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•• 637 Produtos de animais domésticos e de caça

•• 636.91 Cobaias, porquinhos-da-índia. 636.95:597.82 Rãscomestíveis
636.92 Coelhos domésticos. 636.96 Pequenos mamíferos terrestres diversos.

• ~ 639.112 Inclusive Porco-espinho. Furão.
636.93 Animais de pêlo. Mangusto.

• ~ 636.035. 637.62.639.11 p. ex.• 639.112 Exceto os indicados em 636.911.93 e os

636.931 Marsupiais criados por causa da pele. primatas

• 636.931.1 Gambánorte-americano. Especificar por :599...
636.932 Roedores criados por causa da pele. 636.97 Mamíferos terrestres grandes diversos.

• 636.932.2 Castor. Inclusive Elefante. Primatas.
636.932.3 Ratão-do-banhado. Nútria. Exceto os indicados em 636.1! 8• 636.932.4 Chinchilideos. Chinchilas. Viscachas, Exemplots) de Combinaçãotões):

camundongoslanudos. 636.97:599.8 Primatas criados pelo• 636.933 Ungulados criados por causa da pele. homem. Macacos e símios domesticados
Inclusive Ovelhas, carneiros caracul. 636.98 Répteis e outros vertebrados. Inclusive• 636.934 Predadores, earntvores, criados por reptilia, p, ex., lagartos, serpentes,

• causa da pele. cágados. Anfíbios. Peixes, p, ex., peixe
636.934.2 Raposas. dourado.

• 636.934.3 Raceoon.Mão-pelada, guaxinim. ~ 636.95,639.34
636.934.4 Raceoon. Exceto os indicados em 636.1! 97

• 636.934.5 Mustelldeos. Inclusive Martas. Zibelina. Especificarpor:597/598
Visom. 636.99 Outros animais criados pelo homem.

• ~636.96 Inclusive Invertebrados.
636.95 Animais terrestres e anfíbios diversos Exceto os acima mencionados

• criados principalmente para servir de Exemplots) de Combinação/ôes):
alimento. 636.99:595.142Quetópodes. Vermes• Especificarpor:592/599 diversos etc.
Exemplots) de Combinaçãotões): 636.99:595.143Hirudineos.

.,~• 636.95:594.3Caracóiscomestíveis Sanguessugas
~639.54

~

•• 637 Produtos de animais domésticos e de caça
! ~ 664.9,665.2• 637'6 Produtos dos animais domésticos, 637.023 Equipamento para tratamento ténnico eI: criados ou mantidos pelo homem. conservação. Inclusive Pasteurizadores.

637'6= 636 Esterilizadores.
637,12'639Leite decabra 637.024 Equipamento para alterar a condição fisica

I 637.5'62 Carne bovinae produtos do produto. Inclusive Homogeneizadores.I

I derivados Batedeiras.
I 637.025 Máquinas e equipamento para trabalhos

-. 637'7 Produtos de animais de caça. posteriores antes de concentrar,
! 637'7 = 639.1 secar ou moldar.

~ 637.54'724 Carne de perdiz, de tetraz(galo 637.026 Dispositivos e equipa men to para, silvestre) etc. concentração ou secagem do produto..1 637.55' 712 Carnede pequenosanimaisde 637.027 Dispositivos para moldar, cortar ouI
~ pêlo. Carne de coelhoe lebre classificar (por tamanho). Inclusive moldes.

~ 637.61'711.7 Pelesde predadoresde Cortadores. Classificadores.
grande porte 637.028 Equipamento para tratamento posterior.

Inclusive para culturas, aditivos,

J

637'8 Produtos de peixes e outros acabamento, embalagem.
animais aquáticos. 637.03 Métodos e processos para tratamento de

~639.38 produtos animais.
',' 637'8 == 639.2 Maiores especificações em 637.5

637.5'845.1/.3 Carnede baleia 637.04 Composição química e
637.56'87 Carne de moluscosaquáticos, ingredientes de produtos animais.

637.041 Proporção do valor alimentício dos



•
'637 Produto.~ de animais domésticos e de caça

•
'637.044 Teor de carboidratos. Inclusive 637.115 Ordenha mecânica. Sistemas mecânicos de

teor de lactose . tratamento do leite.
• 637.045 Teor de proteína. 637.12 Leite (leite fresco, não-processado).
,637.046 Teor de sais minerais (p. ex., cálcio). 637.123 Colostro.

