3/354 . . . Geradores astáveis [3] 
3/355 . . . Geradores monoestáveis [3] 
3/356 . . . Geradores biestáveis [3] 
3/3562 . . . . tipo escravo mestre (master slave) [6] 
3/3565 . . . . Bi-estáveis com estérese, por ex., disparador 

Schmitt [6] 
3/3568 . . . Circuitos multi-estáveis [6] 
3/357 . . utilizando como elementos ativos dispositivos de 

resistência negativa de efeito de volume, por ex., 
disposit ivos de efeito Gunn [2] 

3/36 . . utilizando como elementos ativos semicondutores não 
incluídos em outro local [2] 

3/37 . . utilizando válvulas a gás como elementos ativos, por 
ex., circuitos trigger estáveis (3/55 tem prioridade) 

3/38 . . utilizando dispositivos supercondutivos como 
elementos ativos [3] 

3/40 . . utilizando células eletroquímicas como elementos 
ativos 

3/42 . . utilizando dispositivos opto-eletrônicos, isto é, 
dispositivos emissores de luz e fotoelétricos acoplados 
elétrica ou oticamente, como elementos ativos  

3/43 . . utilizando válvulas de deflexão de feixe eletrônico 
como elementos ativos 

3/45 . . utilizando dispositivos magnéticos não lineares como 
elementos ativos; utilizando dispositivos dielétricos 
não lineares como elementos ativos 

3/47 . . . utilizando parâmetros 
3/49 . . . utilizando dispositivos ferrorressonantes 
3/51 . . . utilizando núcleos magnéticos de várias aberturas, 

por ex., transfluxor 
3/53 . . utilizando um elemento de acumulação de energia 

descarregado através de uma carga por meio de um 
dispositivo de comutação controlado por um sinal 
externo e não incluindo realimentação positiva (3/335 
tem prioridade) 

3/537 . . . utilizando aberturas de centelhas [3] 
3/543 . . . utilizando válvulas a vácuo [3] 
3/55 . . . utilizando válvulas a gás tendo um eletrodo de 

controle 
3/57 . . . utilizando dispositivos semicondutores 
3/59 . . utilizando dispositivos galvanomagnéticos, por ex., 

dispositivo de efeito Hall [2] 
3/64 . Geradores produzindo uma série de pulsos, isto é, 

seqüências finitas de pulsos 
3/66 . . por interrupção da saída de um gerador 
3/70 . . . sendo iguais os intervalos de tempo entre os pulsos 

vizinhos de uma série 
3/72 . . com meios para variar a freqüência de repetição das 

séries 
3/78 . Produzindo uma única série de pulsos tendo um padrão 

predeterminado, por ex., um número predeterminado 
3/80 . Produzindo séries de oscilações senoidais (por interrupção 

H 03 C, H 04 L) 
3/84 . Produção de pulsos tendo uma distribuição estatística 

predeterminada de um parâmetro, por ex., geradores de 
pulsos aleatórios [2] 

3/86 . Produção de pulsos por meio de linha de retardamento e 
não abrangida pelos subgrupos precedentes [2] 

4/00 Geração de pulsos tendo como característica essencial uma 
inclinação definida ou partes escalonadas (geração de 
tensões de alimentação a partir de formas de ondas defletoras 
H 04 N 3/18) 

4/02 . tendo partes escalonadas, por ex., forma de onda em 
escada 

4/04 . tendo forma parabólica 
4/06 . tendo forma triangular 
4/08 . . tendo forma de dente-de-serra 
4/10 . . . utilizando apenas válvulas a vácuo como 

elementos ativos 
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4/12 . . . . em que uma tensão em dente-de-serra é 
produzida através de um capacitor 

4/14 . . . . . utilizando duas válvulas acopladas de 
forma tal que a entrada de cada uma é 
derivada da saída da outra, por ex., 
multivibrador 

4/16 . . . . . utilizando uma única válvula com 
realimentação positiva através de um 
transformador, por ex., oscilador de 
bloqueio 

4/18 . . . . . utilizando uma única válvula apresentando 
resistência negativa entre dois de seus 
eletrodos, por ex., transitron, dinatron 

4/20 . . . . . utilizando uma válvula com realimentação 
negativa por capacitor, por ex., integrador 
Miller 

4/22 . . . . . . combinada com uma transitron, por 
ex., fantastron, sanatron 

4/24 . . . . . Geradores auto-elevadores (Boot-Strap) 
4/26 . . . . em que uma corrente em dente-de-serra é 

produzida através de um indutor 
4/28 . . . . . utilizando uma válvula operando com um 

dispositivo de comutação [3] 
4/32 . . . . . . combinada com meios para a produção 

de pulsos de comando 
4/34 . . . . . . . utilizando uma única válvula com 

realimentação positiva através de 
um transformador 

4/36 . . . . . . . utilizando uma única válvula 
apresentando uma resistência 
negativa entre dois de seus 
eletrodos, por ex., transitron, 
dinatron 

4/38 . . . . . . . . combinada com um integrador 
Miller 

4/39 . . . . . utilizando uma válvula operando como um 
amplificador [3] 

4/41 . . . . . . com realimentação negativa através de 
um  capacitor, por ex., integrador 
Miller [3] 

4/43 . . . . . . combinada com meios para gerar os 
pulsos de comando [3] 

4/48 . . . utilizando dispositivos semicondutores como 
elementos ativos (4/787 a 4/84 têm prioridade) 

4/50 . . . . em que uma tensão em dente-de-serra é 
produzida através de um capacitor 

4/501 . . . . . sendo o ponto de partida do período de 
flyback determinado pela amplitude da 
tensão  no capacitor, por ex., por um 
comparador [6] 

4/502 . . . . . . sendo o capacitor carregado por uma 
fonte de corrente constante [6] 

4/52 . . . . . utilizando dois dispositivos semicondutores 
acoplados de tal modo que a entrada de 
cada um é derivada da saída do outro, por 
ex., multivibrador 

4/54 . . . . . utilizando um dispositivo semicondutor com 
realimentação positiva através de um 
transformador, por ex., oscilador de bloqueio 

4/56 . . . . . utilizando um dispositivo semicondutor 
com realimentação negativa através de um 
capacitor, por ex., integrador Miller 

4/58 . . . . . Geradores auto-elevadores (Boot-Strap) 
4/60 . . . . em que uma corrente em dente-de-serra é 

produzida através de um indutor 
4/62 . . . . . utilizando um dispositivo semicondutor 

operando  como  um  dispositivo 
comutador [3] 

4/64 . . . . . . combinado com meios para a produção 
de pulsos de comando 

4/66 . . . . . . . utilizando um único dispositivo 
com realimentação positiva, por 
ex., oscilador de bloqueio 

4/68 . . . . . . Geradores em que o dispositivo de 
comutação é condutor durante o tempo 
de retorno do ciclo 

4/69 . . . . . utilizando um dispositivo semicondutor 
operando como um amplificador [3] 

4/71 . . . . . . com realimentação negativa através de 
um   capacitor,  por  ex., integrador 
Miller [3] 

4/72 . . . . . . combinado com meios para a produção 
de pulsos de comando 

4/787 . . . utilizando como elementos ativos dispositivos 
semicondutores com dois eletrodos e apresentando 
uma característica de resistência negativa [2] 

4/793 . . . . utilizando diodos túnel [2] 
4/80 . . . utilizando diodos de camadas múltiplas como 

elementos ativos 
4/83 . . . utilizando como elementos ativos dispositivos 

semicondutores com mais de duas junções PN ou 
com mais de três eletrodos ou mais de um eletrodo 
ligado à região de mesma condutividade [2] 

4/84 . . . . Geradores em que o dispositivo semicondutor é 
condutor durante o tempo de retorno do ciclo 

4/86 . . . utilizando válvulas a gás como elementos ativos 
4/88 . . . utilizando células eletroquímicas como elementos 

ativos 
4/90 . . . Linearização de rampa; (modificação de inclinação 

de pulsos 6/04; correção da exploração para 
receptores de televisão H 04 N 3/16); 
Sincronização de pulsos (em sistemas de 
comunicação pictórica H 04 N 1/36, 5/04; 
sincronização de cor H 04 N 9/44) [2] 

4/92 . tendo uma forma de onda compreendendo uma porção de 
uma senóide (geração de oscilação senoidais H 03 B) [2] 

4/94 . de forma trapezoidal [2] 
5/00 Manipulação de pulsos não abrangida por um dos outros 

grupos principais desta subclasse (circuitos com ação 
regenerativa 3/00, 4/00; utilizando dispositivos magnéticos ou 
dielétricos não lineares 3/45) 

 
Nota 

Neste grupo, os sinais de entrada são do tipo pulso. [3] 
 
5/003 . Mudando o nível de C.C. (sinais de televisão H04 N 3/00) 

[6] 
5/007 . . Estabilização de linha de base (limitação 5/08) [6]  
5/01 . Conformação de pulsos (discriminação contra ruídos ou 

interferência 5/125) 
5/02 . . por amplificação (5/04 tem prioridade; amplificadores 

de faixa larga em geral H 03 F) 
5/04 . . por aumento da duração; por diminuição da duração 
5/05 . . . utilizando sinais de referência de tempo, por ex., 

pulsos de relógio [3] 
5/06 . . . utilizando linhas de retardo [3] 
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5/07 . . . utilizando circuitos ressonantes [3] 
5/08 . . por limitação, por limiar (threshold - um mínimo de 

tensão ou corrente), por divisão ou corte, isto é, 
combinação de uma limitação e de um limiar (5/07 tem 
prioridade; comparação de um pulso com outro 5/22; 
estabelecendo um limiar para comutação 17/30) [3] 

5/12 . . por correção das extremidades dianteiras ou traseiras 
5/125 . Pulsos discriminadores (medição ou indicação  G 01 R 

19/00, 23/00, 25/00, 29/00; separação de sinais de 
sincronização em sistemas de televisão H 02 N 5/08) [6] 

5/1252 . . Supressão ou limitação de ruído ou interferência 
(especialmente adaptado para sistemas de transmissão 
H 04 B 15/00, H 04 L 25/08) [6] 

5/1254 . . . especialmente adaptado para pulsos gerados pelo 
fechamento de interruptores ou seja, dispositivos 
anti-ricochete (circuitos desricochete para relógios 
eletrônicos G 04 G 5/00) [6] 

5/13 . Disposições tendo uma única saída e transformando sinais 
de entrada em pulsos distribuídos em intervalos desejados 

5/135 . . utilizando sinais de referência de tempo, por ex., 
pulsos de relógio [3] 

5/14 . . utilizando linhas de retardo [3] 
5/145 . . utilizando circuitos ressonantes [3] 
5/15 . Disposições em que os pulsos são distribuídos a várias 

saídas em momentos diferentes, isto é, distribuidores de 
pulsos (disposições de distribuição, de comutação ou de 
abertura de porta 17/00) [2] 

5/151 . . com duas saídas complementares [6] 
5/153 . Disposições em que um pulso é liberado no instante em 

que uma característica predeterminada de um sinal de 
entrada está presente ou em um intervalo fixo de tempo 
após esse instante (comutação em cruzamento nulo 17/13) 

5/1532 . . Detectores de pico (características de medição de 
pulsos individuais G 01 R 29/02) [6] 

5/1534 . . Transição ou detectores de edge [6] 
5/1536 . . Detectores de passagem de zero (em circuitos de 

medição G 01 R 19/175) [6] 
5/156 . Disposições em que uma série contínua de pulsos (trem de 

pulsos) é transformada em uma série tendo um padrão 
desejado 

5/159 . Aplicações de linhas de retardo não abrangidas pelos 
subgrupos precedentes 

5/19 . Teste dos padrões de séries de pulsos (trem de pulsos) 
(indicação da amplitude G 01 R 19/00; indicação de 
freqüência G 01 R 23/00; medição das características de 
pulsos individuais G 01 R 29/02) [3] 

5/22 . Circuitos tendo mais de  uma entrada e uma saída para 
comparação de pulsos ou de série de pulsos, de acordo 
com as características do sinal de entrada, por ex., 
inclinação, integral (indicação da diferença de fase de duas 
séries cíclicas de pulsos G 01 R 25/00) [3] 

5/24 . . a característica sendo a amplitude [3] 
5/26 . . a característica sendo a duração, o intervalo, a posição, 

a freqüência ou a seqüência [3] 
6/00 Manipulação de pulsos de inclinação finita e não abrangida 

por um dos outros grupos principais desta subclasse 
(circuitos com ação regenerativa 4/00) 

Nota 
Neste grupo, os sinais de entrada são do tipo pulso. [3] 

 
6/02 . Amplificação de pulsos 
6/04 . Modificação de inclinações de pulsos 
7/00 Modulação de pulsos com um sinal de modulação de 

variação contínua 
7/02 . Modulação em amplitude, isto é, PAM  
7/04 . Modulação em posição, isto é, PPM  
7/06 . Modulação em freqüência ou em velocidade, isto é, PFM 

ou PRM  
7/08 . Modulação em duração ou em largura 
7/10 . Modulação combinada, por ex., modulação em velocidade 

e modulação em amplitude 
9/00 Desmodulação de pulsos que foram modulados por um 

sinal de variação contínua 
9/02 . de pulsos modulados em amplitude 
9/04 . de pulsos modulados em posição 
9/06 . de pulsos modulados em freqüência ou em velocidade 
9/08 . de pulsos modulados em duração ou em largura 
9/10 . de pulsos de modulação combinada 
11/00 Transformação de tipos de modulação, por ex., de pulsos 

modulados em posição em pulsos modulados em duração 
12/00 Geração de pulsos por distorção ou combinação de formas 

de ondas senoidais (com formação de pulsos 5/01; 
combinação de ondas senoidais utilizando elementos   
operando   de   uma  maneira  não-comutativa  H 03 B) [3] 

17/00 Comutação ou abertura de porta eletrônica, isto é, por 
outros meios que não o estabelecimento e a ruptura de 
contato; (combinação de eletrodo de agulha ou auxiliar em 
impressão eletrônica B 41 J 2/405; disposições de amostragem 
e retenção G 11 C 27/02; dispositivos de comutação ou 
interrupção em guias de ondas H 01 P; amplificadores 
comandados H 03 F 3/72; disposições de comutação para 
sistemas de centrais telefônicas utilizando dispositivos 
estáticos H 04 Q 3/52) 

17/04 . Modificações para acelerar a comutação [3] 
17/041 . . sem realimentação do circuito de saída para o circuito 

de controle [6] 
17/0412 . . . por medidas tomadas no circuito de controle [6] 
17/0414 . . . . Medidas anti-saturação [6] 
17/0416  . . . por medidas tomadas no circuito de saída [6] 
17/042 . . por realimentação do circuito de saída para o circuito 

de controle [6] 
17/0422  . . . Medidas anti-saturação [6] 
17/0424 . . . pela utilização de um transformador [6] 
17/06 . Modificações  para assegurar um estado inteiramente 

condutor [3] 
17/08 . Modificações para proteger o circuito de comutação contra 

sobrecarga [3] 
17/081 . . sem realimentação do circuito de saída para o circuito 

de controle [6] 
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17/0812  . . . por medidas tomadas no circuito de controle [6] 
17/0814  . . . por medidas tomadas no circuito de saída [6] 
17/082 . . por realimentação da saída para o circuito de 

controle [6] 
17/10 . Modificações para aumentar a tensão de comutação 

máxima admissível [3] 
17/12 . Modificações para aumentar a corrente de comutação 

máxima admissível [3] 
17/13 . Modificações para comutar em cruzamento nulo 

(switching at zero crossing) (geração de um impulso em 
cruzamento nulo ou zero 5/1536) [3] 

17/14 . Modificações para compensar as variações de valores 
físicos, por ex., de temperatura [3] 

17/16 . Modificações para eliminar tensões ou correntes de 
interferência [3] 

17/18 . Modificações para indicar o estado da chave [3] 
17/20 . Modificações para reconduzir (reset) o núcleo das 

unidades de comutação à um estado predeterminado [3] 
17/22 . Modificações para assegurar um estado inicial 

predeterminado quando a tensão de alimentação tiver sido 
aplicada (geradores biestáveis 3/12) [3] 

17/24 . . Armazenamento do estado real quando a tensão de 
alimentação falhar [3] 

17/26 . Modificações para bloqueio temporário após o 
recebimento dos pulsos de controle [3] 

17/28 . Modificações para introduzir um tempo de retardo antes da 
comutação (interruptores programados por tempo 
fornecendo uma escolha de intervalos de tempo para 
executar mais de uma ação comutadora 17/296) [3] 

17/284 . . interruptores de transistores de efeito de campo [3] 
17/288 . . em interruptores de válvulas [3] 
17/292 . . em interruptores à tiristor, à transistor unijunção ou à 

transistor unijunção programável [3] 
17/296 . Chaves programadas por tempo fornecendo uma escolha 

de intervalos de tempo para executar mais de uma ação 
comutadora e para terminar automaticamente sua operação 
após o término do programa (relógios eletrônicos com 
meios para funcionar em horas predeterminadas ou após 
intervalos de tempo predeterminados G 04 G 15/00) [3] 

17/30 . Modificações para estabelecer um limiar predeterminado 
antes da comutação (formando pulsos por limiar 
(thresholding) 5/08) [3] 

17/51 . caracterizada pelos componentes utilizados (17/04 a 17/30, 
17/94 têm prioridade) [3] 

17/52 . . utilizando válvulas a gás [3] 
17/54 . . utilizando  válvulas  a  vácuo  (utilizando diodos 

17/74) [3] 
17/56 . . utilizando dispositivos semicondutores (utilizando 

diodos 17/74) [3] 
17/567 . . . Circuitos caracterizados pela utilização de mais de 

um tipo de dispositivo semicondutor, por ex., 
BIMOS, dispositivos compostos como IGBT [6] 

17/58 . . . utilizando diodos túnel [3] 
17/60 . . . utilizando transistores bipolares [3] 

17/605 . . . . com isolamento galvânico entre o circuito de 
controle e o circuito de saída (17/78 tem 
prioridade) [5] 

17/61 . . . . . utilizando um acoplamento por 
transformador [5] 

17/615 . . . . em uma configuração Darlington [5] 
17/62 . . . . Sistemas de comutação com diversos terminais 

de entrada ou de saída (conversores de código 
H 03 M 5/00, 7/00) [3] 

17/64 . . . . tendo cargas indutivas [3] 
17/66 . . . . Sistemas de comutação para passar a corrente 

em ambas as direções à vontade; Sistemas e 
comutação  para  inverter  a  corrente  à 
vontade [3] 

17/68 . . . . especialmente adaptadas à comutação de 
tensões ou correntes alternadas [3] 

17/687 . . . utilizando transistores de efeito de campo [3] 
17/689 . . . . com isolamento galvânico entre o circuito de 

controle e o circuito de saída (17/78 tem 
prioridade) [5] 

17/691 . . . . . utilizando um acoplamento por 
transformador [5] 

17/693 . . . . Sistemas de comutação com diversos terminais 
de entrada ou de saída por ex. multiplexores, 
distribuidores (circuitos lógicos 19/00; 
conversores de código H 03 M 5/00, 7/00) [3] 

17/695 . . . . tendo cargas indutivas ( proteção do circuito de 
comutação contra a voltagem de retorno 
indutiva 17/08) [6] 

17/70 . . . tendo dois eletrodos e apresentando resistência  
negativa (utilizando diodos túnel 17/58) [3] 

17/72 . . . Dispositivos semicondutores bipolares tendo mais 
de duas junções PN, por ex. tiristores, tiristores de 
junção única programáveis, ou com mais de três 
eletrodos, por ex. comutadores controlados por 
silício ou com mais de um eletrodo conectado à 
mesma região de condutividade, por ex., 
transistores de injunção única. [3] 

17/722 . . . . com isolamento galvânico entre o circuito de 
controle e o circuito de saída (17/78 tem 
prioridade) [5] 

17/723 . . . . . utilizando um acoplamento por 
transformador [5] 

17/725 . . . . para tensões ou correntes em corrente alternada 
(17/722, 17/735 têm prioridade) [3] 

17/73 . . . . para tensões ou correntes contínuas (17/722, 
17/735 têm prioridade) [3,5] 

17/732 . . . . . Medidas para permitir o bloqueio [5] 
17/735 . . . . Sistemas de comutação com diversos terminais 

de entrada ou de saída por ex. multiplescores, 
distribuidores (17/722 tem prioridade; circuitos 
lógicos 19/00; conversores de código H 03 M 
5/00, 7/00). [3] 

17/74 . . utilizando diodos como elementos ativos (utilizando 
mais de um tipo de dispositivo semicondutor 17/567; 
utilizando diodos tunel 17/58; utilizando diodos de 
resistência negativa 17/70). [3] 
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17/76 . . . Sistemas de comutação com diversos terminais de 
entrada ou de saída por ex. multiplexores, 
distribuidores (circuitos lógicos 19/00; códigos H 
03 M 5/00, 7/00) [3] 

17/78 . . utilizando dispositivos opto-eletrônicos, isto é, 
dispositivos emissores de luz ou fotoelétricos 
acoplados elétrica ou oticamente. [3] 

17/785 . . . controlando comutadores de transistores de efeito 
de campo [5] 

17/79 . . . controlando comutadores de semicondutores com 
mais de duas junções PN, ou mais de três 
eletrodos, ou mais de um eletrodo conectado à 
mesma região de condutividade [5] 

17/795 . . . controlando transistores bipolares [5] 
17/80 . . utilizando dispositivos magnéticos não-lineares; 

utilizando dispositivos dielétricos não-lineares [3] 
17/81 . . . Sistemas de comutação com diversos terminais de 

entrada ou de saída, por ex. multiplexores, 
distribuidores (circuitos lógicos 19/00; conversores 
de código H 03 M 5/00, 7/00) [3] 

17/82 . . . utilizando transfluxores [3] 
17/84 . . . utilizando dispositivos de película delgada [3] 
17/86 . . . utilizando “twistors” (elemento de memória de 

computador consistindo em uma hélice de um fio 
magnético enrolado sob tensão em um ângulo de 
45o  sobre um pequeno pedaço de fio não 
magnético, com um solenóide de fio fino enrolado 
sobre a hélice) [3] 

17/88 . . utilizando válvulas de deflexão de feixe [3] 
17/90 . . utilizando dispositivos galvanomagnéticos, por ex., 

dispositivos de efeito Hall (17/95, 17/97 têm 
prioridade) [3] 

17/92 . . utilizando dispositivos supercondutores como 
elementos ativos  [2,3] 

17/94 . caracterizados pelo modo de geração dos sinais de controle 
(detalhes estruturais mecânicos dos membros de controle 
de interruptores ou teclados, tais como teclas, alavancas ou 
outros mecanismos para transferir força aos elementos 
ativos, não produzindo diretamente efeitos eletrônicos H 
01 H; teclados para aplicações especiais, ver os locais 
apropriados, por ex., B 41 J, G 06 F 3/023, H 04 L 15/00, 
17/00, H 04 M 1/00) [3,4] 

17/945 . . Interruptores  de  proximidade  (17/96  tem  
prioridade) [3] 

17/95 . . . utilizando um detector magnético [3] 
17/955 . . . utilizando um detector capacitivo [3] 
17/96 . . Interruptores de toque [3] 
17/965 . . Interruptores controlados ou comandados pelo 

movimento de um elemento que é parte integrante do 
interruptor [3] 

17/967 . . . tendo vários membros de controle, por ex., teclado 
(17/969, 17/972, 17/98 têm prioridade) [4] 

19/968 . . . utilizando dispositivos optoeletrônicos [4] 
17/969 . . . . tendo vários membros de controle, por ex., 

teclado [4] 
17/97 . . . utilizando um elemento magnético móvel [3] 
17/972 . . . . tendo vários membros de controle, por ex., 

teclado [4] 
1/975 . . . utilizando um elemento capacitivo móvel [3] 
17/98 . . . . tendo vários membros de controle, por ex., 

teclado [4] 

19/00 Circuitos lógicos, isto é, tendo pelo menos duas entradas 
atuando sobre uma saída ( circuitos de sistemas de 
computação utilizando lógica fuzzy G 06 N 7/02) ; Circuitos 
de inversão 

19/003 . Modificações para aumentar a confiabilidade [3] 
19/007 . Circuitos à prova de falha [3] 
19/01 . Modificações para acelerar a comutação [3] 
19/013 . . em circuitos de transistores bipolares [3] 
19/017 . . em circuitos de transistores de efeito de campo [3] 
19/0175 . Disposições para o acoplamento; Disposições para a 

interface (disposições para a interface para computadores 
digitais G 06 F 3/00, 13/00) [5] 

19/018 . . utilizando apenas transistores bipolares [5] 
19/0185 . . utilizando  apenas  transistores  de  efeito de campo [5] 
19/02 . caracterizados pelos componentes utilizados (19/003 a 

19/0175 têm prioridade) [3,5] 
19/04 . . utilizando válvulas a gás 
19/06 . . utilizando válvulas a vácuo (utilizando diodos 

retificadores 19/12) 
19/08 . . utilizando dispositivos semicondutores (19/173 tem 

prioridade; em que os dispositivos semicondutores são 
apenas diodos retificadores 19/12) [3] 

19/082 . . . utilizando transistores bipolares [3] 
19/084 . . . . DTL - lógica diodo-transistor [3] 
19/086 . . . . ECL - lógica de acoplamento por emissor [3] 
19/088 . . . . TTL - lógica transistor-transistor [3] 
19/09 . . . . RTL - lógica resistor-transistor [3] 
19/091 . . . . Lógica de circuito de injeção integrada ou 

“merged transistor logic” [3] 
19/094 . . . utilizando transistores de efeito de campo [3] 
19/0944 . . . . utilizando transistores MOSFET (19/096 

tem prioridade) [5] 
19/0948 . . . . . utilizando CMOS [5] 
19/0952 . . . . utilizando transistores FET do tipo 

Schottky (19/096 tem prioridade) [5] 
19/0956 . . . . Lógica de transistores FET e de diodos 

Schottky (19/096 tem prioridade) [5] 
19/096 . . . . Circuitos síncronos, isto é, utilizando pulsos de 

relógios [3] 
19/098 . . . utilizando tiristores [3] 
19/10 . . . utilizando diodos túnel [3] 
19/12 . . utilizando diodos retificadores 
19/14 . . utilizando dispositivos opto-eletrônicos, isto é, 

dispositivos fotoelétricos ou emissores de luz 
acoplados elétrica ou oticamente (elementos óticos 
lógicos G 02 F 3/00) 

19/16 . . utilizando disposit ivos magnéticos saturáveis 
19/162 . . . utilizando parametrons 
19/164 . . . utilizando dispositivos ferrorressonantes 
19/166 . . . utilizando transfluxores 
19/168 . . . utilizando dispositivos de película fina 
19/17 . . utilizando “twistors” 
19/173 . . utilizando circuitos elementares lógicos como 

componentes [3] 
19/177 . . . dispostos em forma de matriz [3] 
19/18 . . utilizando dispositivos galvanomagnéticos, por ex., 

dispositivos de efeito Hall [2] 
19/185 . . utilizando elementos dielétricos com uma constante 

dielétrica variável, por ex., capacitores ferroelétricos 
[2] 

19/19 . . . utilizando dispositivos ferrorressonantes [2] 
19/195 . . utilizando dispositivos supercondutores [3] 
19/20 . caracterizados pela função lógica, por ex., circuitos AND, 

OR, NOR, NOT, (19/003 a 19/01 têm prioridade) 
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19/21 . . Circuitos EXCLUSIVE - OR, isto é, apresentando 
saída na existência de um sinal de entrada em apenas 
uma entrada; circuitos COINCIDENCE, isto é, 
apresentando saída somente se todos os sinais de 
entrada forem idênticos [3] 

19/23 . . Circuitos de maioria ou de minoria, isto é, dando saída, 
cujo  estado  é  o  da maioria ou da minoria das 
entradas [3] 

 
21/00 Detalhes de contadores de pulsos ou de divisores de 

freqüência 
21/02 . Circuitos de entrada [4] 
21/08 . Circuitos de saída [4] 
21/10 . . compreendendo circuitos lógicos 
21/12 . . com leitura paralela [4] 
21/14 . . com leitura em série do número armazenado [4] 
21/16 . Circuitos para transporte de pulsos entre décadas 

sucessivas 
21/17 . . com transistores de efeito de campo (FET) 
21/18 . Circuitos para indicação visual do resultado 
21/20 . . utilizando lâmpada de descarga luminescente 
21/38 . Partida, parada ou retorno a zero de contadores (contadores 

com uma base outra que não potência de dois 23/48, 
23/66) [4] 

21/40 . Monitoração; Detecção de erros; Prevenção ou correção do 
funcionamento incorreto do contador [4] 

23/00 Contadores de pulsações compreendendo cadeia de 
contagem; Divisores de freqüência compreendendo cadeias 
de contagem (29/00 tem prioridade) 

23/40 . Sinais de abertura de porta ou de relógio aplicados a todos 
os estágios, isto é, contadores síncronos [4] 

23/42 . . Sinais defasados de abertura de porta ou de relógio 
aplicados aos estágios do contador [4] 

23/44 . . . utilizando   transistores  de  efeito  de campo  
(FET) [4] 

23/46 . . . utilizando dispositivos de transferência de carga, 
por ex., BBD (bucket brigade device) ou CCD 
(charge coupled device) [4] 

23/48 . . com uma base ou raiz outra que não potência de dois 
(23/42 tem prioridade) [4] 

23/50 . . utilizando circuitos de disparo (trigger) biestáveis 
regenerativos (23/42 a 23/48 tem prioridade) [4] 

23/52 . . . utilizando  transistores  de  efeito  de  campo  
(FET) [4] 

23/54 . . . Contadores em anel, por ex., contadores do tipo 
registrador de deslocamento com realimentação 
(23/52 tem prioridade) [4] 

23/56 . . . Contadores reversíveis (23/52 tem prioridade) [4] 
23/58 . Sinais de abertura de porta ou de relógio não aplicados a 

todos os estágios, por ex., contadores assíncronos (23/74 a 
23/84 tem prioridade) [4] 

23/60 . . utilizando transistores de efeito de campo (FET) [4] 
23/62 . . reversíveis [4] 
23/64 . com uma base ou raiz outra que não uma potência de dois 

(23/40 a 23/62 tem prioridade) [4] 
23/66 . . com uma base de contagem variável, por ex., por 

ajuste prévio ou por adição ou supressão de pulsos [4] 
23/68 . . com uma base que não é um número inteiro [4] 
23/70 . . com uma base que é um número ímpar (23/66 tem 

prioridade [4] 
23/72 . . Contadores de décadas (23/66 tem prioridade) 
23/74 . utilizando relés [4] 
23/76 . utilizando  núcleo  magnético  ou  capacitores 

ferroelétricos [4] 
23/78 . utilizando dispositivos optoeletrônicos [4] 
23/80 . utilizando dispositivos semicondutores tendo somente dois 

eletrodos, por ex., diodo túnel, diodo de camadas múltiplas 
[4] 

23/82 . utilizando válvulas a gás [4] 
23/84 . utilizando tiristores ou transistores unijunção [4] 
23/86 . reversíveis (23/40 a 23/84 tem prioridade [4] 
 
25/00 Contadores de pulsos com integração escalonada e 

memória estática; Divisores de freqüência análogos 
25/02 . compreendendo armazenamento de carga, por ex., 

capacitor sem histerese de polarização 
25/04 . . utilizando geradores de pulsos auxiliar disparado pelos 

pulsos de entrada [4] 
25/12 . compreendendo um armazenamento de histerese 
 
27/00 Contadores de pulsos em que os pulsos circulam 

continuamente em uma malha fechada; Divisores de 
freqüência análogos (contadores do tipo de registradores de 
deslocamento realimentados 23/54) [4] 

 
29/00 Contadores de pulsos compreendendo elementos 

multiestáveis, por ex., para escala ternária, para escala 
decimal; Divisores de freqüência análogos 

 
29/04 . utilizando válvulas de descarga a gás de múltiplos catodos 

[4] 
29/06 . utilizando válvulas do tipo feixe eletrônico, por ex., 

magnétron, válvula de raios catódicos [4] 
 

 

 
H 03 L CONTROLE AUTOMÁTICO, PARTIDA, SINCRONIZAÇÃO, OU ESTABILIZAÇÃO DE GERADORES DE OSCILAÇÕES 

OU PULSOS ELETRÔNICOS (de geradores dínamo-elétricos H 02 P) [3] 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
- circuitos de controle automático para geradores de oscilações ou pulsos eletrônicos; [3] 
- circuitos de partida, sincronização, ou de estabilização para geradores quando o tipo do gerador for irrelevante ou não especificado. 