637.047 Teor de substâncias bioquímicas. 637.13 Processamento do leite.

I
Exempiots) de Combinaçãotões): 637.131 Tratamento e enriquecimento inicial do

637.047:577.15 Teor de enzimas leite para processamento.

I 637.05
637.047:577.16 Teorvitarnínico 637.131.2 Purificação.Clarificação. Filtração.

Qualidades e propriedades de produtos 637.131.3 Desodorização do leite.

I animais (exceto a composição). 637.131.5 Desnatação. Separação. Retirada do
637.052 Aparência geral. Textura superficial. Cor. creme do leite.

I 637.053 Estado físico. Inclusive textu ra do corpo. 637.131.6 Padronização da composição.
Aparência. Densidade. Viscosidade. 637.131.8 Tratamento com aditivos. Inclusive

I Oleosldade, viraminação.
Especificar por: 53.. 637.133 Tratamento e conservação térmíca do le·ite.

I 637.054 Propriedades químicas (exceto a 637.133.1 Resfriamentoe congelamento do leite.
composição). 637.133.2 Pré-aquecimento e aquecimento do leite.

I ~ 637.04 637.133.3 Pasteurização.
/~:\l Jl'('i(ic(/r por:54/543 (,:n. r:n.J Estcriliwção do leite.

I 637.055 Propriedades biológicasl bacteriológicas. 637.133.7 Conservação química do leite, Outros métodos

I
Exemplots) de Combinaçãotões): de conservação.

637.055:579.8... Teor de microorganismos 637.134 Tratamento do leite para alterar sua

I
cspcci licos

condição flsirll. Ilomogencização.
637.056 Qualidades de preservação.

637.136 Tratamento bacteriológico do leite.

I
~637.066

~ 637./46
637.057 Sabor. Aroma.

637.136.3 Cultura bacteriológica.• 637.058 Propriedades induzidas por conservantes ou
637.136.5 Fermentação.

outros meios artificiais.
637.06 Falhas, defeitos, contaminação,

637.137 Condensação e desidratação do leite.

I 637.138 Tratamento de leites processados com
adulteração de produtos animais.

aditivos, sabores etc..
I 637.061 Deterioração geral. Inclusive Rançoso.

637.14 Leites processados.Passado.
637.062 Defeitos de aparência e cor. Inclusive 637.141 Leite integral processado.

I
Descoloração. Riscas. Gosmento. 637.141.3 Leite pasteurizado. Leite esterilizado.

I 637.063 Defeitos físicos, de textura e consistência. 637.141.4 Leite homogeneizado.
637.141.8 Leite com sabores acrescentados. InclusiveInclusive Excessivamente gorduroso.

bebidas lácteas achocolatadas. Bebidas lácteas• Secura.
637.064 Defeitos químicos ou físico-químicos. com sabor de frutas.

I Inclusive Sedimentos. Com excesso de gás. 637.142 Leite concentrado.

Com excesso de acidez. 637142.2 Leite condensado, creme, soro e outros

I 637.065 Defeitos bacterianos. Inclusive Bolor. produtos do leite.

Contaminação. ~ 637.148.637.344

I 637.066 Decomposição. Putrefação. Podridão. 637.142.3 Leite evaporado.

637.067 Defeitos de sabor e aroma. Inclusive 637.142.5 Leiteconcentrado coagulado.

I Rancidez. Acidez. Amargura. 637.143 Leite evaporado. Leite desidratado, em pó.

637.068 Adulterações. Impurezas. Leite reconstituído.• 637.07 Exames, testes, análises de produtos 637.143.2 Leite desitratado, creme de leite em pó e

I animais. similares.

Classificar aqui os métodos de exame etc. 637.143.6 Leite reconstituído (a partir de leite em pó).

I Para teste de propriedades especificas ver 637.144 Leites dietéticos. Leites especiais para
63704/.06 recém-nascidos e outras crianças.

• 637.146 Produtos de leitecom culturas, fermentado,
637.1 Laticínios e seus derivados em coalhado.