[3] 
(2) Esta subclasse não abrange  os circuitos de estabilização ou de partida especialmente adaptados para um único tipo específico de 

gerador, os quais são abrangidos pelas subclasses H 03 B, K. [3] 
(3) Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: 

- “controle automático” abrange apenas os sistemas de malha fechada. [3] 
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1/00 Estabilização de sinal de gerador contra variações de 
valores físicos, por ex., alimentação de energia (controle 
automático 5/00, 7/00) [3] 

1/02 . somente contra variações de temperatura [3] 
1/04 . . Detalhes estruturais para manter a temperatura 

constante [3] 
3/00 Partida de geradores [3] 
 
5/00 Controle automático de tensão, corrente, ou energia [3] 
5/02 . de energia [3] 
 
7/00 Controle automático de freqüência ou de fase; 

Sincronização (sintonização de circuitos ressonantes em geral 
H 03 J; sincronização em sistemas digitais de comunicação, 
ver os grupos pertinentes na classe H 04) [3] 

7/02 . utilizando um discriminador de freqüência compreendendo 
um elemento passivo que determina a frequência [3] 

7/04 . . onde o elemento que determina a freqüência 
compreende indutância e capacitância distribuídas [3] 

7/06 . utilizando um sinal de referência aplicado a uma malha 
trancada em freqüência ou em fase (PLL) [3] 

7/07 . . utilizando várias malhas, por ex., para a geração de um 
sinal de relógio redundante (para síntese de freqüência 
indireta 7/22) [5] 

7/08 . . Detalhes da malha trancada em fase (PLL) [3] 
7/081 . . . dotadas de um defasador adicional controlado [5] 
7/083 . . . sendo o sinal de referência adicional e diretamente 

aplicado ao gerador (sincronização direta de 
freqüência sem malha 7/24) [5] 

7/085 . . . concernente principalmente à disposição de 
detecção de fase ou de freqüência incluindo a 
filtragem ou a amplificação do seu sinal de saída 
(7/10 tem prioridade; comparação de detecção de 
freqüência ou de fase, em geral H 03 D 3/00, 
13/00) [5] 

7/087 . . . . utilizando pelo menos dois detectores de fase 
ou um detector de fase e de freqüência na 
malha [5] 

7/089 . . . . gerando o detector de fase ou de freqüência 
pulsos de aumento ou de diminuição (7/087 
tem prioridade) [5] 

7/091 . . . . utilizando o detector de fase ou de freqüência 
um dispositivo de amostra (7/087 tem 
prioridade) [5] 

7/093 . . . . utilizando características de filtragem ou de 
amplificação particulares na malha (7/087 a 
7/091 têm prioridade) [5] 

7/095 . . . . utilizando um detector de bloqueio (7/087 tem 
prioridade) [5] 

7/097 . . . . utilizando um comparador para comparar as 
tensões obtidas a partir de dois conversores de 
freqüência em tensão [5] 

7/099 . . . concernente principalmente ao oscilador 
controlado da malha [5] 

7/10 . . . para assegurar a sincronização inicial ou para 
alargar a faixa de captura [3] 

7/107 . . . . utilizando uma função de transferência variável 
para a malha, por ex., filtro passa-baixa tendo 
uma largura de faixa variável [5] 

7/113 . . . . utilizando um discriminador de freqüência [5] 

7/12 . . . . utilizando um sinal explorador (circuitos de 
sintonização com exploração automática sobre 
uma faixa de freqüência H 03 J 7/18) [3] 

7/14 . . . para assegurar freqüência constante quando as 
tensões de alimentação ou de correção falharem [3] 

7/16 . . Síntese de freqüência indireta, isto é, geração de uma 
freqüência desejada entre um certo número de 
freqüências predeterminadas utilizando uma malha 
trancada em freqüência ou em fase [3] 

7/18 . . . utilizando um divisor de freqüência ou contador na 
malha (7/20, 7/22 têm prioridade) [3] 

7/181 . . . . sendo utilizado o resultado de uma contagem 
numérica para bloquear a malha, e o contador 
contando durante intervalos de tempo fixos [5] 

7/183 . . . . sendo utilizada uma diferença de tempos para 
bloquear a malha, o contador contando entre 
dois números fixos ou o divisor de freqüência 
dividindo por um número fixo [5] 

7/185 . . . . . utilizando um misturador na malha (7/187 
a 7/195 têm prioridade) [5] 

7/187 . . . . . utilizando meios para sintonizar de modo 
grosseiro o oscilador, controlado por 
tensão (VCO) da malha (7/191 a 7/195 têm 
prioridade) [5] 

7/189 . . . . . . utilizando um conversor 
digital/analógico (D/A) para produzir 
uma sintonia grosseira de tensão [5] 

7/191 . . . . utilizando pelo menos dois sinais diferentes a 
partir do divisor de freqüência ou do contador 
para determinar a diferernça de tempos (7/193, 
7/195 têm prioridae) [5] 

7/193 . . . . . tendo o contador/divisor de freqüência um 
pré-divisor comutável, por ex., um divisor 
de módulo dois (contadores de 
pulsos/divisores de freqüência H 03 K 
21/00 a 29/00) [5] 

7/195 . . . . . no qual o contador da malha conta entre 
dois números diferentes não nulos, por ex., 
para a geração de uma freqüência de 
correção (7/193 tem prioridade; contadores 
de pulsos para contagem pré-determinada 
H 03 K 21/00 a 29/00) [5] 

7/197 . . . . sendo utilizada uma diferença de tempos para 
bloqueio a malha, o contador contando entre 
dois números variáveis no tempo, ou o divisor 
de freqüência dividindo por um fator variável 
no tempo, por ex., para obter uma divisão de 
freqüência fracionária [5] 

7/199 . . . . . com reinicialização (reset)do divisor de 
freqüência ou do contador, por ex., para 
permitir uma sincronização inicial [5] 

7/20 . . . utilizando uma malha trancada em fase PLL 
harmônica, isto é, uma malha que pode ser 
sincronizada sobre um dos vários harmônicos de 
uma freqüência aplicada à malha trancada em fase 
(7/22 tem prioridade) [3] 

7/22 . . . utilizando mais de uma malha [3] 
7/23 . . . . com contadores de pulsos ou divisores de 

freqüência [5] 
7/24 . utilizando um sinal de pulso de referência aplicado 

diretamente ao gerador [3] 
7/26 . utilizando níveis de energia de moléculas, átomos, ou 

partículas  subatômicas  como uma freqüência de 
referência [3] 
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H 03 M CODIFICAÇÃO; DECODIFICAÇÃO OU CONVERSÃO DE CÓDIGO, EM GERAL (utilizando meios fluidos F 15 C 4/00; 

conversores óticos/analógicos digitais G 02 F 7/00; codificação, decodificação ou conversão de códigos, especialmente adaptados para 
aplicações específicas, ver  as subclasses apropriadas, por ex., G01 D, R, G 06 F, T, G 09 G, G 10 L, G 11 B, C, H 04 L, M, N; cifragem 
ou decifragem para criptografia ou outras finalidades requerendo necessidade de segredo G 09 C) [4] 

 
Índice da Subclasse 
 
CODIFICAÇÃO E DECODIFICAÇÃO 

em geral...............................................................................1/00 
em ou a partir da modulação diferencial .............................3/00 
em conexão com teclados..................................................11/00 

 
 
 
CONVERSÃO 

da forma dos dígitos individuais ......................................... 5/00 
da seqüência de dígitos ....................................................... 7/00 
série/paralela ou vice-versa................................................. 9/00 

DETECÇÃO DE ERROS OU 
CORREÇÃO DE ERROS............................................................. 13/00 

 

1/00 Conversão analógica/digital; Conversão digital/analógica 
(conversão de valores analógicos em, ou a partir de, uma 
modulação diferencial 3/00) [4] 

1/02 . Conversores analógico/digitais reversíveis [4] 
1/04 . utilizando técnicas estocásticas [4] 
1/06 . Compensação ou prevenção contínua da influência 

indesejável de parâmetros físicos (periodicamente 1/10) [4]  
1/08 . de ruído [4] 
1/10 . Calibragem ou teste [4] 
1/12 . Conversores analógico/digitais (1/02 a 1/10 têm 

prioridade) [4] 
1/14 . . Conversão por etapas, com cada etapa envolvendo 

meios de conversão iguais ou diferentes e liberando 
mais de um bit [4] 

1/16 . . . com modificação do fator de escala, isto é, pela 
variação da amplificação entre as etapas [4] 

1/18 . . Controle automático para modificação da faixa de 
sinais que o conversor pode manipular, por ex., faixa 
de ganho [4] 

1/20 . . Aumento da resolução pela utilização de um sistema 
com n bits a fim de obter n + m bits, por ex., por 
vibração (“dithering”)([4] 

1/22 . . do tipo padrão de leitura [4] 
1/24 . . . utilizando leitora e disco ou tiras relativamente 

móveis [4, 6] 
1/26 . . . . com codificação ponderada, isto é, o peso dado 

a um dígito depende da posição do dígito 
dentro do bloco ou do código de palavras, por 
ex., para uma dada base o peso é potência 
dessa base [4] 

1/28 . . . . com codificação não ponderada [4] 
1/30 . . . . . incremental [4] 
1/32 . . . utilizando válvulas de raios catódicos [4] 
1/34 . . Valor analógico comparado com valores de referência 

(1/48 tem prioridade) [4] 
1/36 . . . apenas simultaneamente, isto é, do tipo paralelo [4] 
1/38 . . . apenas seqüencialmente, por ex., do tipo de 

aproximação sucessiva (convertendo mais de um 
bit por etapa 1/14) [4] 

1/40 . . . . do tipo de recirculação [4] 

1/42 . . . . Comparações seqüenciais em estágios ligados 
em série, sem modificação do valor do sinal 
analógico [4] 

1/44 . . . . Comparações seqüenciais em estágios ligados 
em série, com modificação do valor do sinal 
analógico [4] 

1/46 . . . . com conversores digital/analógicos para 
fornecer valores de referência ao conversor [4] 

1/48 . . Conversores do tipo servo [4] 
1/50 . . com conversão intermediária em intervalo de tempo 

(1/64 tem prioridade) [4] 
1/52 . . . Integração do sinal de entrada com retorno linear 

ao nível de referência [4] 
1/54 . . . Amostragem e retenção do sinal de entrada com 

retorno linear ao nível de referência [4] 
1/56 . . . Comparação do sinal de entrada com uma rampa 

linear [4] 
1/58 . . . Conversão não linear [4] 
1/60 . . com conversão intermediária para freqüência de pulsos 
1/62 . . . Conversão não linear [4] 
1/64 . . com conversão intermediária para fase de sinais 

senoidais [4] 
1/66 . Conversores digitais/analógicos (1/02 a 1/10 têm 

prioridade) [4] 
1/68 . . com conversões de sensibilidade diferentes, isto é, uma 

conversão se relacionando com os bits digitais mais 
significativos   e   a   outra  aos  bits  menos 
significativos [4] 

1/70 . . Controle automático para modificação da faixa do 
conversor [4] 

1/72 . . Conversão seqüencial em etapas ligadas em série (1/68 
tem prioridade) [4] 

1/74 . . Conversão simultânea [4] 
1/76 . . . utilizando uma árvore de comutação [4] 
1/78 . . . utilizando uma rede em escala [4] 
1/80 . . . utilizando impedâncias ponderadas (1/76 tem 

prioridade) [4] 
1/82 . . com  conversão  intermediária  em  intervalo  de  

tempo [4] 
1/84 . . . Conversão não linear [4] 
1/86 . . com  conversão  intermediária  para  freqüência de 

pulsos [4] 
1/88 . . . Conversão não linear [4] 
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3/00 Conversão de valores analógicos em, ou a partir de 
modulação diferencial [4] 

3/02 . Modulação  delta,  isto  é,  modulação  diferencial  de  um 
bit [4] 

3/04 . Modulação diferencial com vários bits [4] 
5/00 Conversão da forma da representação de dígitos 

individuais [4] 
 
Nota 

Nos grupos 5/02 a 5/22, salvo indicação contrária, uma 
invenção é  classificada no último local apropriado. [4] 
 

5/02 . Conversão em, ou a partir de, uma representação por 
pulsos [4] 

5/04 . . possuindo os pulsos dois níveis [4] 
5/06 . . . Representação de código, por ex., transição para 

um dado elemento binário dependendo somente da 
informação deste elemento binário [4] 

5/08 . . . . Representação do código pela largura dos 
pulsos [4] 

5/10 . . . . Representação do código pela freqüência de 
pulso [4] 

5/12 . . . . Código de nível bifásico, por ex., código de 
fase dividida, código de Manchester; Código 
espaço ou marca bifásico, por ex., código de 
freqüência dupla [4] 

5/14 . . . Representação do código, por ex., transição, para 
um elemento binário dado, dependendo da 
informação de um ou de vários elementos binários 
adjacentes, por ex., código de modulação de 
retardamento, código de dupla densidade [4] 

5/16 . . possuindo os pulsos três níveis [4] 
5/18 . . . sendo  dois níveis simétricos com relação ao 

terceiro  nível,  isto  é, código ternário bipolar, 
balanceado [4] 

5/20 . . possuindo os pulsos mais de três níveis [4] 
5/22 . . Conversão em, ou a partir da representação de sinais 

senoidais [4] 
7/00 Conversão de um código onde a informação é  

representada por uma dada seqüência de números ou 
dígitos para um código em que a mesma informação é 
representada por uma diferente seqüência de números ou 
dígitos [4] 

 
Nota 
 

Nos grupos 7/02 a 7/50, salvo indicação contrária, uma 
invenção é classificada no último lugar apropriado. [4] 

7/02 . Conversão em, ou a partir de, códigos ponderados, isto é, o 
peso dado a um dígito depende da posição do dígito dentro 
do bloco ou dentro do código de palavras [4] 

7/04 . . sendo a base dois [4] 
7/06 . . sendo a base um número inteiro positivo diferente de 

dois [4] 
7/08 . . . sendo a base dez, isto é, um código puramente 

decimal [4] 
7/10 . . sendo a base negativa [4] 
7/12 . . possuindo duas bases, por ex., um código decimal 

binário BCD [4] 
7/14 . Conversão em, ou a partir de códigos não ponderados [4] 

7/16 . . Conversão em, ou a partir de, códigos de distância 
unitária, por ex., código de Gray, código binário 
refletido [4] 

7/18 . . Conversão em, ou à partir de, códigos de resíduo [4] 
7/20 . . Conversão em, ou a partir de, códigos n-entre-m [4] 
7/22 . . . Conversão em, ou a partir de, códigos um-entre-m 

[4] 
7/24 . . Conversão em, ou a partir de, códigos de ponto 

flutuante [4] 
7/26 . Conversão em, ou a partir de, códigos estocásticos [4] 
7/28 . Estruturas programáveis, isto é, em que o conversor de 

código contém um dispositivo que permite ao operador 
modificar o procedimento de conversão [4] 

7/30 . Compressão (para transmissão de imagem H 04 N); 
Expansão; Supressão de dados desnecessários, por ex., 
redução da redundância [4] 

7/32 . . Conversão em, ou a partir de, uma modulação delta, 
isto é, modulação diferencial de um bit [4] 

7/34 . . . adaptativa [4] 
7/36 . . Conversão em ou a partir de, uma modulação 

diferencial de vários bits, isto é, a diferença entre 
amostras sucessivas sendo codificada por mais de um 
bit [4] 

7/38 . . . adaptativa [4] 
7/40 . . Conversão em, ou a partir de, códigos com 

comprimentos variáveis, por ex., código Shannon-
Fano, código Huffman, código Morse [4] 

7/42 . . . utilizando busca em tabela para a codificação ou 
decodificação, por ex., utilizando uma memória 
somente de leitura (ROM) [4] 

7/44 . . Eliminação dos zeros irrelevantes [4] 
7/46 . . Conversão em, ou a partir de, códigos de comprimento 

corrido (run-length codes), isto é, por representação do 
número de dígitos consecutivos ou do grupo de dígitos, 
do mesmo tipo, por meio de um código de palavras e 
de um dígito indicativo deste tipo [4] 

7/48 . . . alternando com outros códigos durante o processo 
de conversão, por ex., a codificação de 
comprimento corrido sendo executada somente 
quando estiverem presentes as séries de dígitos, do 
mesmo tipo, de comprimento suficiente [4] 

7/50 . . Conversão em, ou a partir de, códigos não lineares, por 
ex., compressão seguida de expansão (companding) [4] 

9/00 Conversão paralela/série ou vice-versa  (memórias digitais 
em que a informação é deslocada em etapas G 11 C 19/00) [4] 

11/00 Codificação em conexão com teclado ou dispositivos 
semelhantes, isto é, codificação da posição das teclas 
(disposições de chaves de teclado, associação estrutural a 
codificadores e teclados H 01 H 13/70, H 03 K 17/94) [4] 

11/02 . Detalhes [5] 
11/04 . . Codificação de teclas de multifunção [5] 
11/06 . . . acionador da tecla de multifunção de diferentes 

maneiras [5] 
11/08 . . . . acionando combinações determinadas de teclas 

de multifunção [5] 
11/10 . . . . por métodos baseados na detecção da duração 

ou pressão de acionamento das teclas [5] 
11/12 . . . . acionando uma tecla um número determinado 

de vezes consecutivas, após o que utiliza uma 
tecla separada de validação ("enter") para 
indicar o fim da série [5] 
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11/14 . . . utilizando teclas adicionais suplementares, por ex., 
teclas SHIFT, que determinam a função realizada  
pela tecla de multifunção [5] 

11/16 . . . . na qual são acionadas as teclas SHIFT depois 
de acionar-se as teclas de multifunção [5] 

11/18 . . . . na qual são acionadas as teclas shift antes de 
acionar-se as teclas de multifunção [5] 

11/20 . Codificação dinâmica, isto é, por varredura das teclas 
(11/26 tem prioridade) [5] 

11/22 . Codificação estática (11/26 tem prioridade) [5] 
11/24 . . utilizando meios análógicos [5] 
11/26 . utilizando meios optoeletrônicos [5] 
 
13/00 Codificação, decodificação ou conversão de código para 

detecção de erro ou correção de erro; Assunções básicas da 
teoria de codificação; Limites de codificação; Métodos de  
avaliação da probabilidade de erros; Modelos de canais; 
Simulação ou testes de códigos (detecção ou correção de 
erros para conversões analógicas/digitais, digitais/analógicas 
ou de conversão de código 1/00 a 11/00; especialmente 
adaptados para computadores digitais G 06 F 11/08, para 
armazenamento de informações baseado no movimento 
relativo entre a portadora de gravação e o transdutor G 11 B, 
por ex., 20/18 para armazenagens estáticas C) [4, 7] 

13/01 . Assunções básicas da teoria de codificação; Limites de 
codificação; métodos de avaliação da probabilidade de 
erros; modelos de canais; simulação ou testes de 
códigos [7]  

13/02  (transferido para 13/51) 
13/03 . Correção de detecção de erro ou erro dianteiro por 

redundância em representação de dados ou  seja, 
palavras de código contendo mais dígitos que as 
palavras da fonte [7] 

13/05 . . utilizando códigos de bloco ou seja, um número pré-
determinado de bits de verificação em conjunto com 
um número pré-determinado de bits de informação [7] 

13/07 . . . Códigos aritméticos [7] 
13/09 . . . Somente detecção de erro, por ex., utilizando 

códigos de verificação cíclica de redundância                    
(CRC) ou bits de uma paridade [7] 

13/11 . . . utilizando bits de paridade múltipla [7] 
13/12  (transferido para 13/23) 
13/13 . . . Códigos lineares [7] 
13/15 . . . . Códigos cíclicos ou seja, deslocamentos 

cíclicos de palavras de código produzem 
outras  palavras de código, por ex., códigos 
definidos por um gerador polinomial, códigos
 Bose-Chaudhuri-Hocquenghem (BCH) (13/17 
tem prioridade) [7] 

13/17 . . . . Correção de erro de rajada, por ex., 
interceptação de erro (error trapping), 
Códigos de incêndio (fire codes) [7] 

13/19 . . . . Correção de erro único sem utilização de 
propriedades particulares dos códigos 
cíclicos, por ex., códigos extendidos ou 
generalizados  [7] 

13/21 . . . Códigos não lineares, por ex., conversão de   
palavra-dado de m-bit para palavra-código de n-
bit (mBnB) com detecção ou correção de erro [7] 

13/23 . . . utilizando códigos convolucionais, por ex., códigos 
de memória unitária [7] 

13/25 . Detecção de erro ou correção de erro dianteiro por 
codificação de espacejamento de sinal ou seja, 
acrescentando redundância na constelação de sinais, por 
ex., modulação codificada por treliça  (Trellis Coded  
Modulation  - TCM) [7] 

13/27 . utilizando técnicas de entrelaçamento (interleaving) [7] 
13/29 . combinando dois ou mais códigos ou estruturas de código, 

por ex., códigos de produto, códigos de produto 
generalizados, códigos concatenados, códigos internos e 
externos [7] 

13/31 . combinando códigos para detecção ou correção de erros e 
utilização eficiente do espectro (sem detecção ou correção 
de erro 5/14) [7] 

13/33 . Sincronização baseada em codificação ou decodificação 
de erros [7] 

13/35 . Proteção de erro desigual ou adaptativo, por ex., 
fornecendo um nível de proteção diferente de acordo com 
o significado da informação da fonte ou pela adaptação da 
codificação de acordo com a mudança das características 
do canal de transmissão [7] 

13/37 . Métodos ou técnicas de decodificação não específicos aos 
tipos particulares de codificação fornecidos nos grupos 
13/03 a 13/35 [7] 

13/39 . Estimativa de seqüência ou seja, utilizando métodos 
estatísticos para reconstrução dos códigos originais  [7] 

13/41 . . . utilizando o algoritmo de Viterbi ou os 
processadores de Viterbi [7] 

13/43 . . Lógica por maioria ou decodificação por limiar [7] 
13/45 . . Decodificação por decisão programada (soft 

decoding) ou seja, utilizando informação confiável de 
símbolos (13/41 tem prioridade) [7] 

13/47 . Detecção de erro, correção ou proteção de erro dianteiro 
não fornecido nos grupos 13/01 a 13/37  [7] 

13/49 . . Detecção ou correção de erro unidirecional [7] 
13/51 . . Códigos de peso constante; códigos n-de-m; códigos 

Berger [7] 
13/53 . . Códigos utilizando séries de números de Fibonacci [7] 
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H04 TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO ELÉTRICA 
 
 Nota 
 Esta classe abrange sistemas de comunicação elétrica por meio de vias de programação que utilizam a luz (comunicação ótica), ondas 

infravermelhas, sônicas, ultrassônicas ou infrassônicas. 
 
H04B TRANSMISSÃO (sistemas de transmissão para valores medidos, controle ou sinais similars G 08 C; codificação, decodificação ou 

conversão de códigos, em geral H 03 M; radiodifusão H 04 H; sistemas multiplex H 04 J; comunicação secreta H 04 K; transmissão de 
informação digital per se H 04 L) 

 
 Nota 
 Esta subclasse abrange a transmissão de sinais portadores de informações, sendo a transmissão independente da natureza da informação, e 

inclui disposições de monitaração e teste bem como a supressão e a limitação de ruído e de interferência. 
 