• geral. ~66JI

637.11 Ordenha. Equipamento de ordenha. 637.146.1 Tratamento do leite por bactérias e

• 637.112 Fatores que afetam o volume da produção e lêvedoem geral.
a qualidade do leite. Inclusive períodos e 637.146.2 Produtos lácteos obtidos pela fermentação

• freqüência da ordenha. combinada de ácidos e álcool. InclusiveGioddu.
~ 636.084.52 Araka. Huslanka• Exemplots) de Combinaçãotões): 637.146.21 Quefir.
63 7.112 "32" Variações sazonais 637.146.23 Mazun. Koumiss.• 637.114 Ordenha manual. Exemplo/s) de Combinação(ões):

• 702

•



• 637 Produtos de animais domésticos e de caça

•• 637.146.23 '61 Koumiss de leite de égua 637.28 Sucedâneos da manteiga. Óleo de

• 637.146.3 Produtos lácteos obtidos por fermentação manteiga.

ácida. Inclusive Leben. Skyr, ~664.3

• 637.146.33 Culturas, formadores de manteiga. Culturas,
formadores de queijo. 637.3 Queijos e sua fabricação.

• 637.146.34 Iogurte. Leite acidófilo. Exemplots) de Combinaçãotões):

637.147 Leite desnatado. 637.3.022 Equipamento para formação do

• ~ 637.144.637.247 coalho de queijo e para tratamento do

637.147.2 Caselna obtida do leite desnatado. Inclusive coalho

• ácido láctico e caseína de coalho. 637.3.027 Cinchos. moldes para queijo

Lactato de sódio. 637.33 Processos de fabricação de queijo.

• 637.147.3 Co-precipitados do leite desnatado. 637.333 Tratamento do creme ou do leite para

637.148 Creme. Produtos do creme de leite. fabricação de queijo. Inclusive tratamento• ~ 637.187, 663.674 inicial. Tratamento térmico e conservação.

637.148.2 Creme com teor de gordura entre 30-36. Desnatação. Pasteurização.• 637.148.4 Creme com teor de gordura entre 18-30. 637.334 Formação e moldagem do queijo.

637.148.6 Creme esterilizado. 637.334.2 Coagulação e assentamento.• 637.18 Substitutos de leite e creme. 637.33·LI Coalho e seu tratamento. lnclusivc corte.

• 637.181 Leite vegetal. escaldamento, cozimento do coalho. Forração
637.182 Leite de gorduras animais. e empilhamento do coalho. Formação

• 637.187 Creme de leite desnatado com adição de deCheddar.
gordura. Creme sintético. 637.334.5 Moagem, separação do queijo.

• 637.334.7 Moldagcm, prensagem do queijo. Enfaixamento

637.2 Manteiga e sua fabricação. do queijo.

•1
Exemplo(s) de Combinação(ões): 637.336 Maturação do queijo.

637.2.024 Batedeiras de manteiga 637.337 Aprontamento. Untamento, enceramento e

• 637.2.067 Rancidez da manteiga lavagem do queijo.

1
637.23 Processos de fabricação da manteiga. 637.338 Coloração e tratamento do queijo com

•
I

637.233 Tratamento do creme ou do leite para aditivos.

fabricação da manteiga. 637.338.2 Coloração do queijo.

• 637.233.1 Tratamento inicial. Padronização e separação ~ 667777
de creme ou leite. 637.338.4 Aditivos para dar aroma. sabor etc ..• J
~ 637.131 637.34 Subprodutos da fabricação de queijos.

637.233.6 Tratamento térmico e conservação de creme ou 637.344 Soro, como subproduto do queijo.• I leite. Inclusive Pasteurização. Esterilização. ~ 637. /.12.2
Resfriamento. 637.345 Açúcar de leite (lactose).• ~ 637.133 637.347 Manteiga de soro. Creme de soro.

• 637.234 Formação da manteiga. Trabalho com a 637.35 Tipos e formas de queijo.
manteiga. moldagem etc.. 637.352 Queijos frescos de massa mole.

• 637.234.2 Batedurada manteiga. Queijos cremosos.
637.234.3 Lavagem da manteiga. 637.353 Queijos de massa azulada ou branca

• 637.234.5 Fermentação e salga da manteiga. (moles e semimoles).
637.234.7 Moldagem e corte da manteiga. 637.353.5 Queijos de massa azulada. Inclusive

• 637.236 Sazonamento da manteiga. Inoculação de Gorgonzola. Stilton. Roquefort.

culturas bacterianas na manteiga. 637.353.7 Queijos de massa branca. Inclusive

• 637.238 Coloração e tratamento da manteiga com Brie. Camernbert,
aditivos. 637.354 Queijos duros.