Índice da Subclasse 
 
DETALHES..................................................................................1/00 
SISTEMAS CARACTERIZADOS PELO 
MEIO UTILIZADO PARA A TRANSMISSÃO 

Utilizando condutores.......................................................3/00 
Utilizando propagação no espaço livre ............... 5/00 a 11/00 
Outros.............................................................................13/00 

 
 
 
 
SISTEMAS NÃO CARACTERIZADOS PELO 
MEIO USADO PARA A TRANSMISSÃO............................... 14/00 
SUPRESSÃO OU LIMITAÇÃO DE 
RUÍDO OU INTERFERÊNCIA................................................. 15/00 
MONITORAÇÃO, TESTE........................................................ 17/00 

 

 
1/00 Detalhes de sistemas de transmissão, não abrangidos por 

um único dos grupos 3/00 a 13/00;  Detalhes de sistemas de 
transmissão não caracterizados pelo meio utilizado para a 
transmissão (sintonização de circuitos ressonantes H 03 J) [4] 

1/02 . Transmissores (disposições espaciais de circuitos em 
microemissores para pesquisa em seres vivos A 61 B 5/07) 

1/03 . . Detalhes  estruturais, por  ex.,  invólucros,  
alojamentos [2] 

1/034 . . . Transmissores portáteis [2] 
1/036 . . . Disposições de resfriamento (resfriamento de 

transformadores  H 01 F 27/08; resfriamento de 
válvulas de  descarga  H  01  J 7/24, 19/74) [2] 

1/04 . . Circuitos (de transmissores de televisão H 04 N 5/38) 
1/06 . Receptores (controle de amplificação H 03 G; receptores 

de televisão H 04 N 5/44, 5/64) 
1/08 . . Detalhes estruturais, por ex., armário 
1/10 . . Meios associados ao receptor para limitar ou suprimir 

ruído ou interferência 
1/12 . . . Disposições para neutralização, balanceamento ou 

compensação 
1/14 . . . Disposições de dessintonização automática 
1/16 . . Circuitos 
1/18 . . . Circuitos de entrada, por ex., para acoplamento a 

uma antena ou a uma linha de transmissão 
(circuitos de entrada para amplificadores em geral 
H 03 F; redes de acoplamento entre antenas ou 
linhas de receptores independentemente da 
natureza do receptor H 03 H) 

1/20 . . . para acoplamento de toca-discos, saída de gravador 
ou de microfone a um receptor 

1/22 . . . para receptores em que não é produzida qualquer 
oscilação local 

 
1/24 . . . . compreendendo o receptor pelo menos um 

dispositivo semicondutor tendo três ou mais 
eletrodos 

1/26 . . . para receptores super-heteródinos (mudanças de 
freqüência múltipla H 03 D 7/16) 

1/28 . . . . compreendendo o receptor pelo menos um 
dispositivo semicondutor tendo três ou mais 
eletrodos 

1/30 . . . para receptores homódinos ou sincródinos 
(circuitos desmoduladores H 03 D 1/22) 

1/38 . Transceptores, isto é, dispositivos em que o transmissor e o 
receptor formam uma unidade estrutural e em que pelo 
menos uma parte é utilizada para as funções de 
transmissão e recepção 

1/40 . . Circuitos 
1/44 . . . Comutação da transmissão/recepção (válvulas para 

esse fim H 01 J 17/64; comutadores de guia de 
onda H 01 P 1/10) [2] 

1/46 . . . . por sinais de freqüência de voz; por sinais 
pilotos 

1/48 . . . . em circuito para ligar um transmissor e um 
receptor a uma trajetória comum de 
transmissão, por ex., pela energia do 
transmissor (em sistemas de radar G 01 S) 

1/50 . . . utilizando freqüências diferentes para as duas 
direções da comunicação 

1/52 . . . . Disposições híbridas, isto é, para transição de 
transmissão bilateral em canal único para 
transmissão única em cada um dos dois canais, 
ou vice-versa 

1/54 . . . utilizando a mesma freqüência para as duas 
direções da comunicação (1/44 tem prioridade) 

1/56 . . . . com meios para comunicação simultânea nas 
duas direções 

1/58 . . . . Disposições híbridas, isto é, para transição de 
transmissão bilateral em canal único para 
transmissão única em cada um dos dois canais, 
ou vice-versa 
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1/59 . Respondedores; Transponders (sistemas de relés 7/14) 
1/60 . Supervisão das estações repetidoras não atendidas 
1/62 . para produzir uma predistorção do sinal no transmissor e 

uma correção correspondente no receptor, por ex., para 
melhorar a relação sinal/ruído 

1/64 . . Disposições para compressão ou expansão do volume 
1/66 . para reduzir a largura de faixa dos sinais (nos sistemas de 

comunicação pictórica H 04 N); para melhorar a eficiência 
da transmissão (1/68 tem prioridade) 

1/68 . para suprimir total ou parcialmente a portadora ou uma 
faixa lateral [4] 

1/69 . Técnicas de espalhamento de espectro  em geral (para 
sistemas multiplex de código H 04 J 13/02) [6] 

1/707 . . utilizando modulação de sequência direta [6] 
1/713 . . utilizando alimentação de frequência  [6] 
1/72 . Circuitos ou componentes para simular antenas, por ex., 

antena muda (terminações de guia de ondas dissipativa H 
01P 1/26) 

1/74 . para aumentar a confiabilidade, por ex., utilizando canais 
ou aparelhos redundantes ou sobressalentes [3] 

1/76 . Transmissores ou receptores piloto para controle de 
transmissão ou para equalização [3] 

3/00 Sistemas de transmissão por linhas (combinados com 
sistemas de transmissão de campo próximo 5/00; 
características estruturais dos cabos H 01 B 11/00) 

3/02 . Detalhes 
3/03 . . Circuitos híbridos (para transceptores 1/52, 1/58; 

junções  híbridas  do  tipo  de  guia  de  ondas H 01 P 
5/16) [3] 

3/04 . . Controle de transmissão; Equalização (controle da 
amplificação em geral H 03 G) 

3/06 . . . pelo sinal transmitido 
3/08 . . . . no canal de realimentação negativa do 

amplificador de linha 
3/10 . . . por sinal piloto 
3/11 . . . . utilizando fio piloto (3/12 tem prioridade) [3] 
3/12 . . . . no canal de realimentação negativa do 

amplificador de linha 
3/14 . . . caracterizados pela rede de equalização utilizada 
3/16 . . . caracterizada pela rede de impedância negativa 

utilizada 
3/18 . . . . em que a rede compreende dispositivos 

semicondutores 
3/20 . . Redução dos efeitos de eco ou de assobio; Abertura ou 

fechamento do canal de transmissão; Condicionamento 
para transmissão em uma ou outra direção 

3/21 . . . utilizando um conjunto de filtros de banda passante 
[3] 

3/23 . . . utilizando uma reprodução do sinal transmitido 
com base no tempo, por ex., supressores de eco [3] 

3/26 . . Melhoria da característica de freqüência pela utilização 
de bobinas de carga (bobinas de carga per se  H 01 F 
17/08) 

3/28 . . Redução da interferência causada por correntes 
induzidas na blindagem ou no revestimento do cabo 

3/30 . . Redução da interferência devida à corrente 
desbalanceada em uma linha normalmente balanceada 

3/32 . . Redução da diafonia, por ex., por compensação 

3/34 . . . pela interconexão sistemática de comprimentos de 
cabo durante sua instalação; pela adição de 
elementos de balanceamento ao cabo durante sua 
instalação 

3/36 . . Circuitos repetidores (3/58 tem prioridade; 
amplificadores para os mesmos H 03 F) 

3/38 . . . para sinais em duas faixas diferentes de freqüência 
transmitidos em direções opostas sobre o mesmo 
canal de transmissão 

3/40 . . Linhas artificiais; Redes simulando uma linha de um 
determinado comprimento 

3/42 . . Circuitos para derivar (by-passar) os sinais de chamada 
3/44 . . Disposições para alimentação de energia de um 

repetidor ao longo da linha de transmissão 
3/46 . . Monitoração; Teste 
3/48 . . . Teste da atenuação 
3/50 . Sistemas para transmissão entre estações fixas por meio de 

linhas de transmissão de dois condutores (3/54 tem 
prioridade) 

3/52 . Sistemas para transmissão entre estações fixas por meio de 
guias de ondas 

3/54 . Sistemas para transmissão por meio de linhas de 
distribuição de energia (em sistemas de sinalização de 
alarme G 08 B 25/06; indicação remota das condições da 
rede de energia; controle remoto dos meios de comutação 
numa rede de distribuição H 02 J 13/00) 

3/56 . . Circuitos para acoplar, bloquear, ou derivar (by-passar) 
sinais  

3/58 . . Circuitos repetidores (amplificadores para os mesmos 
H 03 F) 

3/60 . Sistemas para comunicação entre estações relativamente 
móveis, por ex., para comunicação com elevadores (3/54 
tem prioridade) 

5/00 Sistemas de transmissão de campo próximo, por ex., do 
tipo de malha indutiva 

5/02 . utilizando um transceptor 
5/04 . Sistema de chamada, por ex., sistema de paginação 
5/06 . utilizando um transmissor portátil associado a um 

microfone 
7/00 Sistemas de radiotransmissão, isto é, utilizando um campo 

de radiação (10/00, 15/00 têm prioridade) 
7/005 . Controle de transmissão; Equalização [3] 
7/01 . Redução do deslocamento de fase [3] 
7/015 . Redução dos efeitos de eco [3] 
7/02 . Sistemas de diversidade (para radiogoniometria G 01 S 

3/72; redes ou sistemas de antenas H 01 Q) 
7/04 . . utilizando várias antenas independentes espaçadas 
7/06 . . . na estação transmissora 
7/08 . . . na estação receptora 
7/10 . . utilizando um único sistema de antenas caracterizado 

por suas propriedades de polarização ou de 
diretividade, por ex., diversidade de polarização, 
diversidade de direção 

7/12 . . Sistemas de diversidade de freqüência 
7/14 . Sistemas de relés (sistemas de radar interrogadores-

respondedores G 01 S 13/74) [2] 
7/145 . . Sistemas de relés passivos [2] 
7/15 . . Sistemas de relés ativos [2] 
7/155 . . . Estações terrestres (7/204 tem prioridade) [2] 
7/165 . . . . utilizando modulação angular [2] 
7/17 . . . . utilizando modulação por pulsos, por ex., 

modulação por pulsos codificados [2] 
7/185 . . . Estações  espaciais  ou aéreas (7/204 tem 

prioridade [2,5] 
7/19 . . . . Estações geo-síncronas [2] 
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7/195 . . . . Estações não síncronas [2] 
7/204 . . . Acesso múltiplo [5] 
7/208 . . . . Acesso múltiplo por divisão de freqüência [5] 
7/212 . . . . Acesso múltiplo por divisão de tempo [5] 
7/216 . . . . Acesso múltiplo por divisão de codificação ou 

espalhamento do espectro (técnicas de 
espalhamento de espectro em geral 1/69) [5] 

7/22 . Sistemas de propagação por difusão  
7/24 . para comunicação entre dois ou mais postos (para seleção 

H 04 Q 7/00) [2] 
7/26 . . dos quais pelo menos um é móvel [2] 
10/00 Sistemas de transmissão utilizando ondas eletromagnéticas 

outras que não ondas de rádio, por ex., luz infravermelha 
(acoplamento, mistura ou divisão óticas G 02 B; guias de luz G 
02 B 6/00; comutação, modulação, desmodulação de feixes 
luminosos G 02 B, F, dispositivos ou arranjos para o controle, 
por ex., da modulação, de raios luminosos G 02 F 1/00; 
dispositivos ou arranjos para a desmodulação da luz, 
transferência de modulação ou mudança da freqüência da luz 
G 02 F 2/00; arranjos multiplex óticos H 04 J 14/00) [5] 

10/02 . Detalhes [5] 
10/04 . . Transmissores [5] 
10/06 . . Receptores [5] 
10/08 . . Equipamentos de monitoração, de teste ou de medição 

de falhas [5] 
10/10 . Transmissão pelo espaço livre, por ex., pela atmosfera 

(10/22, 10/24, 10/30  têm prioridade) [5, 7] 
10/105 . . especialmente adaptado para ligações com satélite [6] 
10/12 . Transmissão por guias de luz, por ex., fibras óticas (10/22, 

10/24, 10/30  têm prioridade) [5 , 7] 
10/13 . . utilizando transmissão multimodo [6] 
10/135 . . utilizando transmissão unimodo [6] 
10/14 . . Estações terminais [5] 
10/142 . . . Sistemas homodinos e heterodinos coerentes [6] 
10/145 . . . . Transmissores [6] 
10/148 . . . . Receptores [6] 
10/152 . . . Sistemas de deteção direta  não coerentes [6] 
10/155 . . . . Transmissores [6] 
10/158 . . . . Receptores [6] 
10/16 . . Repetidores [5] 
10/17 . . . no qual o processamento ou a amplificação é feita 

sem conversão do sinal da forma ótica [6] 
10/18 . . Disposições para reduzir ou eliminar a distorção ou a 

dispersão, por ex., equalizadores [5] 
10/20 . . Disposições para o acoplamento de redes, por ex., 

acoplamento por barramentos ou em estrela [5] 
10/207 . . . utilizando um acoplador tipo estrela [6]  

10/213 . . . utilizando um acoplador tipo T [6] 
10/22 . Transmissão entre duas estações móveis uma em relação à 

outra (10/30 tem prioridade)  [5, 7] 
10/24 . Transmissão bidirecional (10/22, 10/30 têm prioridade)  [5,7] 
10/26 . . utilizando fonte de iluminação única para ambas 

estações envolvidas [6] 
10/28 . . utilizando dispositivo único como fonte de iluminação 

ou um receptor de iluminação [6] 
10/30 . Sistemas de transmissão empregando feixes de radiação 

corpuscular (disposições para  manusear os feixes de 
radiação corpuscular, por ex., foco, moderação G 21 K 
1/00) [7] 

11/00 Sistemas de transmissão utilizando ondas sônicas, ultra-
sônicas ou infra-sônicas 

13/00 Sistemas de transmissão caracterizados pelo meio utilizado 
para transmissão, não previstos nos grupos 3/00 a 11/00 

13/02 . Sistemas de transmissão em que o meio de propagação é 
constituído pela terra ou por uma grande massa de água 
que a cobre, por ex., telegrafia terrestre (sistemas de 
transmissão por linhas com retorno pela terra ou pela água 
3/00) 

14/00 Sistemas de transmissão não caracterizados pelo meio 
utilizado para transmissão (detalhes para os mesmos 1/00) 
[4] 

14/02 . caracterizado pela utilização de modulação por pulsos (em 
relés de rádio transmissão 7/17) [4] 

14/04 . . utilizando modulação por pulsos codificados 
(conversão analógica/digital ou digital/analógica, H 03 
M 1/00) [4] 

14/06 . . utilizando modulação diferencial, por ex., modulação 
delta (conversão de valores analógicos em, ou a partir 
de, uma modulação diferencial H 03 M 3/00) [4] 

14/08 . caracterizado pela utilização de uma subportadora [4] 
15/00 Supressão ou limitação de ruídos ou interferências (por 

meios combinados com o receptor 1/10) 
15/02 . Redução de interferência devida a aparelhos elétricos com 

meios localizados na, ou próximos da, fonte de 
interferência (combinação estrutural com máquinas 
dínamo-elétricas H 02 K 11/00) 

15/04 . . sendo interferência causada por oscilações 
substancialmente senoidais, por ex., em um receptor, 
em um gravador de fita (redução de oscilações 
parasitas H 03 B, F; blindagem H 05 K 9/00) 

15/06 . . . pelos osciladores locais dos receptores 
17/00 Monitoração; Teste [2] 
17/02 . de sistemas de relés [2] 
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H 04 H RADIODIFUSÃO (transmissão em geral H 04 B; comunicação multiplex H 04 J) 
 

Nota 

Esta subclasse abrange: 
- a distribuição de programas recreativos ou informativos simultaneamente para várias estações receptoras por meio de linhas de 

transmissão ou de ondas de rádio; 
- a gravação da utilização do serviço de radiodifusão. 

 
 

1/00 Sistemas de distribuição de radiodifusão 
1/02 . Sistemas por fios 
1/04 . . utilizando ondas portadoras 
1/06 . . . operando em duas ou mais faixas de freqüência, 

por ex., freqüências médias e VHF 
1/08 . . . combinados com a rede telefônica pela qual a 

radiodifusão está permanentemente disponível 
(sistemas telefônicos em geral H 04 M) 

1/10 . . utilizando sinais não modulados em uma portadora 
1/12 . . . não partilhando a rede com qualquer outro serviço 
1/14 . . combinados com rede de distribuição de energia 

3/00 Sistemas de ondas comuns, isto é, utilizando transmissores 
separados operando substancialmente na mesma 
freqüência 

5/00 Sistemas de radiodifusão estereofônica (sistemas multiplex 
em geral H 04 J) 

7/00 Equipamento de estúdio (para televisão H 04 N); 
Interconexão de estúdios  (arranjos para produzir uma 
reverberação de sinal de eco G 10 K 15/08) [5] 

7/02 . Estúdios móveis 
7/04 . Programas de monitoração 
9/00 Gravação da utilização do serviço de radiodifusão 

 

 
H 04 J COMUNICAÇÃO MULTIPLEX (transmissão em geral H 04 B; próprio para a transmissão de informação digital H 04 L 5/00; 

sistemas para transmitir sinais de televisão simultaneamente ou em seqüência H 04 N 7/08; em centrais telefônicas H 04 Q 11/00; 
sistemas estereofônicos H 04 S) 

 
Nota 

Esta subclasse abrange: 
- circuitos ou aparelhos para combinar ou dividir sinais a fim de transmiti-los simultaneamente ou em seqüência pelo mesmo canal de 

transmissão; 
- disposições para monitoração dos mesmos. 

 

1/00 Sistemas multiplex de divisão de freqüência (14/00 tem 
priodidade) [5] 

1/02 . Detalhes 
1/04 . . Disposições para a transposição de freqüência 
1/05 . . . utilizando técnicas digitais [3] 
1/06 . . Disposições para produzir as ondas portadoras 
1/08 . . Disposições para combinar os canais 
1/10 . . Disposições das estações intermediárias, por ex., para 

ramificação, para derivação 
1/12 . . Disposições para reduzir a diafonia entre canais 
1/14 . . Disposições para produzir sinais de chamada ou de 

supervisão 
1/16 . . Disposições de monitoração 
1/18 . em que todas as portadoras são moduladas em amplitude 

(1/02 tem prioridade) [3] 
1/20 . em que pelo menos uma portadora é modulada em ângulo 

(1/02 tem prioridade) [3] 

3/00 Sistemas multiplex de divisão de tempo (14/00 tem 
prioridade; sistemas de relés H 04 B 7/14; técnicas de seleção 
H 04 Q) [4,5] 

3/02 . Detalhes (comutação eletrônica ou abertura de porta 
eletrônica H 03 K 17/00) 

3/04 . . Distribuidores combinados com moduladores ou 
desmoduladores 

3/06 . . Disposições de sincronização 
3/07 . . . utilizando aglutinação de pulsos para sistemas com 

taxas de variação de informações diferentes ou 
flutuantes [3] 

3/08 . . Disposições de estações intermediárias, por ex., para 
ramificação, para derivações 

3/10 . . Disposições para reduzir a diafonia entre canais 
3/12 . . Disposições para produzir sinais de chamada ou de 

supervisão 
3/14 . . Disposições de monitoração 
3/16 . em que o tempo atribuído a cada um dos canais ao longo 

de um ciclo de transmissão é variável, por ex., para 
acomodar a complexidade variável de sinais, para adaptar 
o número  de  canais  transmitidos (3/17, 3/24 têm 
prioridade) [4] 
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3/17 . em que o canal de transmissão atribuído a um primeiro 
usuário pode ser retomado e reatribuído a um segundo 
usuário se o primeiro se tornar inativo, por ex., TASI) [4] 

3/18 . utilizando a compressão de freqüência e a expansão 
subsequentes dos sinais individuais 

3/20 . utilizando a transferência ressonante [2] 
3/22 . em que as fontes possuem diferentes razões ou códigos [4] 
3/24 . em que a atribuição é indicada por um endereço (3/17 tem 

prioridade; em computadores G 06 F 12/00, 13/00) [4] 
3/26 . . em que a informação e o endereço são transmitidos 

simultaneamente [4] 
4/00 Sistemas multiplex combinados de divisão de tempo e de 

divisão de freqüência (13/00 tem prioridade) [2] 
7/00 Sistemas multiplex em que as amplitudes ou as durações 

dos sinais em cada um dos canais são características desses 
canais 

7/02 . caracterizados pela polaridade da amplitude 

9/00 Sistemas multiplex em que cada canal é representado por 
um tipo diferente de modulação da portadora 

11/00 Sistemas multiplex ortogonais (13/00 tem prioridade) [2] 
13/00 Sistemas multiplex codificados [2] 
13/02 . utilizando técnicas de espalhamento de espectro [6] 
13/04 . . utilizando modulação de sequência direta [6] 
13/06 . . utilizando alimentação de frequência [6] 
 
14/00 Siste mas multiplex óticos (acoplamento, mistura ou divisão 

óticas, per se G 02 B) [5] 
14/02 . Sistemas multiplex de divisão de comprimento de onda [5] 
14/04 . Sistemas multiplex de modo [5] 
14/06 . Sistemas multiplex por polarização [5] 
14/08 . Sistemas multiplex por divisão de tempo [5] 
15/00 Sistemas multiplex não incluídos em outro local [2] 
 

  
 

H 04 K COMUNICAÇÃO SECRETA; EMBARALHAMENTO DE COMUNICAÇÕES  
 

Nota 

Nesta classe, a seguinte expressão é empregada com o sentido indicado: 
- “comunicação secreta” inclui os sistemas de transmissão secreta por linhas e por rádio, isto é, os sistemas em que os aparelhos na 

estação transmissora modificam o sinal de tal modo que a informação não pode ser recebida inteligivelmente sem os 
correspondentes ap arelhos modificadores na estação receptora. 

 

1/00 Comunicação secreta (aparelhos para criptografar ou 
decriptografar per se G 09 C; sistemas com largura de faixa 
reduzida ou portadora suprimida H 04 B 1/66; técnicas de 
espalhamento de espectro em geral H 04 B 1/69; pela 
utilização de uma subportadora H 04 B 14/08; por 
multiplexação H 04 J; sistemas de transmissão de informação 
digital secreta H 04 L 9/00; sistemas de televisão secretos ou 
de assinantes H 04 N 7/16) 

1/02 . pela adição de um segundo sinal para tornar o sinal 
desejado ininteligível 

1/04 . pela mistura das freqüências, isto é, pela transposição ou 
inversão de partes da faixa de freqüência ou pela inversão 
de toda a faixa 

1/06 . pela transmissão da informação ou elementos da mesma à 
velocidades anormais ou em ordem confusa ou de trás para 
diante 

1/08 . pela variação da polaridade das ondas transmitidas 
1/10 . pela utilização de dois sinais transmitidos simultânea ou 

sucessivamente 
3/00 Embaralhamento da comunicação; Contramedidas 

(contramedidas utilizadas em sistemas de radar ou analógicos 
G 01 S 7/00) 

 

 

H 04 L TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO DIGITAL, POR EX., COMUNICAÇÃO TELEGRÁFICA (máquinas de escrever B 41 J; 
telégrafos de ordenação, telégrafos para corpo de bombeiro ou polícia G 08 B; telegrafia visual G 08 B, C; sistemas teleautográficos 
aparelhos G 08 C; aparelhos de criptografia ou decriptografia per se G 09 C;codificação, decodificação ou conversão de código em 
geral H 03 M; disposições comuns às comunicações telegráficas e telefônicas H 04 M; seleção H 04 Q) [4] 

 
Nota 

Esta subclasse abrange a transmissão de sinais fornecidos sob a forma digital e inclui transmissão de dados, comunicação telegráfica, ou 
métodos ou disposições para monitoração. 
 

Índice da Subclasse 
 
SISTEMAS CARACTERIZADOS POR: 

O código utilizado: Morse;  Baudot; 
detalhes ........................................................15/00; 17/00; 13/00 

 Outros: passo a passo; impressores em 
mosaico; outros sistemas.............................19/00; 21/00; 23/00 
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SISTEMAS DE CORRENTE  CONTÍNUA....................................25/00;  
SISTEMAS DE CORRENTE MODULADA..................................27/00;  
REDES CARACTERIZADAS PELA 
FUNÇÃO DE COMUTAÇÃO......................................................12/00 
DISPOSIÇÕES DE ORDEM GERAL 
 Segurança: erros,  secreta...........................................1/00; 9/00 

 
Comunicações múltiplas; 
sincronização.............................................................. 5/00; 7/00 

OUTRAS DISPOSIÇÕES, APARELHOS 
OU SISTEMAS............................................................................. 29/00 

 

1/00 Disposição para detectar ou prevenir erros na informação 
recebida (correção de sincronização 7/00; disposições na 
trajetória da transmissão H 04 B) 

1/02 . por recepção de diversidade (em geral H 04 B 7/02) 
1/04 . . utilizando diversidade de freqüência 
1/06 . . utilizando diversidade de espaço 
1/08 . por transmissão repetida, por ex., sistema Verdan 
1/12 . utilizando um canal de retorno 
1/14 . . em que os sinais são enviados de volta ao transmissor 

para serem conferidos 
1/16 . . em que o canal de retorno conduz sinais de supervisão, 

por ex., sinais de pedido de repetição 
1/18 . . . Sistemas de repetição automática, por ex., sistema 

van Duuren 
1/20 . utilizando detector de qualidade de sinal [3] 
1/22 . utilizando aparelhos redundantes para aumentar a 

confiabilidade [3] 
1/24 . Testes para assegurar funcionamento correto [3] 
5/00 Disposições permitindo utilizações múltiplas da trajetória 

de transmissão (comunicação multiplex em geral H 04 J) 
5/02 . Canais caracterizados pelo tipo do sinal 
5/04 . . sendo os sinais representados por amplitudes ou 

polaridades diferentes, por ex., quadriplex 
5/06 . . sendo os sinais representados por diferentes 

freqüências (combinados com o multiplex de divisão 
de tempo 5/26) 

5/08 . . . sendo cada combinação de sinais em diferentes 
canais representadas por uma freqüência fixa, 

5/10 . . . com a produção dínamo-elétrica de portadoras; 
com filtros ou desmoduladores mecânicos 

5/12 . . sendo os sinais representados por diferentes 
modulações de fase de uma única portadora 

5/14 . Funcionamento de via dupla utilizando o mesmo tipo de 
sinal, isto é, duplex (condicionamento para transmissão em 
via dupla em geral H 04 B 3/20) 

5/16 . . Sistemas semiduplex; Comutação simplex-duplex; 
Transmissão de sinais de ruptura (break) 

5/18 . . Mudança automática da direção do tráfego 
5/20 . utilizando diferentes combinações de linha, por ex., 

utilizando circuitos fantasmas 
5/22 . utilizando sistema multiplex de divisão de tempo 
5/24 . . com conversores síncronos de partida e parada 
5/26 . . combinados com a utilização de freqüências diferentes 
7/00 Disposições para sincronizar o receptor com o transmissor 
7/02 . Controle de velocidade ou de fase por meio de sinais de 

código recebidos, não contendo os sinais qualquer 
informação de sincronização especial 

7/027 . . extraindo o sinal de relógio ou de sincronização do 
espectro do sinal recebido, por ex., utilizando um 
circuito ressonante ou passa-faixa [5] 

7/033 . . utilizando as transições do sinal recebido para 
controlar a fase dos meios geradores do sinal de 
sincronizanação, por ex., utilizando uma malha travada 
em fase (PLL) [5] 

7/04 . Controle de velocidade ou de fase por meio de sinais de 
sincronização 

7/06 . . os sinais de sincronização diferido dos sinais de 
informação em amplitude, polaridade, ou freqüência 

7/08 . . os sinais de sincronização voltando ciclicamente 
7/10 . . Disposições para a sincronização inicial 
 
Nota 

Nos grupos 9/00 a 9/32, salvo indicação contrária, uma 
invenção é classificada no último local apropriado. [5] 

9/00 Disposições para comunicação secreta  ou protegida 
(técnicas de espalhamento de espectro em geral H 04 B 1/69) 

9/06 . o aparelho de cifragem utilizando registros de 
deslocamento ou memórias para a codificação por blocos, 
por ex., sistemas D.E.S. [5] 

9/08 . . Distribuição por chaves [5] 
9/10 . com carcaça, características físicas ou controles manuais 

específicos [5] 
9/12 . Dispositivos de cifragem que transmitem e recebem 

sincronizados ou inicialmente ajustados de uma maneira 
particular [5] 

9/14 . utilizando várias chaves ou algoritimos [5] 
9/16 . . que são alterados durante a operação [5] 
9/18 . Cifragem por modificação seriada e contínua do fluxo de 

elementos de dados, por ex., sistemas de cifragem em 
fluxo contínuo [5] 

9/20 . . Seqüência de chaveamento pseudoaleatória combinada 
elemento por elemento com seqüência de dados [5] 

9/22 . . . com um gerador de seqüência pseudoaleatória 
especial [5] 

9/24 . . . . seqüência produzida por mais de um gerador [5] 
9/26 . . . . produzindo uma seqüência pseudoaleatória 

não-linear [5] 
9/28 . utilizando um algoritmo de cifragem especial [5] 
9/30 . . Chave pública, isto é, sendo impossível de inverter, por 

computador, o algoritimo de cifragem, e não se 
exigindo segredo às chavas de cifragem dos usuários 
[5] 

9/32 . compreendendo meios para verificar a identidade ou a 
autorização de um usuário do sistema (sistemas de 
computador G 06 F; aparelhos liberados por moedas ou 
aparelhos similares com cartão de identidade ou cartão de 
crédito codificado G 07 F 7/08) [5] 

9/34 . Bits, ou blocos de bits, de mensagem telegráfica sendo 
intercambiados no tempo [5] 
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9/36 . com meios para detectar caracteres não-destinados à 
transmissão [5] 

9/38 . Cifragem sendo efetuado por um aparelho mecânico, por 
ex., cames rotativos, interruptores, perfuradoras de fita 
com teclado [5] 

12/00 Redes caracterizadas pela função de comutação 
(interconexão ou transferência de informação ou de outros 
sinais entre memórias, dispositivos de entrada/saída ou 
unidades de processamento central G 06 F 13/00) [5] 

12/02 . Detalhes [5] 
12/04 . . Quadros de distribuição [5] 
12/06 . . Mecanismos ou circuitos de resposta [5] 
12/08 . . Distribuição de números para mensagens; Contagem 

de caracteres, palavras ou mensagens [5] 
12/10 . . Disposições para fornecimento de corrente [5] 
12/12 . . Disposições para conexão ou desconexão remota das 

subestações ou de seu equipamento [5] 
12/14 . . Disposições para cobrança [5] 
12/16 . . Disposições para fornecer serviços especiais às 

subestações [5] 
12/18 . . . para radiodifusão ou para conferência [5] 
12/20 . . . para converter a velocidade de transmissão da 

velocidade inerente de uma subestação para a 
velocidade inerente de outras subestações [5] 

12/22 . . Disposições para evitar a retirada de dados, sem 
autorização, de um canal de transmissão de dados 
(meios para verificar a identidade ou a autorização de 
um usuário de um  sistema de comunicação secreto ou 
seguro 9/32) [5] 

12/24 . . Disposição para a manutenção ou a gestão [5] 
12/26 . . Disposições para monitoração; Disposições para 

teste [5] 
12/28 . . caracterizado pela configuração da via, por ex., redes 

de área local (LAN), redes de área larga (WAN) [5, 6] 
12/40 . . Redes de condutores [5, 6] 
12/403 . . . com controle centralizado, por ex., polling [6] 
12/407 . . . com controle descentralizado [6] 
12/413 . . . . com acesso randômico, por ex., acesso 

múltiplo de sensor de transportador com 
deteção de colisão (CSMA-CD) [6]   

12/417 . . . . com acesso determinístico, por ex., passagem 
com ficha [6] 

12/42 . . Redes de circuito completo [5, 6] 
12/423 . . . com controle centralizado, por ex., polling [6] 
12/427 . . . com controle descentralizado [6] 
12/43 . . . . com transmissão síncrona, por ex., multiplex 

de divisão de tempo (TDM), anéis ranhurados 
(slotted rings) [6] 

12/433 . . . . com transmissão assíncrona, por ex., anel de 
ficha, inserção de registro [6] 

12/437 . . . Isolação de falha de anel ou reconfiguração [6] 
12/44 . . Redes estrela ou árvore [5, 6] 
12/46 . . Interligação de redes [5, 6] 
12/50 . Sistemas de comutação de circuitos ou seja, sistemas nos 

quais a via é permanentemente  física durante a 
comunicação [5, 6] 

12/52 . . utilizando técnicas de divisão de tempo (em sistemas 
de transmissão digital 5/22) [5, 6] 

12/54 . Sistemas de comutação stored e forward [5, 6] 
12/56 . . Sistemas de comutação packet [5, 6] 

12/58 . . Sistemas de comutação de mensagens (permutação-
seleção de código H 04 Q 3/02) [5, 6] 

12/60 . . . Sistemas manuais de relé, por ex., comutação por 
botão [5, 6] 

12/62 . . . . com armazenagem de fita perfurada [5, 6] 
12/64 . Sistemas híbridos de comutação  [5, 6] 
12/66 . Disposições para ligação entre redes tendo tipos diferentes 

de sistemas de comutação, por ex., portas (gateways) [5, 6] 
13/00 Detalhes dos aparelhos ou circuitos abrangidos pelos 

grupos 15/00 ou 17/00 
13/02 . Detalhes não específicos para o receptor ou transmissor 
13/04 . . Mecanismos de acionamento; Embreagens (em geral F 

16) 
13/06 . . Dispositivos de guia ou de alimentação em fita ou 

folha de papel 
13/08 . . Meios de armazenamento intermediário 
13/10 . . Distribuidores 
13/12 . . . Distribuidores não mecânicos, por ex., 

distribuidores de relés 
13/14 . . . . Distribuidores eletrônicos (em geral H 03 K 

17/00) 
13/16 . de transmissores, por ex., barras de código, discos de 

código 
13/18 . de receptores 
15/00 Aparelhos ou circuitos locais para transmitir ou receber 

códigos de ponto e traço, por ex., código Morse (aparelhos 
para o ensino dos mesmos G 09 B; chaves para teclados em 
geral H 01 H 13/70, H 03 K 17/94; manipulação telegráfica H 
01 H 21/86; codificação em conexão com teclados ou 
dispositivos semelhantes, em geral H 03 M 11/00) 

15/03 . Chaves combinadas estruturalmente com geradores 
de som [2] 

15/04 . Aparelhos ou circuitos na extremidade de transmissão 
15/06 . . com um número limitado de chaves, por ex., uma 

chave diferente para cada tipo de elemento de código 
15/08 . . . com uma única chave para transmitir pontos em 

uma posição e traços em uma segunda posição 
15/10 . . . combinados com um aparelho perfurador 
15/12 . . com o teclado cooperando com as barras de código 
15/14 . . . combinados com um aparelho perfurador 
15/16 . . com o teclado cooperando com os discos de código 
15/18 . . Transmissores automáticos, por ex., controlados por 

fita perfurada  
15/20 . . . com sensores ópticos 
15/22 . . Aparelhos ou circuitos para enviar um sinal ou um 

número limitado de sinais, por ex., sinais de socorro 
15/24 . Aparelhos ou circuitos na extremidade de recepção 
15/26 . . funcionando unicamente ao receber sinais 

predeterminados de código, por ex., sinais de socorro, 
sinais de chamada de linha conjunta 

15/28 . . Aparelhos de reprodução de código 
15/30 . . . Gravadores impressores 
15/32 . . . Gravadores perfuradores 
15/34 . . Aparelhos para gravar sinais codificados recebidos 

depois da translação, por ex., caracteres-tipo 
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17/00 Aparelhos ou circuitos locais para transmitir ou receber 
códigos em que cada caracter é representado pelo mesmo 
número de elementos de código de igual comprimento, por 
ex., código Baudot (chaves para teclados em geral H 01 H 
13/70, H 03K 17/94; codificação em conexão com teclados ou 
dispositivos semelhantes, em geral H 03 M 11/00) 

17/02 . Aparelhos ou circuitos na extremidade de transmissão 
17/04 . . com o teclado cooperando com as barras de código 
17/06 . . . meios de operação por contato 
17/08 . . . combinado com um aparelho perfurador 
17/10 . . com teclado cooperando com barras de código 
17/12 . . Transmissores automáticos, por ex., controlados por 

fita perfurada 
17/14 . . . com sensores ópticos 
17/16 . Aparelhos ou circuitos na extremidade de recepção 
17/18 . . Mecanismos de seleção de código 
17/20 . . utilizando gravadores perfuradores 
17/22 . . utilizando translação mecânica e impressão por barra 

de tipos 
17/24 . . utilizando translação mecânica e impressão por porta 

tipos, por ex., roda de tipos, cilindro de tipos 
17/26 . . utilizando uma translação de movimento conjunto. 
17/28 . . utilizando uma translação pneumática ou hidráulica 
17/30 . . utilizando uma translação elétrica ou eletrônica 
19/00 Aparelhos ou circuitos locais para sistemas passo a passo 
21/00 Aparelhos ou circuitos locais para sistemas telegráficos de 

impressores em mosaico 
21/02 . na ext remidade de transmissão 
21/04 . na extremidade de recepção 
23/00 Aparelhos ou circuitos locais para sistemas outros que não 

os abrangidos pelos grupos 15/00 a 21/00 
23/02 . adaptados à sinalização ortogonal [2] 
25/00 Sistemas de corrente contínua (CC)  
25/02 . Detalhes (circuitos em geral para a manipulação de pulsos  

m geral H 03 K; em sistemas de transmissão por linha em 
geral H 04 B 3/02) 

25/03 . . Redes corretivas no transmissor ou no receptor, por 
ex., redes corretivas adaptáveis (redes de impedância 
per se  H 03 H) [2] 

25/04 . . . Redes corretivas passivas [2] 
25/05 . . Armazenagem elétrica ou magnética de sinais antes da 

transmissão ou retransmissão para  troca da taxa de 
transmissão [7] 

25/06 . . Meios para restaurar o nível de corrente contínua; 
Linhas de correção da distorção 

25/08 . . Modificação para reduzir interferências; Modificações 
para reduzir os efeitos devidos a falhas de linha 

25/10 . . Compensação das variações do balanceamento de linha 
25/12 . . Compensação das variações da impedância de linha 
25/14 . . Disposições divisores de canais 
25/17 . . Disposições de interpolação 
25/18 . . Disposições para produzir por indução sinais 

telegráficos (interruptores de bobinas de indução H 01 
H 51/34; geradores dínamo-elétricos H 02 K) 

25/20 . . Circuitos repetidores; Circuitos de relés 

25/22 . . . Repetidores para converter dois fios em quatro (em 
geral H 04 B); Repetidores para converter uma 
corrente única em corrente dupla 

25/24 . . . Circuitos de relés utilizando válvulas de descarga ou 
dispositivos semicondutores 

25/26 . . . Circuitos com sensores ópticos 
25/28 . . . Repetidores utilizando modulação e desmodulação 

subseqüente 
25/30 . Sistemas não síncronos 
25/32 . . caracterizados pelo código empregado 
25/34 . . . utilizando três ou mais amplitudes diferentes, por ex., 

código cabográfico 
25/36 (transferido para 25/05) 
25/38 . Sistemas síncronos ou de partida e parada, por ex., para 

código Baudot  
25/40 . . Circuitos transmissores; Circuitos receptores (circuitos 

repetidores, circuitos de relés 25/52) 
25/42 . . . utilizando distribuidores mecânicos 
25/44 . . . utilizando distribuidores de relés 
25/45 . . . utilizando distribuidores eletrônicos (distribuidores 

eletrônicos em geral H 03 K 17/00) [2] 
25/46 . . . utilizando diapasões ou lâminas vibratórias 
25/48 . . . caracterizados pelo código empregado (25/49 tem 

prioridade) [2] 
25/49 . . . utilizando conversão de códigos no transmissor; 

utilizando pré-distorção; utilizando inserção de 
intervalos mortos (idlebits) para obter um espectro 
de freqüência desejado; utilizando três ou mais 
níveis de amplitude [2] 

25/493 . . . . por codificação de transição, isto é, a posição 
do tempo ou a direção de uma transição sendo 
codificada antes da transmissão [3] 

25/497 . . . . por codificação de correlação por ex., parcial 
de resposta ou codificação de modulação do 
eco [3] 

25/50 (transferido para 25/05) 
25/52 . . Circuitos repetidores; Circuitos de relés 
25/54 . . . utilizando distribuidores mecânicos 
25/56 . . . Repetidores regenerativos não elétricos 
25/58 . . . utilizando distribuidores de relés 
25/60 . . . Repetidores regenerativos com chaves 

eletromagnéticas 
25/62 . . . utilizando diapasão ou lâminas vibratórias 
25/64 . . . Repetidores regenerativos de partida e parada 

utilizando válvulas de descarga ou dispositivos 
semicondutores 

25/66 . . . Repetidores síncronos utilizando válvulas de descarga 
ou dispositivos semicondutores 

27/00 Sistemas de corrente alternada 
27/01 . Equalizadores [5] 
27/02 . Sistemas de portadoras moduladas em amplitude; por ex., 

utilizando manipulação liga-desliga; Modulação de faixa lateral 
única ou de faixa lateral residual  (27/32 tem prioridade)[2,5] 

27/04 . . Circuitos moduladores (em geral H 03 C); Circuitos 
transmissores  

27/06 . . Circuitos desmoduladores (em geral H 03 D): Circuitos 
receptores  

27/08 . . Disposições para regulagem da amplitude 
27/10 . Sistemasportadora modulada em freqüência, isto é, 

utilizando manipulação de deslocamento de freqüência 
(frequency-shift) (27/32 tem prioridade) [5] 

27/12 . . Circuitos moduladores (em geral H 03 C); Circuitos de 
transmissores 

27/14 . . Circuitos desmoduladores (em geral H 03 D); Circuitos 
receptores
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27/144 . . . com desmodulação utilizando propriedades 
espectrais do sinal recebido, por ex., utilizando 
elementos seletivos ou sensíveis a frequência [6] 

27/148 . . . . utilizando filtros, incluindo filtros tipo PLL [6] 
27/152 . . . . utilizando osciladores controlados, por ex., 

disposições PLL [6] 
27/156 . . . com desmodulação utilizando propriedades 

temporais do sinal recebido, por ex., detetando 
largura de pulso [6] 

27/16 . . Disposições para regulagem de freqüência 
27/18 . Sistemas portadora modulada em fase, isto é, utilizando 

manipulação de deslocamento de fase (phase-shift) (27/32 
tem prioridade) [5] 

27/20 . . Circuitos moduladores (em geral H 03 C); Circuitos 
transmissores 

27/22 . . Circuitos desmoduladores (em geral H 03 D); Circuitos 
receptores 

27/227 . . . utilizando desmodulação coerente [6] 
27/233 . . . utilizando desmodulação não coerente [6] 
27/24 . . Sistemas de sinalização em meia onda 
27/26 . Sistemas utilizando códigos de multi-frequência (27/32 

tem prioridade) [5] 
27/28 . . com transmissão simultânea de freqüências diferentes 

cada qual representando um elemento de código 
27/30 . . em que cada elemento de código é representado por 

uma combinação de freqüências 

27/32 . Sistemas portadora caracterizados por combinações de dois 
ou mais tipos de sistemas abrangidos pelos subgrupos 
27/02, 27/10, 27/18, ou 27/26 [5] 

27/34 . . Sistemas portadora de modulação de fase e de 
amplitude,  por  ex.,  sistema portadora modulada em 
quadratura e amplitude [5] 

27/36 . . . Circuitos moduladores; Circuitos transmissores [5] 
27/38 . . . Circuitos desmoduladores; Circuitos receptores [5] 
29/00 Disposições, aparelhos, circuitos ou sistemas, não 

abrangidos por um único dos grupos 1/00 a 27/00 
(interconexão ou transferência de informações ou de outros 
sinais entre memórias, dispositivos de entrada/saída ou 
unidade de processamento central G 06 F 13/00) [5] 

29/02 . Controle da comunicação; Processamento da comunicação 
(29/12, 29/14 têm prioridade) [5] 

29/04 . . para várias linhas de comunicação [5] 
29/06 . . caracterizadas por um protocolo [5] 
29/08 . . . Procedimento de controle da transmissão, por ex., 

procedimento de controle do nível de articulação 
dos dados [5] 

29/10 . . caracterizadas por uma interface, por ex., a interface 
entre  o  nível  de  articulação dos dados e o nível 
físico [5] 

29/12 . caracterizados pelo terminal de dados [5] 
29/14 . Contra-medidas para remediar uma falha [5] 
 

 

 
H 04 M COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA (mecanismos de contagem G 06 M; circuitos para controlar outros aparelhos por meio de um cabo 

telefônico não incluindo aparelho de cumutação telefônica G 08; bobinadeiras ou outros dispositivos enroladores para cabos H 02 G 
11/00; transmissão multiplex entre os centros de comutação H 04 J; disposições de seleção H 04 Q; alto-falantes, microfones, 
captadores de toca-discos ou transdutores acústico eletro-mecânicos similares H 04 R) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
- sistemas de comunicação telefônica combinados com outros sistemas elétricos; 
- disposições de teste próprias para sistemas de comunicação telefônica. 

(2) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com o significado indicado: 
- “assinante” é um termo genérico para o equipamento terminal, por ex., telefone de uso público; 
- “subestação” significa um assinante ou um equipamento de monitoração que pode conectar um único assinante a uma linha 

indiscriminadamente ao que se refere ao assinante; 
- “satélite” é um tipo de central telefônica cujo funcionamento depende dos sinais de controle recebidos de uma central supervisora; 
- “centros de comutação” inclui as estações centrais telefônicas e satélites. 

 
Índice da Subclasse 
 
SISTEMAS TELEFÔNICOS 

Combinados; sistemas de linhas conjuntas; 
sistemas de pagamento prévio.....................11/00; 13/00; 17/00 

EQUIPAMENTOS E DISPOSIÇÕES 
Equipamentos......................................................................1/00 

Centrais automáticas; manuais ................................... 3/00; 5/00 
Disposições de interligação: centralizadas; 
não centralizadas ........................................................ 7/00; 9/00 
Monitoração e controle, disposições para 
alimentação ............................................................ 15/00; 19/00 

 

1/00 Equipamentos de subestação, por ex., para utilização por 
assinantes (serviços de assinantes ou recursos fornecidos nas 
estações 3/00; caixas de moedas ou ficha para sistemas 
telefônicos de pagamento prévio 17/00; disposições de 
fornecimento de corrente 19/08; chaves de teclados em geral 
H 01 H 13/70, H 03 K 17/94) [1, 7] 

1/02 . Características estruturais dos aparelhos telefônicos 

1/03 . . Características estruturais de transmissores ou 
receptores telefônicos, por ex., aparelhos telefônicos 
portáteis (transdutores em geral H 04 R  1/00) [2] 

1/04 . . Suportes para transmissores ou receptores telefônicos 
(para transdutores em geral H 04 R 1/00) 

1/05 . . . adaptados para utilização na cabeça, garganta, ou 
peito 

1/06 . . . Ganchos; Berços 
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1/08 . . . . associados a chaves acionadas pelo peso do 
receptor ou fone 

1/10 . . . . associados a chaves acionadas por efeito 
magnético devido à proximidade do receptor 
ou fone 

1/11 . . Suportes para aparelhos telefônicos, por ex., incluindo 
apoio para os braços 

1/12 . . . Suportes ajustáveis, por ex., extensíveis  
1/13 . . . . pantográficos 
1/14 . . . com meios elásticos para eliminar vibrações 

externas 
1/15 . . Proteção ou guia do fio do telefone (dispositivos 

especialmente adaptados ou montados para enrolar e 
estender materiais B 65 H 75/34; em geral H 02 G 
11/00) [5] 

1/17 . . Dispositivos higiênicos ou sanitários no 
equipamento telefônico (para bocais ou fones per se  
H 04 R 1/12) [2] 

1/18 . . Aparelhos telefônicos modificados para utilização em 
navios, minas, ou outros lugares expostos a ambientes 
perigosos (1/19 tem prioridade; cabines telefônicas per 
se E 04 H 1/14)  

1/19 . . Disposições de transmissores, receptores ou de 
aparelhos completos para evitar escuta indiscreta, para 
atenuar ruído local ou para evitar transmissão 
indesejável; Bocais ou receptores especiais para esse 
fim (Disposições de circuitos para evitar escuta 
indiscreta 1/68; cabines telefônicas E 04 H 1/14) 

1/20 . . Disposições para impedir a realimentação acústica 
(1/62 tem prioridade) 

1/21 . . Combinações com equipamento auxiliar, por ex., com 
relógios, com blocos de nota 

1/215 . . . por meios de acoplamento sem intrusão, por ex., 
acopladores acústicos [7] 

1/22 . . Iluminação; Disposições para melhorar a visibilidade 
dos caracteres do mostrador 

1/23 . . Estrutura ou montagem de mostradores ou de 
dispositivos equivalentes; Meios para facilitar sua 
utilização (melhorando a visibilidade 1/22) 

1/24 . Disposições para teste (medição de valores elétricos G 01 
R; teste de transdutores H 04 R 29/00) 

1/247 . Aparelhos telefônicos incluindo orientação de usuários ou 
meios de seleção de características facilitando a sua 
utilização [7] 

1/253 . Aparelhos telefônicos utilizando transmissão de voz digital 
(fala simultânea e transmissão de dados 11/06) [7] 

1/26 . Dispositivos para chamada de assinante (1/66 tem 
prioridade; codificação em ligação com teclados ou 
dispositivos similares em geral H 03 M 11/00) [1, 7] 

1/27 . . Dispositivos nos quais vários sinais podem ser 
armazenados ao mesmo tempo [2] 

1/272 . . . com possibilidade para armazenar apenas um 
número de assinante de cada vez, por ex., por meio 
de teclado ou de dial [2] 

1/274 . . . com possibilidade para armazenar mais de um 
número de assinante de cada vez, por ex., 
utilizando um disco denteado [2]  

1/2745 . . . . utilizando memórias eletrônicas estáticas ou 
seja, memórias cuja operação não exija 
 movimento relativo entre os meios de 
armazenagem e um transdutor, por ex., 
 chip semi-condutor  [7] 

1/275 . . . . . implementado por meio de diretórios 
eletrônicos portáteis [7] 

 

1/2755 . . . . . cujo conteúdo é fornecido por varredura 
ótica [7] 

1/276 . . . . utilizando   gravação  magnética,  por  ex.,  em 
fita [2] 

1/278 . . . . utilizando cartões ou fitas perfuradas [2] 
1/30 . . Dispositivos que podem emitir e transmitir um único 

algarismo de cada vez 
1/31 . . . por interrupção da corrente para gerar trens de 

pulsos; por aberturas e fechamento periódico de 
contato para produzir trens de pulsos [2] 

1/315 . . . . Embreagens, conjuntos de molas, reguladores 
de velocidade, por ex., freios centrífugos (1/32 
a 1/40 têm prioridade) [3] 

1/32 . . . . Dispositivos de travamento durante a 
transmissão para evitar interferência do usuário 

1/34 . . . . Perda de movimento ou outras disposições para 
assegurar uma pausa entre transmissões 
sucessivas de algarismos 

1/36 (trnsferido para 1/677) 
1/38 . . . . Pulsos transmitidos por um movimento 

limitado de modo variável pelo 
estabelecimento de uma parada 

1/40 . . . . em que a operação de calagem coloca em 
curto-circuito ou em circuito aberto o 
mecanismo de transmissão durante uma parte 
variável de um ciclo 

1/50 . . . . produzindo ou selecionando correntes de 
freqüências predeterminadas ou combinações 
de freqüências [2] 

1/515 . . produzindo ou selecionando outros sinais que não de 
trens de pulsos de formas similares ou outros sinais 
que não correntes de uma ou mais freqüências 
diferentes, por ex., geração de sinais de corrente 
contínua de polaridade alternada, pulsos codificados, 
discagem por impedância [2] 

1/52 . . Disposições em que um dial ou outro meio equivalente 
é acoplado mecanicamente a um seletor de linha 

1/53 . . Geração  de sinais adicionais, por ex., pulsos 
adicionais [2] 

1/54 . . . Disposições em que um dial ou outro meio 
equivalente produz sinais de identificação, por ex., 
em sistemas de linhas conjuntas [2] 

1/56 . Disposições para indicar ou gravar o número chamado no 
aparelho do assinante que chamou 

1/57 . Disposições para indicar ou gravar o número do assinante 
que chamou no aparelho do assinante chamado (no 
aparelho do operador em uma central manual 5/20) [2] 

1/58 . Circuitos protegidos contra os ruídos ambientes (circuitos 
híbridos para funcionamento à freqüência portadora H 04 
B 1/00) 

1/60 . incluindo amplificadores de voz 
1/62 . . Disposições estruturais 
1/64 . Disposições automáticas para atendimento de chamadas; 

Disposições automáticas para gravação de mensagens 
para assinantes ausentes; Disposições para gravações de 
conversas (sistemas centralizados de ditado 11/10) [1, 7] 

1/65 . . Disposições de gravação [2, 7] 
1/652 . . . Meios de reprodução de mensagens gravadas por 

controle remoto numa linha telefônica (1/658 tem 
prioridade) [7] 

1/654 . . . Circuitos de monitoria de linha telefônica, por ex., 
detectores de toque [7] 
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1/656 . . . para gravação de conversas [7] 
1/658 . . . Meios de re-direcionamento de mensagens 

gravadas para outros ramais ou equipamentos [7] 
1/66 . com meios para prevenir chamadas não autorizadas ou 

fraudulentas (verificação de identidade do usuário ou de 
autoridade em comunicaçõe digitais seguras ou em 
segredo H 04 L 9/32) [1, 7] 

1/663 . . Impedindo chamadas não autorizadas para um 
aparelho telefônico [7] 

1/665 . . . pela verificação da validade de um código [7] 
1/667 . . Impedindo chamadas não autorizadas de um aparelho 

telefônico (1/677 tem prioridade) [7] 
1/67 . . . por meios eletrônicos [7] 
1/673 . . . . sendo o usuário exigido de teclar um código [7] 
1/675 . . . . sendo o usuário exigido de inserir um cartão 

codificado, por ex., um cartão inteligente                       
portador de circuito integrado [7] 

1/677 . . Impedindo a discagem ou o envio de números 
telefônicos predeterminados ou tipos selecionados de                 
números telefônicos,  por ex., de longa distância [7] 

1/68 . Sistemas de circuitos para impedir escuta indiscreta 
1/70 . . Disposições de travamento ou de sigilo em sistemas de 

linhas conjuntas 
1/72 . Disposições de extensões de subestação; telefones sem fio 

ou seja, dispositivos para estabelecimento de ligações sem 
fio para as estações de base sem seleção de rota [1, 7] 

1/723 . . utilizando duas ou mais extensões por linha  (1/275 
tem prioridade) [7] 

1/725 . . Telefones sem fio [7] 
1/727 . . . Disposições de transferência de código de 

identificação [7] 
1/73 . . . Dispositivos de preservação de baterias [7] 
1/733 . . . com uma pluralidade de estações base, ligadas a 

uma pluralidade de linhas [7] 
1/737 . . . caracterizado pela transmissão de ondas 

eletromagnéticas senão ondas de rádio, por  
exemplo, infravermelho [7] 

1/738 . circuitos de interface para acoplamento de subestações 
com linhas telefônicas externas (1/78 tem prioridade) [7] 

1/74 . com meios para reduzir interferências; com meios para 
reduzir efeitos devidos a defeitos de linha 

1/76 . Compensação de diferenças de impedância de linha (em 
geral H 04 B) 

1/78 . Disposições de circuitos em que sinais de fala de baixa 
freqüência deslocam-se em uma direção na linha, enquanto 
outros sinais de fala que se deslocam na outra direção na 
linha são modulados em um sinal portador de alta 
freqüência (circuitos de repetidores H 04 B 3/38) [2] 

1/80 . Circuitos de espera de linha telefônica [7] 
1/82 . Circuitos de monitoria de linhas para progresso de 

chamada ou discriminação de condição [7] 
3/00 Centrais telefônicas automáticas ou semi -automáticas 
3/02 . Subestações de chamadas por toque de campainha ou por 

outra forma (chamada seletiva H 04 Q) 
3/04 . . sinal de chamada fornecido por um seletor final 
3/06 . . sinal de chamada fornecido por um circuito de linha do 

assinante 
3/08 . Indicação de defeitos em circuitos ou aparelhos 

3/10 . . fornecendo sinais de defeito ou desarranjo 
3/12 . . Marcando os circuitos defeituosos “ocupado”; 

Permitindo que o equipamento se desligue de circuitos 
defeituosos 

3/14 . . Assinalando a existência de um estado permanente 
“fora do gancho” 

3/16 . com meios de travamento ou sigilo em sistemas de linhas 
conjuntas 

3/18 . com meios para reduzir interferências; com meios para 
reduzir efeitos devidos a defeitos de linha 

3/20 . com meios para cortar ligações existentes; com meios para 
interferir em conversações 

3/22 . Disposições de supervisão, monitoração ou teste 3/24 
3/24 . . com meios para verificar o funcionamento normal 
3/26 . . com meios para aplicar sinais de prova 
3/28 . . . Teste automática de rotina 
3/30 . . . . para as linhas de assinantes 
3/32 . . . . para as linhas entre centrais telefônicas 
3/34 . . . Teste de diafonia (em linhas em geral H 04 B) 
3/36 . . Medição estatística, por ex., registrando os casos em 

que o tráfego excede a capacidade dos troncos 
(computadores digitais para avaliação de dados 
estatísticos G 06 F 17/18) 

3/38 . Disposições de serviço graduado, isto é, interdição a 
alguns assinantes de estabelecer certas ligações 
(disposições para estabelecimento de uma ordem 
seqüencial H 04 Q 3/64) 

3/40 . Aplicações de amplificadores vocais 
3/42 . Sistemas proporcionando serviços especiais aos assinantes 
3/424 . . Disposições para rediscagem automática (no aparelho 

do assinante 1/27) [7] 
3/428 . . Disposições para colocação das chamadas de entrada 

em espera [7] 
3/432 . . Disposições para chamada de um assinante numa hora 

específica, por ex., serviço de chamada matinal [7] 
3/436 . . Disposições para restrição de chamadas de entrada [7] 
3/44 . . Disposições de ligação adicional para prover acesso a 

assinantes procurados freqüentemente, por ex., 
discagem abreviada  (no aparelho do assinante 1/27; 
rediscagem automática 3/424) [1, 7] 

3/46 . . Disposições para chamar várias subestações em uma 
seqüência predeterminada até que se obtenha uma 
resposta 

3/48 . . Disposições para chamar novamente um assinante 
chamador quando o assinante procurado deixar de estar 
ocupado 

3/487 . . Disposições para fornecimento de serviços de 
informação, por ex., serviços gravados de voz, anúncio 
de hora [7] 

3/493 . . . Serviços interativos de informação, por ex., 
perguntas de lista telefônica [7] 

3/50 . . Disposições centralizadas para atendimento de 
chamadas; Disposições centralizadas para                   
gravação de mensagens para assinantes ausentes ou 
ocupados (3/487 tem prioridade; sistemas  
centralizados de ditado 11/10) [1, 7] 

3/51 . . . Disposições centralizadas de atendimento de 
chamadas exigindo intervenção de telefonista [7]  

3/52 . . . Disposições para encaminhar às telefonistas 
chamadas de número morto 
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3/523 . . . . com distribuição de chamadas ou filas [7] 
3/527 . . . Disposições centralizadas de atendimento de 

chamadas não exigindo intervenção de 
telefonista [7] 

3/53 . . . Disposições centralizadas para gravação de 
mensagens recebidas [7] 

3/533 . . . . Sistemas de correio de voz [7] 
3/537 . . . . Disposições para indicação de existência de 

mensagens gravadas [7] 
3/54 . . Disposições para desviar chamadas de um assinante 

para outro assinante predeterminado 
3/56 . . Disposições para ligar diversos assinantes a um 

circuito comum, isto é,  permitindo conferência 
3/58 . . Disposições para transferência de chamadas recebidas 

de um assinante para outro; Disposições oferecendo 
conversações provisórias entre a parte que chama ou 
a parte chamada e uma terceira parte (circuitos de 
espera da linha da subestação 1/80) [1, 7] 

3/60 . Sistemas semi-automáticos, isto é, em que a seleção 
numérica da linha de saída está sob controle de uma 
telefonista 

3/62 . . Equipamento de teclado 
3/64 . . Disposições para sinalizar o número ou a categoria da 

linha chamada para a telefonista (entre telefonistas em 
uma ligação entre centrais 5/18) 

5/00 Centrais telefônicas manuais (equipamento de subestação em 
geral 1/00) 

5/02 . Detalhes estruturais (pegas, tomadas de pega H 01 R 
17/00, 21/00) 

5/04 . Disposições para indicar chamadas ou ligações de 
supervisão de chamada ou de fim de conversação 

5/06 . . permitindo uma distribuição automática de chamada 
5/08 . utilizando meios de ligação outros que não fios 
5/10 . utilizando uma tomada separada para cada assinante 
5/12 . Subestações de chamada por toque de campainha ou por 

outra forma 
5/14 . Aplicações de amplificadores de fala 
5/16 . com meios para reduzir interferência; com meios para 

reduzir efeitos devidos a defeitos de linha 
5/18 . Disposições para sinalizar a categoria ou o número da 

linha chamada ou chamadora de uma central telefônica 
para outra 

5/20 . . Disposições de indicação do número para linhas de 
entrada 

7/00 Disposições de interligação entre centros de comutação 
(disposições de transmissão em geral H 04 B) 

7/02 . compensando diferenças de potencial de terra 
7/04 . compensando diferenças de impedância de linha 
7/06 . utilizando ligações auxiliares para controle ou supervisão 
7/08 . adaptadas para exploração de circuitos fantasmas 
7/10 . adaptadas para funcionamento em duas direções, isto é, as 

chamadas podem ser enviadas em qualquer direção sob a 
mesma conexão 

7/12 . adaptadas para funcionamento entre centrais telefônicas 
com tipos diferentes de equipamento de comutação, por 
ex., acionamento mecânico e passo a passo, decimal e não 
decimal 

7/14 . em sistemas compreendendo centros de comutação 
principais e auxiliares (suprimento de fonte de corrente de 
um centro de comutação subordinado proveniente de um 
centro principal 19/06) 

7/16 . em sistemas utilizando freqüências portadoras 
9/00 Disposições de interligação não compreendendo a 

comutação centralizada 
9/02 . compreendendo uma linha comum a todos os grupos 
9/04 . compreendendo uma linha separada para cada par de 

grupos 
9/06 . compreendendo combinações de linhas de interconexão 
9/08 . Sistemas telefônicos de alto-falante em duas direções 

compreendendo meios para suprimir ecos ou outro tipo de 
ruído para uma ou outra direção do tráfego (para 
transmissão por linha geral H 04 B 3/20) 

9/10 . . com comutação de direção de transmissão por 
freqüência de voz 

11/00 Sistemas de comunicação telefônica adaptados para serem 
combinados com outros sistemas elétricos 

11/02 . com campainha ou sistemas anunciadores (tais sistemas 
em geral G 08) 

11/04 . com sistemas de alarme para incêndio, polícia, roubo ou 
outros sistemas de alarme (alarmes em geral G 08) 

11/06 . Transmissão simultânea telefônica e telegráfica ou de 
outros dados pelos mesmos condutores (transmissão de 
informação digital em geral H 04 L) 

11/08 . adaptados para recepção facultativa de matéria de 
entretenimento ou informativa (sistemas em que a 
informação é permanente disponível em uma portadora em 
toda a rede H 04 H 1/08) 

11/10 . com gravação de ditado e sistemas de reprodução 
“playback” (tais sistemas em geral G 11 B) 

13/00 Sistemas de linhas conjuntas (equipamento de subestação 
1/00; equipamento de centrais 3/00, 5/00; disposições de 
medição 15/36) 

15/00 Disposições de medição; disposições de controle de tempo; 
Disposições de indicação de tempo  

15/02 . Cortando a ligação depois de um tempo predeterminado 
15/04 . Gravando chamadas de forma impressa, perfurada, ou 

outra forma permanente 
15/06 . . Gravando a categoria, ou o número da parte chamadora 

ou da parte chamada 
15/08 . Medição de chamadas da parte chamada 
15/10 . Medição de chamadas da parte chamadora 
15/12 . . Medição discriminativa 
15/14 . . . de acordo com a categoria da parte chamadora 
15/16 . . . de acordo com a ligação obtida 
15/18 . . . de acordo com a duração da chamada 
15/20 . . . . Disposições de indicação ou de gravação do 

tempo de duração da chamada, pela telefonista 
15/22 . . . de acordo com a hora do dia 
15/24 . . . evitando a medição de chamadas gratuitas para 

certas linhas, por ex., para postos de corpo de 
bombeiros ou de pronto-socorro 

15/26 . . Medidor na central controlado pela telefonista 
15/28 . com medidor na subestação 
15/30 . . Medidor não controlado pela central telefônica 
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15/32 . Disposições de medição para satélites ou concentradores 
que liguem uma ou mais linhas centrais a um grupo de 
linhas locais 

15/34 . Disposições de medição para centrais telefônicas privadas 
15/36 . Disposições de medição para linhas conjuntas 
15/38 . Medição por aparelhos outros que não do tipo de contador 

mecânico passo a passo 
17/00 Sistemas de telefone pré-pago (utilizando um cartão 

codificado para autorizar chamadas de um apareho telefônico 
1/675)   [1, 7] 

17/02 . Sistemas liberados por moeda ou ficha (aparelhos 
liberados por moedas ou fichas G 07 F) 

19/00 Disposições de suprimento de corrente para sistemas 
telefônicos (para equipamento de seleção H 04 Q 1/28) 

19/02 . fornecendo uma corrente sonora (de ring) ou tons 
supervisor, por ex., tom de discar, tom de ocupado 

19/04 . . Corrente sonora (de ring) produzida na subestação 
19/06 . Suprimento de fonte de corrente em centro de comutação 

auxiliar proveniente de uma central principal 
19/08 . Fonte de fornecimento de corrente na subestação 

(disposições de preservação de baterias para telefones 
sem fio 1/73; geração de corrente de chamada 19/04) [1,7] 

  
 

 
H 04 N  COMUNICAÇÃO DE IMAGENS, por ex., TELEVISÃO (medição, teste G 01; sistemas autográficos de escrita, por ex.,  telegrafia 

escrita, exigindo obediência a um traçado G 08; armazenamento de informações baseado no movimento relativo entre o transporte de 
dados e o transdutor G 11 B; codificação, decodificação ou conversão de código, em geral H 03 M; distribuição de radiodifusão ou 
gravação de seu uso H 04 H) [4] 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
- transmissão de imagens ou sua reprodução transitória ou permanente local ou remotamente, por métodos envolvendo ambas as 

etapas a seguir: 
etapa  (a): a exploração de uma imagem, isto é, a análise de toda a superfície que contém a imagem através de elementos 
individuais da imagem e a obtenção de sinais elétricos correspondentes, representativos da imagem, simultânea ou sucessivamente; 
etapa  (b): a reprodução de toda a superfície que contém a imagem pela reprodução dos elementos individuais da imagem em que  
a imagem é analisada por meio de sinais elétricos correspondentes, representativos da imagem, simultânea ou sucessivamente; [4] 

- (no grupo 1/00) sistemas para a transmissão ou a reprodução de imagens ou padrões compostos arbitrariamente em que as variações 
locais de luminosidade que compõem a imagem não estão sujeitos a uma variação no tempo, por ex., documentos (escritos ou 
impressos), mapas, gráficos, fotografias (outras que não filmes cinematográficos); 

- circuitos especialmente destinados a sinais de comunicação por imagens, por ex., sinais de televisão, em contrária dos sinais que 
meramente ocupam uma faixa de freqüência especial. 

(2) Esta subclasse não abrange : 
- circuitos ou outras partes dos sistemas que formam matéria de outras subclasses, e que são abrangidos pelas respectivas subclasses, 

por ex., H 03 C, F, J, H 4 B, H; 
- sistemas em que caracteres legíveis de forma alfanumérica ou similar são analisados de acordo com a etapa (a) da Nota (1) de modo 

a obter um sinal elétrico a partir do qual identificam-se os caracteres por comparação com a informação armazenada, os quais são 
abrangidos pela subclasse G 06 K; 

- sistemas para cópia fotográfica direta do original de uma imagem no qual se obtém um sinal elétrico representativo da imagem de 
acordo com dita etapa (a) e empregado para modificar o funcionamento dos sistemas, por ex., para controlar a exposição, os quais 
são abrangidos pela classe G 03; 

- sistemas para a reprodução segundo a etapa (b) da Nota (1) de imagens compreendendo caracteres de forma alfanumérica ou similar 
e envolvendo a produção de um sinal equivalente o qual seria obtido de acordo com a etapa (a) supra-citada, por ex., por meio de 
cames, cartão ou fita perfurados, sinal de controle codificado, ou outros meios, sistemas esses abrangidos pela subclasse relativa à 
aplicação, por ex., G 01 D, G 06 T, H 04 L; 

- sistemas para a reprodução, segundo a etapa (b) acima mencionada, de imagens compreendendo caracteres de forma alfanumérica 
ou similar e envolvendo a geração de acordo com a etapa (a) supra-citada de sinais elétricos representativos de imagens a partir de 
um conjunto pré-arranjado de tais caracteres, ou suas gravações, formando uma parte integrante dos sistemas, os quais são 
abrangidos pela subclasse relativa à aplicação, por ex., B 41 B, G 06 K, sujeitos àquelas aplicações as quais são incluídas nesta 
subclasse; 

- métodos de impressão, duplicação ou marcação, ou materiais ou processos para os mesmos, os quais são abrangidos pelas 
subclasses relevantes, por ex., B 41 C, J, M, G 03 C, F, G. [4] 

(3) Nesta subclasse a seguinte expressão é empregada no sentido indicado: 
- “sistemas de televisão” significa aqueles sistemas para a transmissão e reprodução de imagens de composição arbitrária nos quais as 

variações locais de luminosidade que constituem uma imagem podem alterar com o tempo, por ex., cenas naturais “ao vivo”, 
gravações dessas cenas tais como filmes cinematográficos. 
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Nota 
 

Nos grupos 1/00 a 17/00  é aconselhável acrescentar o 
código de indexação do grupo 101:00. O código de 
indexação deve ser não ligado. [6] 
 

1/00 Transmissão ou reprodução de imagens ou de padrões 
invariáveis no tempo, por ex., transmissão de fac-símile 
[3,4] 

1/024 . Detalhes de cabeçotes de exploração [3,4] 
1/028 . . para captação de imagens [3,4] 
1/029 . . . Cabeças focalizadas óticamente em apenas um 

elemento de imagem por vez [6] 
1/03 . . . com fotodetectores dispostos substancialmente 

num feixe linear (varredura de feixes lineares 1/19) 
[6] 

1/031 . . . . tendo os fotodetectores uma correspondência 
de um para um e oticamente positiva com os 
elementos varridos da imagem, por ex., 
sensores de contato linear [6] 

1/032 . . para reprodução de imagens (cabeçotes de gravação 
para fabricação de formas de impressão B 41 C 1/02) 
[3,4] 

1/034 . . . utilizando  tinta, por ex., cabeçotes por jato de tinta 
[5] 

1/036 . . . para reprodução ótica [4] 
1/04 . Disposições de exploração (1/387 tem prioridade) [4] 
1/047 . . Deteção, controle ou compensação de erro da 

velocidade ou posição de varredura (1/17 tem 
prioridade) [6] 

1/053 . . . na direção principal de varredura, por ex., 
sincronização do início da linha ou elementos de 
imagem numa linha [6] 

1/06 . . utilizando superfícies cilíndricas portadoras de 
imagens [4] 

1/08 . . . Mecanismos para montagem ou fixação da folha 
em torno do tambor [4] 

1/10 . . utilizando superfícies planas portadoras de imagens [4] 
1/107 . . . com varredura manual [6] 
1/113 . . utilizando espelhos oscilantes ou rotativos [6] 
1/12 . . utilizando o movimento de alimentação da folha como 

o componente de varredura lenta (utilizando feixes  
multi elementos 1/19) [4, 6] 

1/14 . . . utilizando uma correia rotativa sem fim 
transportando o cabeçote de exploração [4] 

1/16 . . . utilizando um elemento rotativo helicoidal [4] 
1/17 . . sendo a velocidade de exploração dependente do 

conteúdo da imagem [3,4] 
1/19 . . utilizando  feixes multi elementos [6] 
1/191 . . . o feixe correspondendo à um feixe dimencional [6] 
1/192 . . . . Varrendo simultâneamente  elementos de 

imagem numa linha principal de varredura [6] 
1/193 . . . . . utilizando feixes lineares varridos 

eletricamente [6] 
1/195 . . . o feixe correspondendo a um feixe de duas 

dimensões [6] 
1/203 . . Varrendo simultâneamente duas ou mais imagens 

separadas [6] 
1/207 . . Varrendo simultâneamente a imagem original e a 

imagem reproduzida com um dispositivo de varredura 
comum [6] 

1/21 . Armazenamento de informação intermediária (1/387, 1/41 
tem prioridade; armazenamento da informação em geral G 
11) [4] 

1/23 . Disposições para reprodução (detalhes de cabeçotes de 
exploração 1/024; disposições de exploração para este fim 
1/04) [4] 

1/27 . . compreendendo a produção de uma imagem magnética 
intermediária [4] 

1/29 . . compreendendo a produção de uma imagem 
eletrostática intermediária [4] 

1/31 . . Disposições mecânicas para transmissão de imagem, 
por ex., adaptação de embreagens, engrenagens e 
transmissão por engrenagens [4] 

1/32 . Circuitos ou disposições para controle ou supervisão entre 
o transmissor e o receptor 

1/327 . . Iniciando, continuando ou finalizando uma 
comunicação de modo singelo; Handshaking do do 
mesmo [6] 

1/333 . . Modo de sinalização ou modo de mudança; 
Handshaking do mesmo [6] 

1/34 . . para sistemas de liberação por moeda 
1/36 . . para sincronizar ou colocar em fase o transmissor e o 

receptor 
1/38 . Circuitos ou disposições para a supressão ou eliminação de 

partes não desejadas da imagem (1/387 tem prioridade) [4] 
1/387 . Composição, reposição ou outra modificação dos originais 

(composição  foto-eletrônica  de  caracteres  B  41 B 
19/00) [4] 

1/393 . . Aumento ou redução [4] 
1/40 . Circuitos de sinais de imagem (1/387 tem prioridade) [4] 
1/401 . . Compensação de posição de resposta desigual da 

cabeça captadora ou reprodutora (1/403 tem 
prioridade) [6] 

1/403 . . Discriminação entre os dois tons no sinal de imagem 
de um original de dois tons (moldando pulsos por 
limitação ou limitação em geral H 03 K 5/08) [6] 

1/405 . . Meio tom ou seja, convertendo o sinal da imagem de 
um original de tom contínuo num sinal correspondente 
mostrando somente dois níveis [6] 

1/407 . . Controle ou modificação da gradação tonal ou de 
níveis extremos, por ex., nível de fundo [6] 

1/409 . . Realce de borda ou detalhe; Supressão de ruído ou erro 
[6] 

1/41 . Largura de faixa ou redução de redundância (por 
exploração 1/17) [3] 

1/411 . . para a transmissão ou reprodução de imagens em dois 
tons, por ex., imagens em branco e preto [4] 

1/413 . . . Sistemas ou disposições que permitem a 
reprodução da imagem sem perda ou modificação 
da informação da imagem [4] 

1/415 . . . . em que os elementos da imagem são 
subdivididos ou agrupados em blocos fixos 
unidimensionais ou bidimensionais [4] 

1/417 . . . . utilizando codificação por previsão ou 
diferencial [4] 

1/419 . . . . em que a codificação do comprimento de uma 
sucessão de elementos de imagem do mesmo 
valor ao longo de uma linha de exploração é o 
único estágio de codificação [4] 

1/42 . Sistemas para funcionamento em duas direções 
1/44 . Sistemas sigilosos 
1/46 . Sistemas de comunicação de imagens a cores 
1/48 . . Geradores de sinal de imagem (para tela de meio tom 

1/52) [6] 
1/50 . . Reprodutores de imagem (para tela de meio tom 

1/52 ) [6] 
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1/52 . . Circuitos ou disposições para tela de meio tom [6] 
1/54 . . Conversão dos sinais coloridos de imagem para uma 

pluralidade de sinais alguns dos quais representando 
cores particulares misturadas, por ex., para impressão 
de tecidos [6] 

1/56 . . Processamento de sinais coloridos de imagem (1/52 
tem prioridade) [6] 

1/58 . . . Realce de borda ou detalhe; Supressão de ruído ou 
erro, por ex., correção de registro errôneo de cor 
(1/62 tem prioridade) [6] 

1/60 . . . Correção ou controle de cores [6] 
1/62 . . . . Retoque ou seja, somente modificação de cores 

isoladas ou somente em áreas isoladas da  
imagem [6] 

1/64 . . Sistemas para transmissão ou armazenagem do sinal 
colorido de imagem; Detalhes do mesmo, por ex., 
meios de codificação e decodificação do mesmo [6] 

 
3/00 Detalhes da exploração em sistemas de televisão; 

Combinação destes com a geração de tensões de 
alimentação [4] 

 
3/02 . por meios ótico-mecânicos apenas (3/36 tem prioridade; 

sistemas de exploração ótica G 02 B 26/10) [2] 
3/04 . . tendo uma abertura móvel 
3/06 . . tendo uma lente móvel ou outro refrator 
3/08 . . tendo um refletor móvel 
3/09 . . . para radiação eletromagnética na região invisível, 

por ex., infravermelha [4] 
3/10 . por meios não exclusivamente ótico-mecânicos (3/36 tem 

prioridade; dispositivos ou disposições para a modulação 
ou deflexão eletro-, magneto- ou acusto-ótica de feixes 
luminosos G 02 F) [2] 

3/12 . . por comutação de grupos estacionários de lâmpadas, 
células fotoelétricas, ou relés de luz 

3/14 . . por meio de dispositivos de estado sólido explorados 
eletricamente 

3/15 . . . para geração de sinal de imagem [3] 
3/16 . . pela deflexão de um feixe eletrônico em uma válvula 

de raio catódico (produzindo ondas em forma de dente-
de-serra H 03 K 4/00) 

3/18 . . . Geração de tensões de alimentação em combinação 
com o desvio de um feixe de elétrons [4] 

3/185 . . . . Manutenção da tensão em corrente contínua 
(cc) em um valor constante (regulagem da 
tensão em corrente contínua em geral G 05 
F) [4] 

3/19 . . . . Disposições ou montagens em circuitos de 
alimentação com a finalidade de resistir a altas 
tensões [3] 

3/20 . . . Proteção contra danos à válvulas de raios catódicos 
no caso de falha de exploração 

3/22 . . . Circuitos para controlar dimensões, forma ou 
centralização de imagem sobre a tela 

3/223 . . . . Controle das dimensões (pela manutenção da 
alta tensão constante na válvula de raios 
catódicos 3/185) [4] 

3/227 . . . . Centralização [4] 
3/23 . . . . Correção da distorção, por ex., para correção 

da distorção em curva ou em S [4] 
3/233 . . . . . utilizando elementos ativos [4] 
3/237 . . . . . utilizando elementos passivos [4] 
3/24 . . . Circuitos de supressão 

3/26 . . . Modificações das disposições de exploração para 
melhorar a focalização (circuitos de focalização em 
geral H 01 J) 

3/27 . . . Circuitos especiais para receptores de padrões 
múltiplos (circuitos para receptores de padrões 
múltiplos em geral 5/46) [3,4] 

3/28 . . produção de exploração múltipla, isto é, utilizando mais de 
um ponto ao mesmo tempo 

3/30 . . de outra forma que não por velocidade constante ou de 
outra forma que não por padrão formado por linhas 
unidirecionais, retilíneas ou essencialmente horizontais ou 
vert icais 

3/32 . . . Velocidade variada em função da informação da 
imagem 

3/34 . . . Área de exploração elementar oscilando rapidamente 
em direção transversal à direção da exploração 
principal 

3/36 . Exploração de filmes cinematográficos, por ex., para 
telecine [2] 

3/38 . . com deslocamento contínuo do filme [4] 
3/40 . . com deslocamento intermitente do filme [4] 
5/00 Detalhes de sistemas de televisão (detalhes da exploração ou 

combinação destes com a geração de tensões de alimentação 3/00; 
detalhes específicos para televisão a cores 9/00) [4] 

5/04 . Sincronização (para sistemas de televisão utilizando a 
modulação por pulso codificados 7/24; em geral H 03 L 7/00) 
[4] 

5/05 . . Circuitos de sincronização com disposições para estender a 
faixa de sincronização, por ex., utilizando a comutação 
entre diversas constantes de tempo [2] 

5/06 . . Produção de sinais de sincronização 
5/067 . . . Disposições ou circuitos na extremidade de 

transmissão [4] 
5/073 . . . . para travar mutuamente diversas fontes de sinais 

de sincronização, por ex., estúdios ou estações de 
relés [4] 

5/08 . . Separação dos sinais de sincronização dos sinais de 
imagem 

5/10 . . . Separação do sinal de sincronização de linha do sinal 
de sincronização de quadro 

5/12 . . Dispositivos em que os sinais de sincronização são ativos 
apenas no caso de ocorrer uma diferença de fase entre os 
dispositivos de sincronização e o dispositivo de exploração 
sincronizada, por ex., sincronização por volante [2] 

5/14 . Sistema de circuitos de sinal de imagem para o domínio das 
freqüências de vídeo (5/222 tem prioridade) [2] 

5/16 . . Sistemas de circuitos para reinserção da corrente contínua 
e variação lenta dos componentes do sinal; Sistemas de 
circuitos para preservação dos níveis do preto ou do branco 

5/18 . . . por meio de circuito de grampo acionado por um 
circuito de comutação 

5/20 . . Sistemas de circuitos para controle da resposta de 
amplitude [4] 

5/202 . . . Controle gama [4] 
5/205 . . . para correção da amplitude em função da característica 

de freqüência [4] 
5/208 . . . . para compensação da atenuação dos componentes 

de alta freqüência, por ex., acentuação dos 
contrastes, correção da distorção de abertura [4] 

5/21 . . Sistemas de circuitos para suprimir ou minimar as 
perturbações, por ex., halo, “moire” (supressão de ruído em 
gravação de televisão 5/911) 
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5/213 . . . Sistemas de circuitos para  suprimir ou minimizar os 
ruídos por impulsos (5/217 tem prioridade) [4] 

5/217 . . . na geração do sinal de imagem [4] 
5/222 . Sistemas de circuitos de estúdio, dispositivos de estúdio; 

Equipamento de estúdio [4] 
5/225 . . Câmeras de televisão [4] 
5/228 . . . Detalhes de circuitos para válvulas de  captação [4] 
5/232 . . . Dispositivos para controle de câmaras de televisão, 

por ex., controle remoto (5/235 tem prioridade; 
controle de exposição para câmeras G 03 B 7/00; 
focalização para câmeras G 03 B 7/00, variação da 
ampliação para câmeras G 03 B 13/00) [4] 

5/235 . . . Sistemas de circuitos para a compensação das 
variações do brilho do objeto [4] 

5/238 . . . . influenciando na parte ótica da câmera [4] 
5/243 . . . . influenciando no sinal de imagem [4] 
5/247 . . . Disposições de câmeras de televisão [4] 
5/253 . . Geração de sinais da imagem pela exploração de 

filmes cinematográficos ou de diapositivos, por ex., 
para telecine (detalhes de exploração para este fim 
3/36) [4] 

5/257 . . Geradores de sinais de imagem utilizando exploradores 
de foco móvel (5/253 tem prioridade) [4] 

5/262 . . Circuitos de estúdio, por ex., para misturar, comutar, 
variar o caracter da imagem, ou para outros efeitos 
especiais [4] 

5/265 . . . Mistura [4] 
5/268 . . . Distribuição ou comutação do sinal (para 

radiodifusão H 04 H 1/00) [4] 
5/272 . . . Meios para inserir uma imagem de primeiro plano 

em uma imagem de fundo, isto é, incrustação, 
efeito inverso [4] 

5/275 . . . . Geração de sinais de chaveamento [4] 
5/278 . . . Subtitulação [4] 
5/28 . . Estúdios móveis 
5/30 . Transformando a luz ou informação analógica em 

informação elétrica (5/222 tem prioridade; detalhes de 
varredura 3/00; transformando ondas acústicas em 
informação elétrica G 01 S 7/52, 15/89; elementos de 
transformação de luz H 01 J, L) [2,4, 7] 

5/31 (abrangido por G 01 S 7/52, 15,89) 
5/32 . . Transformação dos raios-X 
5/321 . . . com transmissão em vídeo de imagens 

fluoroscópicas [5] 
5/325 . . . . Acentuação de imagem, por ex., por técnicas 

de subtração   utilizando   raios-X  
polienergéticos [5] 

5/33 . . Transformação das radiações infravermelhas [2] 
5/335 . . utilizando dispositivos de estado sólido com 

exploração elétrica (5/32, 5/33 têm prioridade) [4] 
5/38 . Sistemas  de  circuitos  transmissores  (5/14 tem 

prioridade) [4] 
5/40 . . Circuitos de modulação 
5/42 . . para transmitir, de acordo com a vontade, sinais em 

preto e branco ou coloridos 
5/44 . Sistemas de circuitos receptores (5/14 tem prioridade) [4] 
5/445 . . para visualização da informação adicional (5/50 tem 

prioridade) [4] 
5/45 . . . Imagem dentro da imagem [4] 
5/455 . . Circuitos de desmodulação (desmodulação em geral H 

03 D) [4] 

5/46 . . para recepção, de acordo com a vontade, de mais um 
tipo de padrão (circuitos defletores para receptores de 
padrões múltiplos 3/27) [4] 

5/50 . . Indicadores de sintonização, Controle automático de 
sintonização (sintonizadores em geral H 03 J) [4]  

5/52 . . Controle automático de ganho (AGC) [4] 
5/53 . . . Bloqueio automático do controle de ganho [4] 
5/54 . . . para sinais de imagem com modulação positiva 

(5/53 tem prioridade) [4] 
5/56 . . . para sinais de imagem com modulação negativa 

(5/53 tem prioridade) [4] 
5/57 . . Controle do contraste ou brilho [4] 
5/58 . . . em função da luz ambiente [4] 
5/59 . . . em função da corrente do feixe da válvula de raios 

catódicos [4] 
5/60 . . para os sinais sonoros 
5/62 . . . Circuitos interportadores, isto é, por batimento 

heteródino das portadoras de som e de visão 
5/63 . Geração ou suprimento de energia especialmente adaptado 

a receptores de televisão (geração de tensões de 
alimentação em combinação com o desvio de um feixe de 
elétrons 3/18; regulagem da tensão ou corrente em geral G 
05 F; transformadores H 01 F; suprimento ou distribuição 
de energia elétrica em geral H 02 J; conversores estáticos 
H 02 M) [4] 

5/64 . Detalhes estruturais de receptores, por ex., armários, 
protetores contra pó (sob o aspecto de móveis A 47 B, por 
ex., A 47 B 81/06) [2] 

5/645 . . Montagem do tubo de imagem no chassi ou na caixa 
5/65 . . Dispositivos de fixação para discos protetores ou para 

máscaras de imagens 
5/655 . . Estrutura ou montagem do chassi, por ex., para variar a 

elevação do tubo 
5/66 . Transformação de informações elétricas em informações 

luminosas (detalhes de exploração 3/00) 
5/68 . . Detalhes de circuitos para tubos de raios catódicos de 

imagens 
5/70 . . Detalhes de circuitos para dispositivos 

eletroluminescentes 
5/72 . Modificação da aparência de imagens de televisão por 

filtros óticos ou por telas difusoras (filtros óticos ou telas 
difusoras per se  G 02 B 5/00) 

5/74 . Disposições de projeções para reprodução de imagem, por 
ex., utilizando “eidophos” (sistemas óticos em  geral G 02 
B) 

5/76 . Gravação de sinais de televisão (diagnósticos, testes ou 
medição de gravadores de sinais de televisão 17/06; 
gravação em conexão com medição G 01 D; 
armazenamento da informação em geral G 11, por ex., G 
11 B) [3,4] 

5/761 . . Sistemas para programação da hora na qual os canais 
de televisão predeterminados serão selecionados para  
gravação [7] 

5/7613 . . . utilizando dados introduzidos pelo usuário e um 
relógio de horário de referência incorporado no 
no gravador [7] 

5/7617 . . . utilizando dados introduzidos pelo usuário e dados 
de referência transmitidos pela estação 
radiodifusora [7] 

5/765 . . Circuitos de interface entre um aparelho de gravar e 
outro aparelho (trabalho associado com aparelho de 
gravação ou reprodução com uma câmara de televisão 
ou receptor no qual o sinal de televisão não é 
envolvido significativamente G 11 B 31/00) [6] 
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5/77 . . . entre um aparelho de gravação e uma câmara de 
televisão [6] 

5/775 . . . entre um aparelho de gravação e um receptor de 
televisão [6] 

5/78 . . utilizando gravação magnética (5/91 tem 
prioridade) [3] 

5/781 . . . em discos ou tambores [3] 
5/782 . . . em fita [3] 
5/7822 . . . . com cabeças magnéticas estacionárias [6] 
5/7824 . . . . com cabeças magnéticas rotativas [6] 
5/7826 . . . . . envolvendo varredura helicoidal da fita 

magnética [6] 
5/7828 . . . . . envolvendo varredura transversal da fita 

magnética [6] 
5/783 . . . . Adaptações para reprodução a uma taxa 

diferente da taxa de gravação [3] 
5/784 . . . numa folha [6] 
5/80 . . utilizando  gravação  eletrostática (5/91 tem 

prioridade) [3] 
5/82 . . . utilizando um meio de gravação termoplástico 

deformável 
5/83 . . . . em discos ou tambores [3] 
5/84 . . utilizando gravação ótica (5/80, 5/89, 5/91 têm 

prioridade) [3,4] 
5/85 . . . em discos ou tambores [3] 
5/87 . . . Produção de um filme cinematográfico à partir de 

um sinal de televisão (exploração de um filme 
cinematográfico para geração de um sinal de 
televisão 3/36; geração de um sinal de televisão 
para exploração de um filme cinematográfico 
5/253, 9/11) [3,4] 

5/89 . . utilizando  gravação  holográfica  (5/91 tem 
prioridade) [3] 

5/90 . . . em discos ou tambores[3] 
5/903 . . utilizando a gravação capacitiva de uma variável 

elétrica (5/91 têm prioridade) [4] 
5/907 . . utilizando memórias estáticas, por ex., válvulas de 

armazenamento, memórias semicondutoras (5/91 tem 
prioridade, baseado no movimento relativo entre o 
portador da gravação e o transdutor 5/78 a 5/903) [4] 

5/91 . . Processamento de sinal de TV para esse fim (de sinais 
de cor 9/79) [3] 

5/911 . . . para a supressão de ruído [6] 
5/913 . . . para mistura  (mistura de um sinal de televisão 

para transmissão 7/167) [6] 
5/915 . . . para gravação ou reprodução de campo ou frame-

skip [6] 
5/917 . . . para redução de largura de faixa  (redução de 

largura de faixa 7/12; utilizando modulação de 
código de pulso 7/24) [6] 

5/919 . . . . pela divisão de amostras ou segmentos de 
sinais, por ex., linhas de televisão entre uma 
pluralidade de canais de gravação [6] 

5/92 . . . Transformação do sinal de TV para gravação, 
por ex., modulação, mudança de freqüência; 
Transfo rmação inversa para reprodução 
(playback) [3] 

5/921 . . . . pela gravação ou reprodução do sinal de banda 
básica [6] 

5/922 . . . . pela modulação do sinal numa onda 
portadora, por ex., modulação de amplitude 
ou freqüência [6] 

5/923 . . . . utilizando pré-ênfase do sinal antes da 
modulação e de-ênfase do sinal após a  
desmodulação [6] 

5/924 . . . . utilizando modulação duty cycle [6] 
5/926 . . . . por modulação de código de pulso  (5/919 tem 

prioridade) [6] 
5/928 . . . . sendo o sinal de som modulado por código de 

pulso e gravado em  multiplex de divisão de 
tempo com o sinal de video modulado [6] 

5/93 . . . Regeneração do sinal de TV ou de partes 
selecionadas do mesmo, por ex., processamento ou 
elaboração do sinal de sincronização [3] 

5/931 . . . . para restaurar o nível do sinal reproduzido [6] 
5/932 . . . . Regeneração dos sinais de sincronização 

analógica [6] 
5/935 . . . . Regeneração dos sinais de sincronização 

digital [6] 
5/937 . . . . pela montagem dos blocos de elementos de 

imagem numa armazenagem intermediária [6] 
5/94 . . . . Compensação de perda de sinal [3] 
5/945 . . . . . para sinais gravados por modulação de 

código de pulso (deteção de erro ou 
correção de sinais digitais para gravação 
em geral G 11 B 20/18) [6] 

5/95 . . . . Compensação de erro de base de tempo [3] 
5/953 . . . . . pela utilização de uma memória analógica, 

por ex., um registro de deslocamento CCD, 
cujo retardo é controlado por um oscilador 
controlado por voltagem [6]  

5/956 . . . . . pela utilização de uma memória digital 
com geradores de relógio de gravação e 
leitura independentes [6] 

7/00 Sistemas de televisão (detalhes 3/00, 5/00; sistemas 
específicos para televisão a cores 11/00; sistemas 
estereoscópios de televisão 13/00, 15/00) [4] 

7/01 . Conversão de padrões [4] 
7/015 . Sistemas de televisão de alta definição [6] 
7/025 . Sistemas para transmissão de dados de não imagem 

digitais, por ex., de texto durante a  parte ativa  de um 
quadro de televisão  [6] 

7/03 . . Sistemas de assinatura para esse fim [6] 
7/035 . . Circuitos para o sinal digital de dados de não imagem, 

por ex., para corte do sinal de dados, para regeneração 
do sinal do relógio de dados, para deteção de erro ou 
correção do sinal de dados  [6] 

7/04 . Sistemas para transmissão de um único sinal de televisão, 
isto é, imagem e som transmitidos por uma única portadora 
(7/087, 7/093 têm prioridade) [4] 

7/045 . . sendo a portadora modulada em frequência [6] 
7/06 . Sistemas para transmissão simultânea de um único sinal de 

televisão, isto é, som e imagem transmitidos por mais de 
uma portadora (7/087, 7/093 têm prioridade) [4] 

7/08 . Sistemas para transmissão simultânea ou seqüencial de 
mais de um sinal de televisão, por ex., sinais adicionais de 
informação, os sinais ocupando total ou parcialmente, a 
mesma faixa de freqüência [4, 6] 

7/081 . . sendo os sinais adicionais de informação transmitidos 
por meio de uma subportadora [6] 

7/083 . . com a inserção do sinal durante o intervalo de 
apagamento vertical e horizontal [6] 
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7/084 . . com a inserção do sinal durante o intervalo de 
apagamento horizontal [6] 

7/085 . . . sendo digital o sinal inserido [6] 
7/087 . Sistemas com sinal de inserção durante o intervalo de 

supressão vertical [4] 
7/088 . . . sendo digital o sinal inserido [6] 
7/10 . Adaptações para transmissão por cabo elétrico (7/12 tem 

prioridade) [4] 
7/12 . Sistemas em que o sinal de televisão é transmitido por 

meio de um canal ou uma pluralidade de canais paralelos, 
sendo a largura de faixa de cada canal menor que a largura 
de faixa do sinal de televisão (7/24 tem prioridade; 
Sistemas de televisão de alta definição 7/015) [4] 

7/14 . Sistemas para funcionamento em duas direções (7/173 tem 
prioridade) [4] 

7/15 . . Sistemas de conferência (disposições de conferência 
por comunicação telefônica H 04 M 3/56) [5] 

7/16 . Sistemas de sigilo: Sistemas de assinatura 
7/167 . . Sistemas devolvendo o sinal de televisão ininteligível e 

posteriormente inteligível [4] 
7/169 . . . Sistemas operando no domínio de tempo do sinal 

de televisão [6] 
7/171 . . . Sistemas operando no domínio de amplitude do 

sinal de televisão [6] 
7/173 . . com funcionamento em duas direções, por ex., o 

usuário envia um sinal de seleção do programa [4] 
7/18 . Sistemas de televisão de circuito fechado, isto é, sistemas 

em que o sinal não é radiodifundido 
7/20 . Adaptações para transmissão sobre uma faixa de 

freqüência GHz, por ex., via satélite [4] 
7/22 . Adaptações para transmissão ótica [4] 
7/24 . Sistemas para a transmissão dos sinais de televisão 

utilizando modulação de código de pulso [6] 
7/26 . . utilizando redução de largura de banda (redução de 

informação por conversão de código em geral H 03 M 
7/30) [6]   

7/28 . . . utilizando codificação de vetores [6] 
7/30 . . . envolvendo codificação de transformação (7/50 

tem prioridade; computadores digitais para 
desempenhar operações matemáticas complexas, 
por ex., transformação de domínio, G 06 F 17/14) 
[6] 

7/32 . . . envolvendo codificação prognosticada (7/48 tem 
prioridade) [6] 

7/34 . . . . utilizando prognóstico espacial [6] 
7/36 . . . . utilizando prognóstico temporal [6] 
7/38 . . . . envolvendo modulação delta  (sistemas 

utilizando modulação de código de pulso 
diferencial em geral H 04 B 14/06) [6] 

7/40 . . . . . adaptável [6] 
7/42 . . . . envolvendo modulação diferencial (sistemas 

utilizando modulação de código de pulso 
diferencial em geral H 04 B 14/06) [6] 

7/44 . . . . . adaptável [6] 
7/46 . . . . utilizando subamostragem no codificador e 

restituição de amostras por interpolação no 
codificador ou decodificador [6] 

7/48 . . . envolvendo modulação de código de pulso e 
codificação prognosticada [6] 

7/50 . . . envolvendo codificação por transformação e 
prognosticada [6] 

7/52 . . Sistemas para transmissão de um sinal de vídeo 
modulado por código de pulso com um ou mais sinais  
modulados por código de pulso, por ex., um sinal de 
audio, um sinal de sincronização [6] 

7/54 . . . sendo os sinais síncronos [6] 
7/56 . . . . Sincronizando sistemas dos mesmos [6] 
7/58 . . . envolvendo mais de um sinal de video [6] 
7/60 . . . sendo os sinais assíncronos [6] 
7/62 . . . . Sincronizando sistemas dos mesmos [6] 
7/64 . . Sistemas para deteção ou correção de erros de 

transmissão (codificação, decodificação ou conversão 
de código para deteção ou correção de erros em geral 
H 03 M 13/00) [6] 

7/66 . . . utilizando códigos redundantes [6] 
7/68 . . . utilizando cancelamento de erros [6] 
9/00 Detalhes de sistemas de televisão a cores [4] 
9/04 . Geradores de sinal de imagem [4] 
9/07 . . com um só dispositivo de captação [2,4] 
9/077 . . . em que os sinais de cor são caracterizados por sua 

fase [4] 
9/083 . . . em que os sinais de cor são caracterizados por sua 

freqüência [4] 
9/09 . . com mais de um dispositivo de captação [4] 
9/093 . . . Sistemas para evitar ou corrigir um mau registro 

dos sinais de vídeo [4] 
9/097 . . . Disposições óticas associadas aos dispositivos de 

captação, por ex., para repartição do feixe, para 
corrigir a cor (repartição do feixe em geral G 02 B 
27/10) [4] 

9/10 . . utilizando apenas meios de exploração ótico-mecânica 
(9/11 tem prioridade; sistemas de exploração ótica em 
geral G 02 B 26/10) [2,4] 

9/11 . . Exploração de filmes cinematográficos a cores, por 
ex., para telecine [2,4] 

9/12 . Reprodutores de imagens (dispositivos ou sistemas para a 
modulação ou deflexão eletro-, magneto-, ou acusto-ótica 
de feixes luminosos G 02 F) [2,4] 

9/14 . . utilizando apenas meios de exploração ótico-mecânica 
(9/11 tem prioridade; sistemas de exploração ótica em 
geral G 02 B 26/10) [2,4] 

9/16 . . utilizando tubos de raios catódicos (9/11 tem 
prioridade; tubos de raios catódicos H 01 J 31/00) [2,4] 

9/18 . . . utilizando feixes eletrônicos separados para os 
sinais de cor primária (9/27 tem prioridade) [2,4] 

9/20 . . . . com mais de um feixe em uma válvula [4] 
9/22 . . . utilizando o mesmo feixe para mais de uma 

informação de cor primária (9/27 tem prioridade) 
[2,4] 

9/24 . . . . utilizando meios integrados ou exteriores à 
válvula para produzir sinais indicando a 
posição instantânea do feixe [4] 

9/26 . . . . utilizando meios eletro-óticos para seleção da 
cor, por ex., grade de linha, meios de deflexão 
no, ou perto do canhão ou perto da tela 
fosforescente [4] 

9/27 . . . com um feixe eletrônico de profundidade de 
penetração variável na camada luminescente, por 
ex., penetrons [2,4] 

9/28 . . . Disposições de convergência ou de focalização [4] 
9/285 . . . . utilizando lentes quadripolares (lentes 

quadripolares per se  G 21 K 1/08, H 01 J 3/14, 
29/58, 37/10) [4] 

9/29 . . . utilizando a desmagnetização ou a compensação de 
campos magnéticos externos [2,4] 
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9/30 . . utilizando dispositivos de apresentação de cor em 
estado sólido [4] 

9/31 . . Dispositivos de projeção para apresentação de imagens 
em cor [2,4] 

9/43 . Conversão de sinais de imagem monocromáticos em sinais 
de  imagem  a  cores,  para apresentação de imagem a 
cores [4] 

9/44 . Sincronização de cores [4] 
9/45 . . Geração ou recuperação de subportadoras de cor [4] 
9/455 . . Geração de sinais de descarga a cor; Inserção ou 

separação de sinais de descarga a cor em sinais de 
imagem a cores (9/45 tem prioridade) [4] 

9/465 . . Sincronização de comutação do tipo PAL [4] 
9/47 . . para sinais seqüenciais [2,4] 
9/475 . . para travar mutuamente diferentes fontes de 

sincronização [4] 
9/64 . circuitos para processamento de sinais de cor (9/77 tem 

prioridade) [4] 
9/65 . . para moduladores síncronos [4] 
9/66 . . para desmoduladores síncronos [4] 
9/67 . . para matriciamento [4] 
9/68 . . para controle da amplitude dos sinais de cores, por ex., 

circuitos para controle automático da cor (9/71, 9/73 
tem prioridade) [4] 

9/69 . . . para modificação dos sinais de cor por correção de 
gama [4] 

9/70 . . para eliminação da cor [4] 
9/71 . . . combinado com controle de ganho de cor [4] 
9/72 . . para reinserção da componente de corrente contínua e 

das variações lentas dos sinais de cor [4] 
9/73 . . circuitos para balanceamento de  cor, por ex., circuitos 

para balancear o branco, controle da temperatura da 
cor [4] 

9/74 . . para obtenção de efeitos especiais (9/65 a 9/73 tem 
prioridade) [4] 

9/75 . . . Chaveamento cromático [4] 
9/76 . . . para  misturar  os  sinais  de  cor  (9/75 tem  

prioridade) [4] 
9/77 . Circuitos para processamento dos sinais de brilho e de cor 

com relação um ao outro, por ex., pelo ajustamento da fase 
do sinal de brilho com relação ao sinal de cor, correção 
diferencial do ganho ou da fase (circuitos para 
matriciamento 9/67) [4] 

9/78 . . para separação do sinal de brilho ou de cor do sinal de 
televisão  à  cores, por ex., utilizando um filtro em 
pente [4] 

9/79 . Processamento de sinais de televisão à cores em 
combinação com a gravação [4] 

9/793 . . para controlar o nível do sinal de crominância, por ex., 
por meio de circuitos de controle automático de croma 
[6] 

9/797 . . para gravação do sinal numa pluralidade de canais, 
sendo a largura de banda de cada canal menor que a 
largura de banda do sinal (9/804, 9/81, 9/82 têm 
prioridade) [6] 

9/80 . . Transformação do sinal de televisão para gravação, por 
ex., modulação, mudança de freqüência; 
Transformação inversa para reprodução (playback)[4] 

9/802 . . . envolvendo o processamento do sinal de som 
(9/806, 9/835 têm prioridade) [6] 

9/804 . . . envolvendo a modulação de código de pulso dos 
componentes do sinal de imagem colorida [6] 

9/806 . . . . com processamento do sinal de som [6] 
9/808 . . . envolvendo a modulação de código de pulso do 

sinal  composto de vídeo colorido [6] 
9/81 . . . sendo os componentes individuais dos sinais de 

imagem à cores, gravados somente em forma 
seqüencial [4] 

9/815 . . . . sendo o sinal de luminância e os sinais 
seqüênciais do componente de cor  gravados 
em canais de gravação separados [6] 

9/82 . . . sendo os componentes individuais dos sinais de 
imagem à cores, gravados somente em forma 
simultânea [4] 

9/825 . . . . sendo os sinais de luminância e crominância 
gravados em canais separados [6] 

9/83 . . . . o sinal de cor gravado ocupando uma faixa de 
freqüência abaixo da faixa de freqüência do 
sinal de brilho gravado [4] 

9/835 . . . . . envolvendo o processamento do sinal de 
som [6] 

9/84 . . . . . o sinal gravado mostrando uma 
característica diferente em faixas 
adjacentes, por ex., fases ou freqüências 
diferentes [4] 

9/85 . . . . o sinal de brilho gravado ocupando uma faixa 
de freqüência recobrindo totalmente a faixa de 
freqüência do sinal de cor gravado, por ex., 
freqüência intercalada [4] 

9/86 . . . sendo os componentes individuais dos sinais de 
imagens a cores gravados de uma forma seqüencial 
e simultânea, por ex., correspondente ao sistema 
SECAM [4] 

9/87 . . Regeneração dos sinais de televisão à cores (9/80 tem 
prioridade) [4] 

9/873 . . . para recuperação da seqüência do componente de 
cor do sinal reproduzido [6] 

9/877 . . . pela montagem dos blocos de elementos da 
imagem numa memória intermediária [6] 

9/88 . . . Compensação da perda de sinal [4] 
9/882 . . . . sendo o sinal um sinal composto de televisão 

colorida [6] 
9/885 . . . . . utilizando uma memória digital 

intermediária [6] 
9/888 . . . . para sinais gravados por modulação de código 

de pulso ( deteção ou correção de erros de 
sinais digitais para gravação em geral G 11 B 
20/18) [6] 

9/89 . . . Compensação dos erros da base de tempo [4] 
9/893 . . . . utilizando uma memória analógica, por ex., 

registro de deslocamento CCD, cujo retardo é 
controlado por um oscilador controlado por 
voltagem [6] 
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9/896 . . . . utilizando uma memória digital com geradores 
de relógio independentes de gravação e leitura 
[6] 

9/898 . . . utilizando multiplicação de freqüência do sinal de 
cores reproduzido com outro sinal auxiliar 
reproduzido, por ex., uma portadora de sinal piloto [6] 

11/00 Sistemas de televisão a cores (detalhes 9/00; sistemas de 
televisão esteroscópicas à cores 15/00) [4] 

11/02 . com redução da largura da faixa (11/04 tem prioridade) [4] 
11/04 . utilizando a modulação por pulsos codificados [4] 
11/06 . Sistemas de transmissão caracterizados pela maneira como 

os componentes individuais do sinal de imagem à cores 
são combinados [4] 

11/08 . . utilizando somente sinais seqüenciais (sistemas 
seqüenciais por pontos 11/12) [4] 

11/10 . . em que os sinais de cor são inseridos no intervalo de 
apagamento do sinal de brilho [4] 

11/12 . . utilizando somente sinais simultâneos [4] 
11/14 . . . em que um sinal, modulado em fase e amplitude, 

transporta a informação de cor e um segundo sinal 
transporta a informação de brilho, por ex., sistema 
NTSC. [4] 

11/16 . . . . o sinal de cor alternando em fase, por ex., 
sistema PAL [4] 

11/18 . . Utilizando sinais simultâneos e seqüenciais, por ex., 
sistema SECAM [4] 

11/20 . . Conversão do modo de combinação dos componentes 
individuais do sinal de imagem à cores, por ex., 
conversão de padrões de televisão à cores [4] 

11/22 . . . em que sinais simultâneos são convertidos em 
sinais seqüenciais e vice-versa  [4] 

11/24 . Sistemas de televisão de alta definição [6] 
13/00 Sistemas de televisão estereoscópica; Detalhes para os 

mesmos (especialmente adaptados para televisão à cores 
15/00) [4] 

13/02 . Geradores de sinal de imagem [4] 
13/04 . Reprodutores de imagens [4] 
15/00 Sistemas de televisão estereoscópica à cores; Detalhes dos 

mesmos [4] 
17/00 Diagnóstico, teste ou medição para sistemas de televisão ou 

de seus detalhes [4] 
17/02 . para sinais de televisão a cores [4] 
17/04 . para receptores [4] 
17/06 . para gravadores [4] 
 
Esquema de indexação associado com os grupos de 1/00 a 17/00 
relativos a câmaras de fotografia  de video. O código de indexação 
deve ser não ligado. [6] 
 
Nota 
 

Atenção para o Capítulo IV do Guia que estabelece os 
regulamentos referentes a aplicação e apresentação dos 
diferentes tipos de código de indexação [6] 

 
101:00 Câmeras de fotografia de video [6]  

 

 
H 04 Q SELEÇÃO (chaves, relés, seletores H 01 M; chaves eletrônicas H 03 K 17/00) 
 

Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
- métodos, circuitos, ou aparelhos para estabelecer seletivamente uma conexão entre um número desejado de estações (normalmente 

duas), ou entre uma estação principal e um número desejado de subestações (normalmente uma) com o propósito de transferir 
informações por meio dessa conexão depois de ter sido ela estabelecida; 

- disposições de chamada seletiva sobre conexões já estabelecidas. Em ambos os casos, a conexão pode ser feita por meio de 
condutores elétricos ou de ondas eletromagnéticas 

(2) Nesta subclasse, os seguintes termos ou expressões são empregados com o significado indicado: 
- “assinante’ é um termo genérico para equipamento terminal, por ex., telefone para uso público; 
- “subestação” significa um assinante ou um equipamento de monitoração que pode conectar um único assinante a uma linha sem 

escolha quanto ao assinante; 
- “satélite” é um tipo de central telefônica cujo funcionamento depende de sinais de controle recebidos de uma central de supervisão; 
- “centros de comutação” incluem centrais telefônicas e satélites. 

 
Índice da Subclasse 
 
DISPOSIÇÕES DE SELEÇÃO 

Em geral; por linhas; por rádio 
ou enlaces indutivos; multiplex..............3/00; 5/00; 7/00; 11/00 

DISPOSIÇÕES DE TELECONTROLE OU 
TELEMETRIA ............................................................................... 9/00 
DETALHES..................................................................................... 1/00 

 
 

1/00 Detalhes de aparelhos ou de disposições de seleção (detalhes 
de chaves seletoras H 01 H 63/00) 

1/02 . Detalhes estruturais 

1/04 . . Quadros ou estruturas de montagem para chaves 
seletoras; Seus acessórios, por ex., tampa de quadros 
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1/06 . . Dutos de cabos ou montagens especialmente adaptados 
a instalações de centrais telefônicas (em geral H 02 G) 

1/08 . . Quadros ou estruturas de montagem para relés; Seus 
acessórios 

1/10 . . Centrais telefônicas 
1/12 . . Disposições de barras múltiplas com ou sem armações 

articuladas 
1/14 . . Quadros de distribuição 
1/16 . . Disposições de fiação para chaves seletoras ou relés 

nos quadros 
1/18 . Detalhes elétricos 
1/20 . . Circuitos ou aparelhos de teste; Circuitos ou aparelhos 

para detectar, indicar, ou sinalizar defeitos ou 
desarranjos 

1/22 . . . Disposições automáticas 
1/24 . . . . para dispositivos de conexão 
1/26 . . . . para sinalizar desarranjos em subcentrais 

telefônicas desocupadas 
1/28 . . Circuitos ou disposições de suprimento de corrente 

para equipamento de seleção nas centrais telefônicas 
1/30 . . Disposições de sinalização; Manipulação de correntes 

de sinalização (sistemas multiplex fornecendo sinais de 
chamada ou supervisores H 04 J 1/14; 3/12; 
equipamento de subestações telefônicas H 04 M 1/00) 

1/32 . . . utilizando trens de pulsos de corrente contínua 
(1/39 tem prioridade) [3] 

1/34 . . . . Regeneradores de impulsos compreendendo 
marcadores mecânicos ou outros não elétricos 

1/36 . . . . Disposições de correção de pulsos; por ex., 
para reduzir efeitos devidos a interferência 

1/38 . . . utilizando combinações de correntes contínuas de 
amplitudes ou polaridades diferentes em 
condutores de linhas ou combinações de 
condutores de linhas 

1/39 . . . utilizando grupos de pulsos codificados [3] 
1/40 . . . em que a duração do pulso ou do intervalo entre 

dois pulsos é variável 
1/42 . . . . envolvendo a posição de um pulso em um ciclo 
1/44 . . . utilizando  corrente  alternada (1/50 tem 

prioridade) [3] 
1/442 . . . . com freqüência de sinalização fora da 

freqüência de voz [3] 
1/444 . . . . com freqüência de sinalizaçãona freqüência de 

voz [3] 
1/446 . . . . . utilizando uma freqüência de sinalização 

(1/46 tem prioridade) [3] 
1/448 . . . . . . com conversão de um sinal de 

freqüência único em um sinal digital 
[3] 

1/45 . . . . . utilização de sinalização de freqüências 
múltiplas (1/46 tem prioridade) [3] 

1/453 . . . . . . em que “m fora n” freqüências de 
sinalização são transmitidas [3] 

1/457 . . . . . . com conversão de sinais de freqüências 
múltiplas em sinais digitais [3] 

1/46 . . . . . compreendendo meios para distinguir entre 
uma corrente de sinalização de freqüência 
predeterminada e uma corrente complexa 
contendo essa freqüência, por ex., corrente 
de fala (speach current) [3] 

1/48 . . . Disposições de sinalização de corrente induzida 
1/50 . . . Conversão entre diferentes tipos de sinais 

1/54 . . Amplificador ligado automaticamente em linhas de 
seleção automática 

1/56 . . Sistemas de circuitos de balanceamento ligados 
automaticamente em linhas de seleção automática 

3/00 Disposições de seleção (5/00 a 11/00 têm prioridade) 
3/02 . Sistema de circuitos para seletores sensíveis a um código 

de permutação 
3/04 . Sistema de circuitos para receptores de roteamento de 

dígitos 
3/06 . . para seletores de grupo ou de grupo de troncos 
3/08 . . para seletores locais ou de longa distância 
3/10 . . para seletores de PBX, isto é, seletores de centrais 

telefônicas privadas 
3/12 . . para seletores de linha produzindo uma transferência 

de roteamento de dígitos 
3/14 . . para seletores de funcionamento em duas direções 
3/16 . . para chaves de marcação 
3/18 . Sistema de circuitos para o primeiro estágio de comutação 

de instabilidade (hunting) 
3/20 . . para pré-seletores 
3/22 . . . compreendendo circuito comum de chamada e de 

desligamento 
3/24 . . para buscadores de linhas 
3/26 . . . compreendendo um circuito comum de chamada e 

de desligamento 
3/28 . . . compreendendo grupos principais e subgrupos 
3/30 . . Buscadores de seletores, isto é, distribuidores 
3/32 . Sistema de circuitos para o segundo estágio ou para os 

estágios subsequentes de comutação de instabilidade [2] 
3/34 . . para o estágio de segunda pré-seleção 
3/36 . . para o estágio de segundo buscador de linha 
3/38 . . para estágios seguintes ao estágio do seletor de grupo 
3/40 . . para estágios seguintes ao seletor de linha, por ex.,  

para seletor de extensão 
3/42 . Sistema de circuitos para seleção indireta controlada por 

circuitos comuns, por ex., marcador, controlador de 
registro 

3/44 . . utilizando controle reversível 
3/46 . . utilizando sinais, outros que não impulsos reversíveis 
3/47 . . utilizando transladadores 
3/48 . . utilizando marcadores 
3/49 . . . para marcação de extremo a extremo 
3/495 . . . para roteamento de trajetórias de conexão 
3/52 . . utilizando dispositivos estáticos nos estágios de 

comutação,  por  ex., disposições de comutação 
eletrônica [2] 

3/54 . . em que o sistema de circuito lógico para controlar a 
central é centralizado 

3/545 . . . utilizando um programa armazenado [4] 
3/55 . . . utilizando sistema de circuitos lógicos por cabos 

[4] 
3/555 . . . . sendo compreendido por dispositivos 

eletromagnéticos [4] 
3/56 . . em que os sinais de controle são multiplexados [2] 
3/58 . Disposições interligando a central telefônica principal à 

uma central telefônica dependente ou satélite 
3/60 . . para ligar satélites ou concentradores que ligam uma 

ou mais linhas de central telefônica a um grupo de 
linhas locais 

3/62 . . para ligar a centrais telefônicas privadas, (PBX) 
3/64 . Distribuição ou estabelecimento de uma ordem seqüencial 

(queueing) 
3/66 . . Distribuidores de tráfego 
3/68 . . Agrupamento ou entrelaçamento de estágios ou grupos 

de seletores 
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3/70 . Identificação da categoria do assinante chamador 
3/72 . Identificação e indicação do número do assinante 

chamador 
3/74 . . Identificação do assinante chamando em uma linha 

conjunta 
3/76 . Tradução do número do assinante chamado para 

informação de controle de entrada ou saída [4] 
3/78 . Armazenamento temporário de informações do assinante 

chamador ou chamado (meios de armazenamento 
intermediário para comunicação telegráfica H 04 L 13/08) 
[4] 

 
5/00 Disposições de seleção em que duas ou mais estações de 

assinantes são ligadas à central pela mesma linha 
5/02 . com ligação direta para todos os assinantes, isto é, sistema 

de linhas conjuntas (5/24 tem prioridade) 
5/04 . . Sinalização por correntes em um ou outro ou nos dois 

fios da linha ou em fios adicionais 
5/06 . . Sinalização por amplitude ou polaridade de corrente 

contínua 
5/08 . . Sinalização por corrente alternada contínua 
5/10 . . . utilizando freqüências únicas para assinantes 

diferentes 
5/12 . . . utilizando combinações de freqüência 
5/14 . . Sinalização por pulsos 
5/16 . . . por número predeterminado de pulsos 
5/18 . com conexão indireta, isto é, através de um centro de 

comutação subordinado 
5/20 . . permitindo o centro subordinado interligação de 

assinantes ligados ao mesmo 
5/22 . . não permitindo o centro subordinado interligação de 

assinantes ligados ao mesmo 
5/24 . para sistemas de duas linhas conjuntas 
7/00 Dispositivos de seleção aos quais os assinantes são 

conectados por meio de enlaces radioelétricos ou indutivos 
7/06 . nas quais as ligações de rádio ou indutivas são 

essencialmente de uma via, por ex., sistemas de chamada 
seletiva  [6] 

7/08 . . Redes de chamada seletiva, por ex., radio chamada de 
área larga [6] 

7/10 . . Codificadores de chamada seletiva  ou seja, 
equipamentos do centro de rádio chamada ou da 
estação de base [6]  

7/12 . . com capacidade de reconhecimento [6] 
7/14 . . Receptores de chamada seletiva [6] 
7/16 . . . Decodificadores de chamada seletiva [6] 

7/18 . . . Características funcionais associadas com 
operações de chamada seletiva, por ex., circuitos 
de preservação de bateria, programação de códigos 
de endereço [6] 

7/20 . nas quais as ligações de rádio ou indutivas são ligações de 
duas vias, por ex., sistemas móveis de rádio [6] 

7/22 . . utilizando centros de comutação móvel dedicados, por 
ex., sistemas celulares [6] 

7/24 . . utilizando estações ou redes públicas com pelo menos 
comutação ou aplicação móveis parcialmente 
integradas [6] 

7/26 . . utilizando uma estação de ramal privado (PBX) como 
dispositivo de seleção final, por  exe., PBX sem fio [6] 

7/28 . . Sistemas de rádio em tronco  ou seja, 
compartilhamento de canais de rádio entre os 
assinantes ativos [6] 

7/30 . . Equipamento de estação de base [6] 
7/32 . . Equipamento de assinante móvel [6] 
7/34 . . Equipamento de teste e monitoria [6] 
7/36 . . Disposições para cobertura de área de serviço móvel, 

por ex., arranjo de células [6]   
7/38 . . Disposições para completar a chamada para e do 

assinante móvel [6] 
9/00 Disposições em sistemas de telecontrole ou de telemetria 

para chamar seletivamente uma subestação a partir de 
uma estação principal, em cuja subestação o aparelho 
desejado é selecionado para aplicar um sinal de controle ou 
para obter valores medidos 

9/02 . Disposições de funcionamento automático 
9/04 . Disposições de funcionamento síncrono 
9/06 . Chamada utilizando uma amplitude ou polaridade de 

corrente contínua 
9/08 . Chamada utilizando uma corrente alternada contínua 
9/10 . . utilizando freqüências únicas diferentes 
9/12 . . utilizando combinações de freqüências 
9/14 . Chamada utilizando pulsos 
9/16 . . por um número predeterminado de pulsos 
11/00 Disposições de seleção para sistemas multiplex (sistemas 

multiplex H 04 J) 
11/02 . para multiplex por divisão de freqüência 
11/04 . para multiplex por divisão de tempo 
11/06 . . Comutação tempo-espaço-tempo [5] 
11/08 . . Comutação unicamente no tempo [5] 
 

 

 
H 04 R  ALTO-FALANTES,  MICROFONES, CAPTADORES DE TOCA-DISCOS OU TRANSDUTORES ACÚSTICO ELETRO-

MECÂNICOS SIMILARES; APARELHOS DE SURDEZ; SISTEMAS DE ALTO-FALANTES  (gerando vibrações mecânicas em 
geral B 06 B; transdutores para medição de variáveis particulares  G 01; transdutores em relógios G 04; produzindo sons com 
frequência não determinado pela fonte de frequência G 10 K; transdutores em cabeças gravadoras ou reprodutoras G 11 B; transdutores 
em motores H 02) [6] 

 
Nota 

(1)    Esta subclasse abrange: 
- alto-falantes, microfones, captadores de toca-discos ou transdutores similares produzindo ondas acústicas ou variações de corrente 

ou tensão elétrica; 
- instrumentos acionados por variações de corrente ou tensão elétrica para abrir sulcos em discos; 
- circuitos para os instrumentos supra-citados; 
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- monitoração ou teste do equipamento mencionado acima. 
(2) Atenção para as Notas após os títulos da classe B 81 e da subclasse B 81 B relativas aos 

"dispositivos micro-estruturais" e aos "sistemas micro-estruturais". [7] 
 

Índice da Subclasse 
 
 
TIPOS DE TRANSDUTORES 

Com circuito magnético: 
bobina móvel; armadura móvel; 
diafragma magnetizável; 
magnetostrição..............................................9/00; 11/00; 13/00;  
 15/00 

Sem circuito magnético: 
piezoelétricos; eletrostático; com 
resistência variável ......................................17/00; 19/00; 21/00 

Outros tipos............................................................................. 23/00 
Detalhes: 

gerais; circuitos; diafragmas e 
cones..................................................................1/00; 3/00; 7/00 

APLICAÇÕES 
Disposições estereofônicas; 
aparelhos para surdos; sistemas de 
amplificação de som para o 
público...........................................................5/00; 25/00; 27/00 

MONITORAÇÃO, TESTE; 
FABRICAÇÃO................................................................... 29/00; 31/00 

 

1/00 Detalhes dos transdutores (diafragmas 7/00; caracterizados 
pela natureza do transdutor ver o grupo respectivo dentre os 
grupos principais 9/00 a 23/00; montagens de aparelho de 
rádio ou sistemas de comunicação em capacetes A 42 B 3/30; 
montagens especialmente adaptadas ao equipamento telefônico 
H 04 M 1/02) 

1/02 . Caixas; Gabinetes; Montagens no interior dos mesmos 
(1/28 tem prioridade) 

1/04 . . Associação estrutural do microfone com seu sistema de 
circuitos elétricos (em aparelhos para surdos 25/00) 

1/06 . Disposição dos condutos de circuitos; Alívio da tensão 
sobre os condutos de circuitos 

1/08 . Bocais; Fixações para os mesmos 
1/10 . Aurículas; Fixações para as mesmas 
1/12 . Dispositivos sanitários ou higiênicos para bocais ou 

aurículas, por ex., para proteger contra contaminação 
1/14 . Montagens de laringofones 
1/16 . Montagem ou ligação de agulhas ao transdutor com ou 

sem meio de amortecimento 
1/18 . . Suportes para agulhas; Montagem de suportes nos 

transdutores 
1/20 . Disposições para obter a freqüência ou as características 

direcionais desejadas (para fins estereofônicos 5/00) 
1/22 . . para obter apenas a característica de freqüência 

desejada (circuitos para combinar transdutores tendo 
respostas diferentes 3/00) 

1/24 . . . Combinações estruturais de transdutores separados 
ou de partes de um mesmo transdutor e sensíveis 
respectivamente a duas ou mais faixas de 
freqüência 

1/26 . . . Disposição espacial de transdutores separados 
sensíveis a duas ou mais faixas de freqüência 

1/28 . . . Montagens ou invólucros de transdutores 
destinados a uma resposta de freqüência específica; 
Invólucros de transdutores modificados por meio 
de impedâncias mecânicas ou acústicas, por ex., 
ressonador, meios de amortecimento 

1/30 . . . Combinações de transdutores com cornetas, por 
ex., com meios de associação mecânica (cornetas 
em geral G 10 K) 

1/32 . . para obter apenas a característica direcional desejada 
1/34 . . . utilizando um único transdutor com meio de 

reflexão, difração, direção ou orientação do som 
1/36 . . . . utilizando uma única abertura de dimensões 

não maiores do que o menor comprimento de 
onda 

1/38 . . . . em que ondas sonoras atuam sobre os dois 
lados de um diafragma e incorporam meios 
acústicos de deslocamento de fase, por ex., 
microfone de gradiente de pressão 

1/40 . . . combinando vários transdutores idênticos 
1/42 . Combinação de vários transdutores com meios de pressão 

por fluido ou outros meios de amplificação não elétricos 
1/44 . Adaptações especiais para uso subaquático, por ex., para 

hidrofone 
1/46 . Adaptações especiais para uso com microfone de contato, 

por ex., em instrumento musical, em estetoscópio 
(montagens de laringofones 1/14) 

3/00 Circuitos para transdutores (para disposições estereofônicas 
5/04; disposições para produção de reverberação ou eco G 10 
K 15/08; amplificadores H 03 F) 

3/02 . para impedir reação acústica 
3/04 . para corrigir a freqüência de resposta 
3/06 . . de transdutores eletrostáticos 
3/08 . . de transdutores eletromagnéticos 
3/10 . . de microfones de resistência variável 
3/12 . para distribuir sinais para dois ou mais alto-falantes 
3/14 . . Redes de cruzamento 
5/00 Disposições estereofônicas (“pick-ups” estereofônicos 9/16, 

11/12, 17/08, 19/10) 
 
Nota 

Neste grupo, a seguinte expressão é empregada com o 
significado indicado: 
- “disposições estereofônicas” abrange disposições 

quadrifônicas ou similares [3] 
 
5/02 . Disposições estruturais ou espaciais de alto-falantes 
 



H 04 R 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 8, Seção H 149 

5/027 . Disposições espaciais ou estruturais de microfones, por 
ex., em cabeças de boneco [3] 

5/033 . Fones de ouvido (headphones) para comunicações 
estereofônicas [3] 

5/04 . Disposições de circuitos (combinações de amplificadores 
H 03 F 3/68; sistemas estereofônicos H 04 S) 

 
7/00 Diafragmas para transdutores eletromecânicos (em geral F 

16 J 3/00; Cones (para instrumentos musicais G 10) 
7/02 . caracterizados pela estrutura 
7/04 . . Diafragmas planos 
7/06 . . . compreendendo várias seções ou camadas 
7/08 . . . . compreendendo camadas superpostas 

separadas por ar ou outro fluido 
7/10 . . . . compreendendo camadas superpostas em 

contato 
7/12 . . Diafragmas não planos ou cones 
7/14 . . . corrrugados, pregueados, ou nervurados 
7/16 . Montagem ou tensionamento de diafragmas ou cones 
7/18 . . na periferia 
7/20 . . . Fixação elástica do diafragma ou do cone a um 

suporte por meio de um material flexível, de 
molas, de cordões, ou fios 

7/22 . . . Fixação do aro do diafragma ou do cone sobre a 
base 

7/24 . . Tensionamento por meios que atuam diretamente sobre 
a parte livre do diafragma ou do cone 

7/26 . Amortecimento por meios que atuam diretamente sobre a 
parte livre do diafragma ou do cone (amortecimento a ar 
1/28) 

9/00 Transdutores do tipo bobina móvel, lâmina móvel, ou fio 
móvel 

9/02 . Detalhes 
9/04 . . Estruturas, montagem, ou centralização da bobina 
9/06 . Alto-falantes 
9/08 . Microfones 
9/10 . Receptores telefônicos 
9/12 . Fonocaptores de gramofone utilizando uma agulha; 

Gravadores utilizando uma agulha 
9/14 . . compreendendo duas ou mais agulhas ou transdutores 

(9/16 tem prioridade) 
9/16 . . sendo os sinais gravados ou reproduzidos pela vibração 

de uma agulha em duas direções ortogonais ao mesmo 
tempo 

9/18 . Transdutores ressonantes, isto é, adaptados para produzir 
uma saída máxima a uma freqüência predeterminada 

11/00 Transdutores do tipo armadura móvel ou de núcleo móvel 
(diafragma acústico de material magnetizável atuando 
diretamente com um eletroímã 13/00) 

11/02 . Alto-falantes 
11/04 . Microfones 
11/06 . Receptores telefônicos 
11/08 . Fonocaptores de gramofone utilizando uma agulha; 

Gravadores utilizando uma agulha 
11/10 . . compreendendo dois ou mais agulhas ou transdutores 

(11/12 tem prioridade) 
11/12 . . sendo os sinais gravados ou reproduzidos pela vibração 

de uma agulha em duas direções ortogonais ao mesmo 
tempo 

11/14 . Transdutores ressonantes, isto é, adaptados para produzir 
uma saída máxima à uma freqüência predeterminada 

13/00 Transdutores tendo um diafragma acústico de material 
magnetizável atuando diretamente com um eletroímã 

13/02 . Receptores telefônicos 
15/00 Transdutores magnetostritivos (aparelhos magnetostritivos 

em geral H 01 L 41/00) 
15/02 . Transdutores ressonantes, isto é, adaptados para produzir 

uma saída máxima em uma freqüência predeterminada 
 
17/00 Transdutores piezoelétricos; Transdutores eletrostritivos 

(aparelhos piezoelétricos ou eletrostritivos em geral H 01 L 
41/00; detalhes de motores, geradores ou posicinadores 
piezoelétricos ou eletrostritivos H 02 N 2/00) 

17/02 . Microfones 
17/04 . Fonocaptadores (pick-up) de gramofone utilizando uma 

agulha; Gravadores utilizando uma agulha 
17/06 . . compreendendo dois ou mais agulhas ou transdutores 

(17/08 tem prioridade) 
17/08 . . sinais gravados ou reproduzidos pela vibração de uma 

agulha em duas direções ortogonais ao mesmo tempo 
17/10 . Transdutores ressonantes, isto é, adaptados para produzir 

uma saída máxima à uma freqüência predeterminada 
 
19/00 Transdutores eletrostáticos 
19/01 . caracterizados pelo uso de eletretos [3] 
19/02 . Alto-falantes (19/01 tem prioridade) [3] 
19/04 . Microfones (19/01 tem prioridade) [3] 
19/06 . Fonocaptores de gramofones utilizando uma agulha; 

Gravadores utilizando uma agulha (19/01 tem prioridade) 
[3] 

19/08 . . compreendendo duas ou mais agulhas ou transdutores 
(9/10 tem prioridade) 

19/10 . . sendo os sinais gravados ou reproduzidos pela vibração 
de uma agulha em duas direções ortogonais ao mesmo 
tempo 

21/00 Transdutores de resistência variável (transdutores de 
resistência gasosa 23/00; transdutores magneto-resistivos 
23/00) 

21/02 . Microfones 
21/04 . Fonocaptores de gramofone utilizando uma agulha; 

Gravadores utilizando uma agulha 
 
23/00 Transdutores outros que não os abrangidos pelos grupos 

9/00 a 21/00 
23/02 . Transdutores utilizando mais de um princípio ao mesmo 

tempo 
 
25/00 Aparelhos para surdos (estrutura de transdutores per se  9/00 

a 23/00; combinação estrutural com armações de óculos G 02 
C 11/06) 

25/02 . adaptados para serem sustentados inteiramente pela orelha 
25/04 . compreendendo amplificadores de bolso 
 
27/00 Sistemas de amplificação de som para o público (p-a. 

public address) (circuitos para impedir reação acústica 3/02; 
circuitos para distribuir sinais a alto-falantes 3/12; 
amplificadores H 03 F) 

27/02 . Sistemas de amplificadores para surdos 
27/04 . Megafones elétricos 
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29/00 Disposições de monitoração; Disposições de teste  31/00 Aparelhos ou processos especialmente adaptados à 

fabricação de transdutores ou de seus diafragmas 
 

 
 
H 04 S SISTEMAS ESTEREOFÔNICOS (armazenamento de informações em discos ou fitas G 11 B; sistemas de radiodifusão para a 

distribuição de informações estereofônicas H 04 H 5/00; sistemas multiplex em geral H 04 J) [3] 
 

Nota 

Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o significado indicado: 
- “sistemas estereofônicos” abrange sistemas quadrifônicos ou similares. [3] 

 

1/00 Sistemas de dois canais (5/00, 7/00 têm prioridade) [3] 
3/00 Sistemas empregando mais de dois canais, por ex., 

quadrifônicos (5/00, 7/00 têm prioridade) [3] 
3/02 . do tipo matriz, isto é, em que os sinais de entrada são 

combinados algebricamente, por ex., após terem sido 
mudados de fase com relação um ao outro [3] 

5/00 Sistemas pseudo-estéreo, por ex., em que sinais adicionais 
dos canais são derivados de sinais monofônicos por meio de 
mudança  de  fase, retardamento de tempo ou 
reverberação (disposições para produção de uma 
reverberação ou eco G 10 K 15/08) [3] 

5/02 . do tipo pseudo-quadrifônico, por ex., em que os sinais do 
canal posterior são derivados de sinais estereofônicos de 
dois canais [3] 

7/00 Disposições indicadoras; Disposições de controle, por ex., 
controle de balanço [3] 

 



H 05 B 

Int.Cl.7 (7ª Edição, 1999) Vol. 8, Seção H 151 

 
H 05 TÉCNICAS ELÉTRICAS NÃO INCLUÍDAS EM OUTRO LOCAL 
 
H 05 B AQUECIMENTO ELÉTRICO; ILUMINAÇÃO ELÉTRICA NÃO INCLUÍDA EM OUTRO LOCAL (aparelhos para aplicações 

especiais, ver os locais apropriados, por ex., A 47 J, B 21 J, K, C 21, C 22, C 23, F 21, F 24, F 27) 
 

Nota 
Atenção para a Nota III após o conteúdo da seção H. [3] 
 

Índice da Subclasse 
 
AQUECIMENTO 

Produzido por: resistência; campos 
elétricos, magnéticos, ou eletromagnéticos; 
descarga .............................................................3/00; 6/00; 7/00 

Tipos combinados....................................................................11/00 
Detalhes .....................................................................................1/00 

ILUMINAÇÃO 
Fontes de luz: a arco; a eletro-  

luminescência ...............................................................31/00; 33/00 

 
Tipos combinados.................................................................... 35/00 
Disposições de circuitos;  

em geral............................................................................. 37/00 
para lâmpadas incandescentes........................................... 39/00 
para lâmpadas de descarga ................................................ 41/00 
outros................................................................................. 43/00 

 

Aquecimento 
1/00 Detalhes de dispositivos de aquecimento elétrico 
1/02 . Disposições automáticas de chaveamento especialmente 

adaptadas a aparelhos de aquecimento (controle da 
temperatura em geral G 05 D 23/00; chaves atuadas 
termicamente H 01 H 37/00) 

3/00 Aquecimento por resistência ôhmica 
3/02 . Detalhes 
3/03 . . Eletrodos (tratamento eletrotérmico de minérios C 22 

B 4/00) [2] 
3/04 . . Vedações à prova de água ou de ar para aquecedores 
3/06 . . Elementos aquecedores estruturalmente combinados 

com elementos de acoplamento ou com suportes 
3/08 . . . tendo ligações elétricas especialmente adaptadas a 

altas temperaturas 
3/10 . Elementos de aquecimento caracterizados pela composição 

ou natureza dos materiais ou pela pela disposição do 
condutor (composições per se , ver as subclasses 
apropriadas) 

3/12 . . caracterizados pela composição ou pela natureza do 
material condutor 

3/14 . . . sendo o material não metálico 
3/16 . . sendo o condutor montado sobre uma base isolante 
3/18 . . sendo o condutor embutido em um material isolante 
3/20 . Elementos de aquecimento tendo uma superfície que se 

estende essencialmente em duas dimensões, por ex., 
chapas  de aquecimento (3/62, 3/68, 3/78, 3/84 têm 
prioridade) [5] 

3/22 . . não flexíveis 
3/24 . . . sendo o condutor de aquecimento auto-suportado 
3/26 . . . condutor de aquecimento montado em uma base 

isolante 
3/28 . . . condutor de aquecimento embutido em um 

material isolante 
3/30 . . . . sobre ou entre chapas metálicas 
3/32 . . . condutor de aquecimento montado em isoladores 

sobre uma armação metálica 
3/34 . . flexíveis, por ex., redes ou telas de aquecimento 

3/36 . . . condutor de aquecimento embutido em um 
material isolante 

3/38 . . . . Condutores sob forma de pó 
3/40 . Elementos de aquecimento tendo a forma de hastes ou 

tubos (3/62, 3/68, 3/78, têm prioridade) 
3/42 . . não flexíveis 
3/44 . . . condutor de aquecimento disposto dentro de hastes 

ou tubos de material isolante 
3/46 . . . condutor de aquecimento montado em uma base 

isolante 
3/48 . . . condutor de aquecimento embutido em um 

material isolante 
3/50 . . . . condutor de aquecimento disposto em tubos de 

metal, tendo a superfície irradiante aletas 
nervuras condutoras de calor 

3/52 . . . . Aparelhos ou processos para preencher ou 
comprimir o material isolante em tubos 

3/54 . . flexíveis 
3/56 . . . Cabos de aquecimento 
3/58 . . . Mangueiras de aquecimento; Serpentinas de 

aquecimento 
3/60 . Disposições de aquecimento em que a corrente de 

aquecimento circula através de material granulado, 
pulverizado ou fluido, por ex., para forno de banho salino, 
aquecimento eletrolítico (3/38 tem prioridade) 

3/62 . Elementos de aquecimento especialmente adaptados à 
fornos (3/60 tem prioridade; disposições desses elementos 
em fornos F 27, por ex., F 27 D 11/00) 

3/64 . . utilizando aquecedor de fita, haste, ou fio 
3/66 . . Suportes ou montagens para aquecedores sobre ou 

dentro de paredes ou telhados 
3/68 . Disposições de aquecimento especialmente adaptados a 

chapas de cozimento ou chapas quentes semelhantes 
Nota 

O  subgrupo  3/76  tem  prioridade  sobre  os  grupos 3/70 a 
3/74. [2] 

3/70 . . Chapas de metal fundido 
3/72 . . Chapas de metal em folha 
3/74 . . Chapas não metálicas 
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3/76 . . Chapas com tubos de aquecimento enroladas em 
espiral 

3/78 . Disposições de aquecimento especialmente adaptadas à 
aquecimento por imersão 

3/80 . . Aquecedores portáteis de imersão 
3/82 . . Aquecedores de imersão de montagem fixa 
3/84 . Disposições para aquecimento especialmente adaptadas 

para áreas transparentes ou refletoras, por ex., para 
desembaçar ou degelar janelas, espelhos ou párabrisas de 
veículos [5] 

3/86 . . os condutores de aquecimento estando incluídos os 
condutores de aquecimento no material transparente ou 
refletor [5] 

6/00 Aquecimento por campos elétricos, eletromagnéticos, ou 
magnéticos (com finalidades terapêuticas A 61 N 5/00; união 
de peças pré-formadas pelo aquecimento de plásticos ou 
substâncias num estado plástico B 29 C 65/02) [3] 

6/02 . Aquecimento por indução [3] 
6/04 . . Fontes de corrente [3] 
6/06 . . Controle, por ex., de temperatura, de força [3] 
6/08 . . . utilizando disposições de compensação ou de 

equilíbrio [3] 
6/10 . . Aparelhos de aquecimento por indução, outros que não 

fornos, para aplicações específicas [3] 
6/12 . . . Aparelhos para cozimento [3] 
6/14 . . . Ferramentas, por ex., bocais, rolos, calandras [3] 
6/16 . . Fornos  tendo  núcleos  sem  fim  (6/34  tem 

prioridade) [3] 
6/18 . . . tendo bacia de fusão [3] 
6/20 . . . tendo somente canal de fusão [3] 
6/22 . . Fornos sem um núcleo sem fim (6/34 tem prioridade) 

[3] 
6/24 . . . Fornos de cadinhos (6/30 tem prioridade) [3] 
6/26 . . . . utilizando vácuo ou um gás especial [3] 
6/28 . . . . Sistemas de proteção [3] 
6/30 . . . Disposições para refundir ou fundir somente uma 

parte [3] 
6/32 . . . Disposições para levitação e aquecimento 

simultâneos [3] 
6/34 . . Disposições para circulação do material fundido [3] 
6/36 . . Disposições de bobinas [3] 
6/38 . . . especialmente adaptadas para encaixe em espaços 

ocos de peças a serem trabalhadas [3] 
6/40 . . . Estabelecendo uma distribuição conveniente de 

calor desejada, por ex., para aquecer partes 
específicas de peças a serem trabalhadas [3] 

6/42 . . . Resfriamento de bobinas [3] 
6/44 . . . tendo  mais de uma bobina ou segmentos de 

bobina [3] 
6/46 . Aquecimento dielétrico (6/64 tem prioridade) [3] 
6/48 . . Circuitos [3] 
6/50 . . . para monitoração ou controle [3] 
6/52 . . Linhas de alimentação [3] 
6/54 . . Eletrodos [3] 
6/56 . . . Eletrodos rolantes [3] 
6/58 . . . tipo “máquina de costura” [3] 
6/60 . . Disposições  para  o  movimento  contínuo  do  

material [3] 
6/62 . . Aparelhos para aplicações específicas [3] 
6/64 . . Aquecimento por microondas [3] 
6/66 . . Circuitos [3] 
6/68 . . . para monitoração ou controle [3] 
6/70 . . Linhas de alimentação [3] 

6/72 . . Radiadores ou antenas [3] 
6/74 . . Transformadores de modo ou agitadores de modo [3] 
6/76 . . Prevenção contra fuga de microonda, por ex., vedações 

de portas [3] 
6/78 . . Disposições  para  o  movimento  contínuo  do  

material [3] 
6/80 . . Aparelhos para aplicações específicas (estufas ou 

fogões F 24 C 7/02) [3] 
7/00 Aquecimento por descarga elétrica (tubos de feixe eletrônico 

ou iônico para tratamento localizado de objetos H 01 J 37/30; 
maçarico a plasma H 05 H 1/26) 

7/02 . Detalhes 
7/06 . . Eletrodos 
7/07 . . . destinados a fundir com o uso [2] 
7/08 . . . não consumíveis [2] 
7/085 . . . . constituídos principalmente de carbono [2] 
7/09 . . . . . eletrodos de auto cozimento [2] 
7/10 . . Montagens, suportes, terminais ou disposições para 

alimentar ou guiar os eletrodos [2] 
7/101 . . . Montagem suportes ou terminais na cabeça do 

eletrodo, isto é, na extremidade afastada do arco 
[2] 

7/102 . . . . especialmente adaptados à eletrodo 
consumíveis [2] 

7/103 . . . Montagens, suportes ou terminais com garras 
(7/101 tem prioridade) [2] 

7/105 . . . . compreendendo mais de duas garras 
igualmente, espaçadas ao longo da 
circunferência por ex., suportes em forma de 
anel [2] 

7/107 . . . especialmente adaptados a eletrodos, de auto 
cozimento [2] 

7/109 . . . Disposições de alimentação (7/107 tem prioridade; 
em que o movimento do eletrodo faz parte de um 
círculo fechado para controle automático da 
potência 7/148) [2] 

7/11 . . Disposições para conduzir corrente aos terminais dos 
eletrodos (condutores não isolados ou corpos 
condutivos em geral H 01 B 5/00; condutores ou cabos 
isolados em geral H 01 B 7/00) [2] 

7/12 . . Disposições para resfriamento, vedação ou proteção 
dos eletrodos [2] 

7/14 . . Disposições ou métodos para conexão de seções 
sucessivas de eletrodos [2] 

7/144 . . Fontes de potência especialmente adaptadas ao 
aquecimento por descarga elétrica; Controle 
automático de energia, por ex., pelo posicionamento 
dos eletrodos posição dos eletrodos (disposições de 
circuitos para fornecimento de potência elétrica em 
geral H 02 J) [2] 

7/148 . . . Controle automático de potência (disposições para 
a alimentação de eletrodos 7/109; alimentação ou 
movimentação automática de eletrodos para corte 
ou soldagem por pontos ou costura B 23 K 9/12; 
disposição dos eletrodos dentro ou sobre fornos F 
27 D 11/10; controle da posição em geral G 05 D 
3/00; regulagem das características elétricas de 
arcos em geral G 05 F 1/02; regulagem de potência 
elétrica em geral G 05 F 1/66) [2] 

7/152 . . . . por meios eletromecânicos para o 
posicionamento de eletrodos [2] 
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7/156 . . . . por meios hidráulicos ou para o 
posicionamento de eletrodos [2] 

7/16 . Aquecimento por descarga luminosa 
7/18 . Aquecimento por descarga de arco 
7/20 . . Aquecimento direto por descarga de arco, isto é, em 

que pelo menos uma extremidade do arco atua 
diretamente sobre o material a ser aquecido, incluindo 
o aquecimento por resistência adicional por corrente de 
arco circulando através do material a ser aquecido [2] 

7/22 . . Aquecimento indireto por descarga de arco [2] 
 
11/00 Aquecimento pela aplicação combinada de processos 

abrangidos por dois ou mais dos grupos 3/00 a 7/00 (7/20 
tem prioridade) 

 
Iluminação 
31/00 Lâmpadas a arco voltáico (regulagem das características de 

arcos G 05 F 1/02; com eletrodos não consumíveis H 01 J 
61/00) 

31/02 . Detalhes 
31/04 . . Invólucros 
31/06 . . Eletrodos 
31/08 . . . Eletrodos de carbono 
31/10 . . . . Eletrodos de carbono com núcleo 
31/12 . . . . Eletrodos de efeito Beck 
31/14 . . . Eletrodos de metal 
31/16 . . . Aparelhos ou processos especialmente adaptados à 

fabricação de eletrodos 
31/18 . . Montagens para eletrodos; Dispositivos para a 

alimentação de eletrodos 
31/20 . . . Disposições mecânicas para a alimentação de 

eletrodos 
31/22 . . . Disposições eletromagnéticas para a alimentação 

de eletrodos 
31/24 . . Disposições de resfriamento 
31/26 . . Atuando sobre a forma da descarga de arco por meio 

de dispositivos de insuflamento de gás 
31/28 . . Atuando sobre a forma de descarga de arco por meios 

magnéticos 
31/30 . . Partida; Ignição 
31/32 . . Desligamento 
31/34 . . Indicação do consumo dos eletrodos 
31/36 . tendo dois eletrodos em linha 
31/38 . . especialmente adaptados para corrente alternada 
31/40 . tendo dois eletrodos em ângulo 
31/42 . . especialmente adaptados para corrente alternada 
31/44 . tendo dois eletrodos paralelos 
31/46 . . especialmente adaptados para corrente alternada 
31/48 . tendo mais de dois eletrodos 
31/50 . . especialmente adaptados para corrente alternada 
31/52 . . . eletrodos alimentados por diferentes fases da 

alimentação 
 
33/00 Fontes de luz eletroluminescente (lâmpadas de descarga H 

01 J 61/00 a 65/00; dispositivos semicondutores com pelo 
menos uma barreira de potencial ou uma barreira de superfície 
adaptadas para emissão de luz H 01 L 33/00; lasers H 01 S 
3/00; composições per se, ver as subclasses apropriadas) 

33/02 . Detalhes 
33/04 . . Disposições de vedação 
33/06 . . Terminais de eletrodos 
33/08 . . Sistemas de circuitos não adaptados a uma aplicação 

especial 

33/10 . Aparelhos ou processos especialmente adaptados à 
fabricação de fontes de luz eletroluminescente 

33/12 . Fontes de luz com superfícies de radiação essencialmente 
bidimensionais 

33/14 . . caracterizadas pela composição química ou física ou pela 
disposição do material eletroluminescente 

33/18 . . caracterizadas pela natureza ou pela concentração do 
ativador 

33/20 . . caracterizadas pela composição química ou física ou pela 
disposição do material no qual o material 
eletroluminescente está embutido 

33/22 . . caracterizadas pela composição química ou física ou pela 
disposição de camadas auxiliares dielétricas ou reflexivas 

33/24 . . . de camadas reflexivas metálicas (33/26 tem 
prioridade) 

33/26 . . caracterizadas pela composição ou disposição do material 
condutor utilizado como um eletrodo 

33/28 . . . de eletrodos translúcidos 
 
35/00 Fontes de luz elétrica utilizando uma combinação de diferentes 

tipos de geração de luz (combinações de fontes de luz diferentes F 
21, H 01 J 61/96) 

 
37/00 Disposições de circuitos para fontes de luz elétrica em geral  
 
37/02 . Controle (regulagem da tensão ou da corrente G 05 F) 
37/03 . Detecção de defeito de lâmpadas 
37/04 . . Circuitos assegurando substituição da fonte de luz em caso 

de falha da mesma 
 
39/00 Disposições de circuitos ou aparelhos para fazer funcionar 

fontes de luz incandescente e não adaptados a uma aplicação 
específi ca 

39/02 . Ligação, por ex., com uma taxa predeterminada de aumento da 
corrente de iluminação 

39/04 . Controle (regulagem da tensão ou da corrente G 05 F) 
39/06 . . Disposições de ligação, por ex., de funcionamento em série 

para funcionamento em paralelo 
39/08 . . por variação da fase da tensão de disparo aplicada a  tubo 

de controle a gás 
39/09 . em que a lâmpada é alimentada por pulsos 
3/10 . Circuitos assegurando substituição da fonte de luz em caso de 

falha da mesma 
 
41/00 Disposições de circuitos ou aparelhos para ignição ou 

funcionamento de lâmpadas de descarga 
 
41/02 . Detalhes  
41/04 . . Chaves de partida 
41/06 . . . somente térmicas  
41/08 . . . . aquecidas por descarga luminosa 
41/10 . . . somente magnéticas  
41/12 . . . térmicas e magnéticas combinadas 
41/14 . Disposições de circuitos 
41/16 . . em que a lâmpada é alimentada por corrente contínua ou 

por corrente alternada de baixa freqüência, por ex., por 
corrente alternada de 50 ciclos/segundo (41/26 tem 
prioridade) 

41/18 . . . com uma chave de partida 
41/19 . . . . para lâmpadas com um eletrodo auxiliar de partida 
41/20 . . . sem chave de partida 
41/22 . . . . para lâmpadas com um eletrodo auxiliar de partida 
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41/23 . . . . para lâmpadas sem um eletrodo auxiliar de part ida 
41/231 . . . . . para lâmpadas de alta pressão 
41/232 . . . . . para lâmpadas de baixa pressão 
41/233 . . . . . . utilizando circuitos de ressonância 
41/234 . . . . . . para eliminar efeitos estroboscópicos, 

por ex., alimentação de duas lâmpadas 
com fases diferentes 

41/24 . . em que a lâmpada é alimentada por corrente alternada 
de alta freqüência (41/26 tem prioridade) 

41/26 . . em que a lâmpada é alimentada por força derivada de 
corrente contínua por meio de um conversor, por ex., 
por corrente contínua de alta tensão 

41/28 . . . utilizando conversores estáticos 
41/282 . . . . com dispositivos semicondutores (41/288, 

41/295 tem prioridade) [7] 
41/285 . . . . . Disposições para proteção de lâmpadas ou 

circuitos contra condições de operação 
anormais  [7] 

41/288 . . . . com dispositivos semicondutores e 
especialmente adaptados para lâmpadas sem 
eletrodos de pré-aquecimento, por ex., para 
lâmpadas de descarga de alta intensidade, 
lâmpadas de sódio ou mercúrio de alta pressão 
ou lâmpadas de sódio de baixa pressão [7] 

41/29 (tranferido para 41/282 a 41/295) 
41/292 . . . . . Disposições para proteção de lâmpadas ou 

circuitos contra condições de operação 
 anormais  [7] 

 

41/295 . . . . com dispositivos semicondutores e 
especialmente adaptados para lâmpadas com 
eletrodos de pré-aquecimento, por ex., para 
lâmpadas fluorescentes [7] 

41/298 . . . . . Disposições para proteção de lâmpadas ou 
circuitos contra condições de operação                              
anormais [7] 

41/30 . . em que a lâmpada é alimentada por pulsos, por ex., 
lâmpadas de flash 

41/32 . . . para funcionamento de um único flash 
41/34 . . . para fornecer uma seqüência de flashes 
41/36 . . Controle (regulagem da tensão ou da corrente G 05 F) 
1/38 . . . Controle da intensidade da luz 
41/39 . . . . continuamente 
41/391 . . . . . utilizando dispositivos magnéticos 

saturáveis 
41/392 . . . . . utilizando dispositivos semicondutores, por 

ex., tiristor 
41/40 . . . . descontinuamente 
41/42 . . . . . em duas etapas apenas 
41/44 . . . para produzir efeitos óticos especiais, por ex., 

movimento progressivo da luz 
41/46 . . Circuitos assegurando substituição em caso de falha da 

lâmpada 
43/00 Disposições de circuitos para fontes de luz não incluídos em 

outro local (37/00 tem prioridade) 
43/02 . para fontes de luz utilizando uma carga de material 

combustível 

 

 
H 05 C CIRCUITOS OU APARELHOS ELÉTRICOS ESPECIALMENTE PROJETADOS PARA UTILIZAÇÃO EM 

EQUIPAMENTO PARA MATAR, ATORDOAR, APRISIONAR OU GUIAR SERES VIVOS (sistemas fixos para capturar ou 
matar insetos por meios elétricos A 01 M 1/22, abate ou atordoamento por corrente elétrica A 22 B 3/06) 

 

1/00 Circuitos ou aparelhos para produzir efeitos de choque 
elétrico 

 
1/02 . assegurando a alimentação continuamente de tensão de 

corrente contínua ou de corrente alternada 

 
1/04 . assegurando pulsos de tensão (auto-interruptores 

mecânicos H 01 H; geradores de pulsos eletrônicos H 03 
K) 

1/06 . . funcionando apenas quando tocados 
 
3/00 Outros circuitos
 

 

H 05 F ELETRICIDADE ESTÁTICA; ELETRICIDADE DE ORIGEM NATURAL (máquinas eletrostáticas H 02 N; utilizações de 
eletricidade em operações diversas, por ex., precipitação, ver as subclasses pertinentes a estas operações) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange os métodos ou disposições para prevenir a formação de cargas eletrostáticas sobre os corpos ou para eliminar 
essas cargas depois de sua formação. 

(2) Esta subclasse não abrange  as aplicações específicas dos métodos ou disposições supra-citados. Essas disposições são abrangidas pelas 
subclasses pertinentes, por ex. disposições em grandes recipientes B 65 D 90/46. 
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1/00 Prevenção da formação de cargas eletrostáticas  
1/02 . por tratamento de superfície 
3/00 Eliminação de cargas eletrostáticas (dos seres vivos A 61 N 

1/14) 
3/02 . por meio de ligações à terra 

3/04 . por meio da formação de centelha ou de outros 
dispositivos de descarga (dispositivos permitindo a 
descarga corona H 01 T 19/00) [2] 

3/06 . por meio de radiação ionizante 
7/00 Utilização da eletricidade de origem natural 
 

 
 
H 05 G TÉCNICA DE RAIOS-X (aparelho para diagnóstico por radiação A 61 B 6/00; radioterapia A 61 N; testes por meio de raios-X G 01 

N; aparelhos para radiografia G 03 B; filtros, telas conversoras, microscópios G 21 K; tubos de raios-X H 01 J 35/00; sistemas de TV 
tendo entrada para raios-X H 04 N 5/321) 

 

 
1/00 Aparelho de raios-X utilizando tubos de raios-X; Circuitos 

para o mesmo  
1/02 . Detalhes estruturais 
1/04 . . Montagem do tubo de raios-X dentro de um invólucro 

fechado 
1/06 . . . Sendo o tubo de raios-X e pelo menos parte do 

aparelho de alimentação de força montados dentro 
do mesmo invólucro 

1/08 . Detalhes elétricos 
1/10 . . Disposições de suprimento de força para alimentar o 

tubo de raios-X 
1/12 . . . com corrente contínua ou corrente alternada 

monofásica retificada 
1/14 . . . com corrente alternada monofásica de baixa 

freqüência 
1/16 . . . . Reduzindo a tensão inversa de pico 
1/18 . . . com corrente alternada polifásica de baixa 

freqüência 
1/20 . . . com corrente alternada de alta freqüência; com 

série de pulsos (trem de pulsos) 
1/22 . . . com pulsos únicos 
1/24 . . . . Obtenção de pulsos por meio de dispositivos 

de armazenamento de energia (geradores de 
pulsos H 03 K) 

1/26 . . Medição, controle, proteção (medição de valores 
elétricos G 01 R; medição da intensidade dos raios-X 
G 01 T) 

1/28 . . . Medição ou registro do tempo real de exposição; 
Contagem do número de exposições; Medição do 
tempo de exposição necessário 

1/30 . . . Controle 
1/32 . . . . Tensão de alimentação do aparelho ou do tubo 

de raios-X (regulagem da alimentação sem 
levar em conta as características de 
funcionamento do aparelho G 05 F) 

1/34 . . . . Corrente de anodo, corrente de aquecimento, 
tensão de aquecimento do tubo de raios-X 
(regulagem da alimentação sem levar em conta 
as características de funcionamento do 
aparelho G 05 F) 

1/36 . . . . Temperatura do anodo; Brilho da imagem 
1/38 . . . . Tempo de exposição 
1/40 . . . . . utilizando temporizador 

 
1/42 . . . . . utilizando disposições para interrupção 

quando uma dose predeterminada de 
radiação tiver sido aplicada, por ex., no 
qual o momento de interrupção é 
determinado pela medição da energia 
elétrica aplicada ao tubo 

1/44 . . . . . . no qual o momento de interrupção é 
determinado diretamente pela medição 
da quantidade de radiação direcionada 

1/46 . . . . Controle combinado de quantidades diferentes, 
por ex., tempo de exposição bem como tensão 
ou corrente 

1/48 . . . . Compensando a queda de tensão que ocorre no 
momento da ligação do aparelho (regulagem da 
alimentação sem levar em conta as 
características de funcionamento do aparelho G 
05 F) 

1/50 . . . . Fazendo passar a corrente do tubo somente  
durante uma parte reduzida da forma de onda 
da tensão 

1/52 . . . . Tamanho ou forma do alvo; Direção do feixe 
de elétrons, por ex., em tubos com um anodo e 
mais de um catodo 

1/54 . . . Proteção (proteção contra sobrecarga combinada 
com controle 1/46) 

1/56 . . Posta em funcionamento; Desligada 
1/58 . . Disposições de ligação para mudança de um modo de 

funcionamento para outro, por ex., de radioscopia para 
radiografia, de radioscopia para radiação 

1/60 . . Disposições de circuitos para obtenção de uma série de 
radiografias ou para a cinematografia de Raios-X 

1/61 . . . para a obtenção de fotografias esteroscópicas [5] 
1/62 . . Disposições de circuitos para obtenção de radiografias 

em momentos predeterminados do movimento de um 
objeto, por ex., estroboscópio de raios-X 

1/64 . . Disposições de circuitos para aparelhos de raios-X 
incorporando intensificadores de imagem incorporando 
conversores eletrônicos de imagem, por ex., 
intensificadores de imagem [5] 

1/66 . . Disposições de circuitos para tubos de raios-X com 
alvo móvel em relação ao anodo 
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1/68 . . Disposições de circuitos para válvulas Lilienfeld; 

Disposições de circuitos para tubos preenchidos de 
gás de raios-X 

1/70 . . Disposições de circuitos para tubos de raios-X com 
mais de um anodo; Disposições de circuitos para 
aparelhos compreendendo mais de um tubo de 
raios-X 

 
 

2/00 Aparelhos ou processos especialmente adaptados para a 
produção de raios-X, não utilizando tubos de raios-X, 
por ex., envolvendo a geração de um plasma (lasers de 
raios-X H 01 S 4/00; Técnica de plasma em geral H 05 H) 
[5] 

 

 
H 05 H TÉCNICA DO PLASMA (reatores de fusão G 21 B; tubos de feixe de íons H 01 J 27/00; geradores magneto hidrodinâmicos H 02 K 

44/08; produção de raio-X envolvendo geração de plasma H 05 G 2/00); PRODUÇÃO DE PARTÍCULAS ACELERADAS 
CARREGADAS ELETRICAMENTE OU DE NÊUTRONS (obtenção de nêutrons a partir de fontes radioativas G 21, por ex., G 21 
B, C, G) PRODUÇÃO OU ACELERAÇÃO DE FEIXES MOLECULARES OU ATÔMICOS NEUTROS (relógios atômicos G 04 
F 5/14; dispositivos utilizando emissão estimulada H 01 S; regulagem de freqüência por comparação com uma freqüência de referência 
determinada pelos níveis de energia das moléculas, dos átomos, ou das partículas subatômicas H 03 L 7/26) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
- (a) geração ou manuseio do plasma; 
- (b) dispositivos não abrangidos pela subclasse H 01 J e em que os elétrons, os feixes de íons, ou as partículas neutras são aceleradas 

a altas energias 
- (c) dispositivos para produzir feixes de partículas neutras; [3] 
- (d) alvos para (a), (b), ou (c). [3] 

(2) Atenção para a subclasse G 21 K. [3] 
 
Índice da Subclasse 
 
TÉCNICA DO PLASMA................................................................1/00 
PRODUÇÃO OU ACELERAÇÃO DE FEIXES DE 
PARTÍCULAS NEUTRAS..............................................................3/00 
ALVOS PARA REAÇÕES NUCLEARES .....................................6/00 

 
 
ACELERADORES DE PARTÍCULAS 

Aceleradores de tensão contínua,  
aceleradores utilizando pulsos únicos ....................................... 5/00 
Lineares; de indução magnética; de 
ressonância magnética .........................................9/00; 11/00; 13/00 
Outros...................................................................................... 15/00 
Detalhes ..................................................................................... 7/00 

 

1/00 Produção do plasma; Manipulação do plasma 
1/02 . Disposições para confinar o plasma por meio de campos 

elétricos ou magnéticos; Disposições para aquecimento do 
plasma (ótica eletrônica H 01 J) 

1/03 . . utilizando campos eletrostáticos [3] 
1/04 . . utilizando campos magnéticos produzidos 

essencialmente pela descarga no plasma 
1/06 . . . Dispositivos de pinçamento longitudinal 
1/08 . . . Dispositivos de pinçamento “THETA” 
1/10 . . utilizando somente campos magnéticos aplicados 
1/11 . . . utilizando configuração em agulha (1/14 tem 

prioridade) [3] 
1/12 . . . em que o vaso de contenção forma um círculo 

fechado, por ex., gerador estelar 
1/14 . . . em que o vaso de contenção é reto e possui 

espelhos magnéticos 
1/16 . . utilizando campos elétricos e magnéticos aplicados 
1/18 . . . em que os campos oscilam a uma freqüência muito 

alta, por ex., na faixa das microondas 
1/20 . . Aquecimento ôhmico 
1/22 . . para aquecimento por injeção 
1/24 . Produção do plasma [2] 
1/26 . . Maçaricos a plasma [2] 
1/28 . . . Disposições de resfriamento [3] 
1/30 . . . utilizando campos eletromagnéticos aplicados, por 

ex., energia de alta freqüência ou de microondas 
(1/28 tem prioridade) [3] 

1/32 . . . utilizando um arco (1/28 tem prioridade) [3] 
1/34 . . . . Detalhes, por ex., eletrodos, bocais [3] 
1/36 . . . . . Disposições de circuitos (1/38, 1/40 têm 

prioridade 
1/38 . . . . . Condução ou centralização de eletrodos [3] 
1/40 . . . . . utilizando campos magnéticos aplicados, 

por ex., para focalizar ou girar o arco [3] 
1/42 . . . . com meios para introduzir materiais no plasma, 

por ex., pó, líquido (pulverização eletrostática, 
pulverizador com meios para carregá-lo 
eletricamente B 05 B 5/00) [3] 

1/44 . . . . utilizando mais de um maçarico [3] 
1/46 . . utilizando campos eletromagnéticos aplicados, por ex., 

energia de alta freqüência ou de microonda (1/26 tem 
prioridade) [3] 

1/48 . . utilizando um arco (1/26 tem prioridade) [3] 
1/50 . . . e utilizando campos magnéticos aplicados, por ex., 

para focalizar ou girar o arco [3] 
1/52 . . utilizando fios explosivos ou aberturas de centelhas 

(1/26 tem prioridade; aberturas de centelhas em geral 
H 01 T) [3] 

1/54 . Aceleradores de plasma [3] 
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3/00 Produção ou aceleração de feixes de partículas neutras, por 
ex., feixes moleculares ou atômicos [3] 

3/02 . Produção de um feixe molecular ou atômico, por ex., 
produção de um feixe ressonante (maser à gás H 01 S 
1/06) [3] 

3/04 . Aceleração por pressão de onda eletromagnética [3] 
3/06 . Produção de feixes de nêutrons (alvos para a produção de 

reações  nucleares  6/00;  fontes  de  neutrons G 21 G 4/02) 
[5] 

5/00 Aceleradores de tensão contínua; Aceleradores utilizando 
pulsos únicos 

5/02 . Detalhes (alvos para produzir reações nucleares 6/00) [3] 
5/03 . . Tubos aceleradores (vasos ou recipientes de tubos de 

descarga com uma distribuição de potencial 
aperfeiçoada na superfície do recipiente H 01 J 5/06; 
blindagem de tubos de raios-X associados com vasos 
ou recipientes H 01 J 35/16) [4] 

5/04 . alimentados por geradores eletrostáticos, por ex., gerador 
de van de Graaff [4] 

5/06 . Aceleradores em série; Aceleradores de estágios múltiplos 
5/08 . Aceleradores de partículas utilizando transformadores 

elevadores, por ex., transformadores ressonantes 
6/00 Alvos para produção de reações nucleares (suportes para 

alvos ou objetos a serem irradiados G 21 K 5/08) [3] 
7/00 Detalhes de dispositivos dos tipos abrangidos pelos grupos 

9/00  a  13/00  (alvos  para produção de reações nucleares 
6/00) [3] 

7/02 . Circuitos ou sistemas para fornecimento ou alimentação de 
energia de radiofrequência (geradores de radiofrequência 
H 03 B) 

7/04 . Sistemas de ímãs; alimentação dos mesmos 

7/06 . Disposições de dois feixes; Disposições de feixes 
múltiplos 

7/08 . Disposições para injetar partículas nas órbitas 
7/10 . Disposições para ejetar partículas das órbitas 
7/12 . Disposições para variar a energia final do feixe 
7/14 . Câmaras de vácuo (5/03 tem prioridade) [4] 
7/16 . . do tipo guia de onda [4] 
7/18 . . Cavidades; Ressonadores [4] 
7/20 . . . com paredes supercondutivas [4] 
7/22 . Detalhes de aceleradores lineares, por ex., tubos de 

drenagem (7/02 a 7/20 têm prioridade) [4] 
9/00 Aceleradores lineares (11/00 tem prioridade) 
9/02 . Aceleradores lineares de ondas progressivas 
9/04 . Aceleradores lineares de ondas estacionárias 
11/00 Aceleradores de indução magnética, por ex., betatrons 
11/02 . Betatrons com núcleo de ar 
11/04 . Betatrons com campo magnético contínuo superposto 
13/00 Aceleradores de ressonância magnética; Ciclotrons 
13/02 . Sincrociclotrons, isto é, ciclotrons modulados em 

freqüência 
13/04 . Sincrotrons 
13/06 . Aceleradores de ressonância magnética com núcleo de ar 
13/08 . Aceleradores de ressonância magnética de gradiente 

alternado 
13/10 . Aceleradores compreendendo uma ou mais seções de 

aceleração linear e de ímãs curvos ou de dispositivos 
semelhantes para fazer retornar as partículas carregadas em 
uma trajetória paralela à primeira seção da aceleração, por 
ex., microtrons [4] 

15/00 Métodos ou dispositivos para aceleração de partículas 
carregadas não abrangidos por outros grupos [4] 

 

 
H 05 K CIRCUITOS IMPRESSOS; INVÓLUCROS OU DETALHES ESTRUTURAIS  DE APARELHOS ELÉTRICOS; 

FABRIC AÇÃO DE CONJUNTOS DE COMPONENTES ELÉTRICOS  (detalhes de instrumentos ou detalhes comparáveis de 
outros aparelhos não incluídos em outro local G 12 B; circuitos de película delgada ou de película espessa H 01 L 27/01, 27/13; meios 
não impressos para ligações elétricas a ou entre circuitos impressos H 01 R; invólucros para, ou detalhes estruturais de, tipos específicos 
de aparelhos, ver  as subclasses pertinentes; processos envolvendo uma única técnica por ex., aquecimento, pulverização incluída em 
outro lugar, ver  as subclasses pertinentes) 

 
Notas 

(1) Esta subclasse abrange: 
- combinações de um receptor de rádio ou de televisão com um aparelho que tem uma função principal diferente; 
- os circuitos impressos estruturalmente associados a componentes elétricos não-impressos. 

(2) Nesta subclasse, a seguinte expressão é empregada com o sentido indicado: 
- “circuitos impressos” abrange todas as espécies de estruturas mecânicas de circuitos que consistem em uma base isolante de suporte 

do condutor em toda sua extensão, principalmente em um plano bidimensional e cujos condutores são fixos à base de forma não 
desmontável, e também abrange os processos ou aparelhos para fabricar tais estruturas, por ex., formação do circuito por tratamento 
mecânico ou químico de uma folha, pasta ou película condutora sobre um suporte isolante. 

 
índice da Subclasse 
 
CIRCUITOS IMPRESSOS ASSOCIADOS OU NÃO A 
COMPONENTES ELÉTRICOS NÃO IMPRESSOS 

Tipos; fabricação ........................................................1/00; 3/00 
INVÓLUCROS, ARMÁRIOS OU GAVETAS;  

DETALHES ESTRUTURAIS................................................ 5/00; 7/00 
BLINDAGEM ................................................................................. 9/00 
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COMBINAÇÃO DE UM RECEPTOR DE RÁDIO 
OU DE TELEVISÃO COM UM OUTRO  
APARELHO..................................................................................11/00 
FABRICAÇÃO DE CONJUNTOS DE  

COMPONENTES ELETRÔNICOS............................................. 13/00 
DISPOSIÇÕES PARA MELHORAR  
A CONFIABILIDADE DE FUNCIONAMENTO....................... 10/00 
 

 
1/00 Circuitos impressos (conjuntos constituídos de diversos 

semicondutores individuais ou dispositivos em estado sólido H 
01 L 25/00; dispositivos constituídos de uma pluralidade de 
componentes em estado sólido formados dentro ou sobre um 
substrato comum; circuitos integrados, circuitos de película 
delgada ou de película espessa H 01 L 27/00) 

1/02 . Detalhes 
1/03 . . Utilização de materiais para a base [3] 
1/05 . . . Substrato de metal isolado [3] 
1/09 . . Utilização de materiais para o padrão metálico [3] 
1/11 . . Elementos impressos para ligações com, ou entre 

circuitos impressos [3] 
1/14 . . Associação estrutural de dois ou mais circuitos 

impressos (com meios de ligação elétrica com, ou 
entre, circuitos impressos 1/11, H 01 R 9/09, 23/68) 

1/16 . incorporando componentes elétricos impressos, por ex., 
resistor, capacitor, indutâncias impressas 

1/18 . circuitos impressos associados estruturalmente com 
componentes elétricos não impressos (1/16 tem prioridade) 

3/00 Aparelhos ou processos para a fabricação de circuitos 
impressos (preparação de originais para produção 
fotomecânica de superfícies texturizadas ou padronizadas, 
materiais ou originais para os mesmos, aparelhos 
especialmente adaptados para esse fim, em geral G 03 F 1/00; 
envolvendo a fabricação de dispositivos semicondutores H 01 
L) [3] 

3/02 . em que o material condutor é aplicado à superfície do 
suporte isolante e é em seguida removido das áreas da 
superfície não destinadas à condução de corrente ou de 
elementos de blindagem 

3/04 . . sendo o material condutor removido mecanicamente, 
por ex., por puncionamento 

3/06 . . sendo o material condutor removido química ou 
eletroliticamente, por ex., por processo de 
fotogravação  

3/07 . . . sendo removidos eletroliticamente [3] 
3/08 . . sendo o material condutor removido por descarga 

elétrica, por ex., por eletroerosão 
3/10 . em que o material condutor é aplicado ao suporte isolante 

de maneira a formar padrão condutor desejado 
3/12 . . utilizando técnicas de impressão para aplicar o material 

condutor 
3/14 . . utilizando técnicas de pulverização para aplicar o 

material condutor 
3/16 . . . por pulverização catódica 
3/18 . . utilizando técnicas de precipitação para aplicar o 

material condutor 
3/20 . . por aplicação do padrão condutor pré-fabricado 
3/22 . Tratamento secundário de circuitos impressos 
3/24 . . Reforço do padrão condutor 

 
3/26 . . Limpeza ou polimento do padrão condutor 
3/28 . . Aplicação de revestimentos protetores não metálicos 
3/30 . Montagem de circuitos impressos com componentes 

elétricos, por ex., com resistor 
3/32 . . ligando eletricamente componentes elétricos ou fios a 

circuitos impressos 
3/34 . . . por soldagem 
3/36 . Montagem de circuitos impressos com outros circuitos 

impressos 
3/38 . Melhoramento da aderência entre a base ou substância 

isolante e o metal [3] 
3/40 . Fabricação de elementos impressos destinados a 

estabelecer ligações elétricas para ou entre circuitos 
impressos [3] 

3/42 . . Furos de passagem laminados [3] 
3/44 . Fabricação de circuitos com núcleo metálico isolado [3] 
3/46 . Fabricação de circuitos de camadas múltiplas [3] 
5/00 Invólucros, armários ou gavetas para aparelhos elétricos 

(em geral A 47 B; armários para receptores de rádio H 04 B 
1/08; armários para receptores de televisão H 04 N 5/64) 

5/02 . Detalhes 
5/03 . . Tampas 
5/04 . Invólucros de metal 
5/06 . Invólucros hermeticamente selados 
7/00 Detalhes estruturais comuns a diferentes tipos de aparelhos 

elétricos (invólucros, armários, gavetas 5/00) 
7/02 . Disposições de componentes de circuitos ou fiação na 

estrutura de suporte 
7/04 . . em chassis condutores 
7/06 . . em painéis isolantes 
7/08 . . . em painéis perfurados 
7/10 . . Montagem de componentes de encaixe 
7/12 . . Meios elásticos ou de sujeição para fixar um 

componente à estrutura do conjunto (fixação de 
conectores de duas peças H 01 R 13/00) 

7/14 . Montagens da estrutura de suporte em um invólucro ou em 
uma armação ou bastidor 

7/16 . . em dobradiças ou pivôs 
7/18 . Estrutura de bastidores ou armações 
7/20 . Modificações para facilitar o resfriamento, a ventilação ou 

o aquecimento 
9/00 Blindagem de aparelhos ou de componentes contra campos 

elétricos ou magnéticos (dispositivos para absorver a radiação 
de uma antena H 01 Q 17/00) 

10/00 Disposições para melhorar a confiabilidade de 
funcionamento de um equipamento eletrônico, por ex., 
prevendo uma unidade de reserva similar 
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Nota 
 

Atenção para os seguintes locais apropriados: [6] 
G 05 B 9/03 Sistemas elétricos de controle redundante 

[6] 
G 06 F 11/16 Deteção de erro ou correção de dados por 

redundância em hardware de computador 
digital [6] 

G 08 B 29/16 Sinalização de segurança ou sistemas de 
alarme [6] 

H 02 H 3/05 Disposições de circuito de proteção de 
emergência redundantes [6] 

H 02 J 3/38 Disposições para alimentação paralela de 
uma única rede [6] 

H 02 J 9/04 Disposições de circuito com fonte de 
alimentação de reserva [6] 

H 03 K 19/003 Modificações para aumento de 
confiabilidade de circuitos lógicos ou 
circuitos inversores [6] 

H 03 K 19/007 Circuitos lógicos livres de falha ou 
circuitos inversores [6] 

 
 
 
H 03 L 7/07 Geração de sinal de relógio redundante em 

geradores de oscilações eletronicas ou 
pulsos  [6] 

H 04 B 1/74 Sistemas de transmissão utilizando canais 
ou aparelhos redundantes [6] 

H 04 L 1/22 Aparelho redundante para aumentar a 
confiabilidade de disposições utilizadas 
para a transmissão de informação digital 
[6] 

 
11/00 Combinações de um receptor de rádio ou de televisão com 

um aparelho de função principal diferente  
11/02 . com veículos 
 
13/00 Aparelhos ou processos especialmente adaptados à 

fabricação ou à ajustagem de conjuntos de componentes 
elétricos 

13/02 . Introdução de componentes (em geral B 65 G) 
13/04 . Montagem de componentes 
13/06 . Fiação à máquina 
13/08 . Controle da fabricação dos conjuntos 
 

 
 
 