• 637.238.2 Coloração da manteiga. 637.354.6 Queijos escaldados.
~ 667.777 637.354.62 Queijos levemente acidulados. Queijos

• 637.238.4 Aditivos para dar aroma, sabor etc .. amadurecidos com bactérias de bastonete.
637.24 Subprodutos da fabricação da manteiga. Inclusive Emmcntal. Gruyere.

• 637.247 Leitetbo, 637.354.64 Queijos fortemente acidulados. Inclusive
637.25 Tipos e formas de manteiga. parmesão.

• 637.251 Manteiga fresca (sem estocar ou processar). 637.354.8 Queijos cozidos a baixa temperatura.
637.252 Manteiga armazenada a frio, em Queijos salgados.• congelador. 637.354.82 Queijos de textura aberta. Inclusive
637.253 Formas estáveis, estabilizadas de manteiga, Gouda. Edam.• p, ex., para climas tropicais. 637.354.84 Queijos de textura fechada. Inclusive Cheddar.



•
• 637 Produtos de anillUJis domésticos e de caça

•• Harzer. Mainzer. carne em geral.
637.357 Queijos de albumina ácida. Inclusive 637.5.034 Cura pela fumaça. Defumação e desidratação• Schabziger. Gammelost. da carne.
637.358 Queijos processados. 637.5.035 Cura química Salga, conserva etc. de carne.•637.38 Sucedâneos do queijo. 637.5.037 Refrigeração, congelamento da carne.

• ~ 637.513.8
637.4 Ovos. Produtos de ovos. 637.5.039 Tratamento especial para consumo.

• Indicar os ovos de aves especificas Amaciamento etc..
(especialmente de aves que não sejam as 637.51 Carne fresca. Sucedâneos, substitutos

• galinhas) por '6... ou '7... da carne.
Exemplo/s) de Combinação(ões): 637.512 Seleção de animais e preparo para o abate.

• 637.4 '659. 7 Ovos de patos domésticos 637.513 Técnicas e equipamento de abate e
637.4'727 Ovos de aves aquáticas embalagem da carne.

• silvestres 637.513.1 Instalações e processos de abate e embalagem
637.41 Estrutura e partes dos ovos. da carne.• 637.411 Ovos por inteiro.

~637.53

637.412 Casca do ovo. 637.513.11 Abate doméstico.• 637.413 Clara do ovo. Albumina. 637.513.12 Matadouros. Abatedouros.
637.414 Gema do ovo. 637.513.14 Instalações para embalagem de carne.• 637.417 Ovo de casca mole. 637.513.18 Limpeza, apronto das carcaças.

Ovos postos com a casca mole ou 637.513.2 Equipamentos, utensílios dos matadouros.• sem casca.
637.513.22 Dispositivos de abater e atordoar. Inclusive

637.43 Tratamento dos ovos.
abatedor elétrico. Pistolas, cartuchos de abate.• 637.433 Métodos físicos para conservar ovos na
Máscaras de abate. Choque elétrico para

• casca. Inclusive resfriamento, aquecimento,
atordoar e abater.

pasteurização, esterilização de ovos.
637.513.27 Utensílios do matadouro. Inclusive facas.

637.434 Métodos químicos para conservar ovos em
Serras. Instrumentos para abrir o animal• casca. Inclusive conservação em líquidos,
e tirar a pele.

• p. ex., copo com água, cola de peixe.
637.513.3 Instrumentos para eviscerar, estripar.

Conservação em gases.
637.435 Técnicas para embalar ovos (em casca), Ferramentas para raspar. Dispositivos para• ~ 621.798

escaldar. Caldeiras, autoclaves etc..

637.437 Remoção das cascas de ovos.
637.513.4 Instrumentos para cortar, picar, moer. Inclusive• ~ 641.514.3 máquinas para cortar e fatiar a carne.

• 637.438 Processamento dos elementos constituintes Fatiadores de bacon. Máquinas de cortar e

do ovo (polpa do ovo). moer. Moedores de carne.

• ~ 637.4131414 ~ 621.927.76,637.5234

637.48 Produtos processados e sintéticos do ovo. 637.513.5 Máquinas de pesar carne. Balanças de carne.

• Sucedâneos do ovo. 637.513.66 Recipientes para carne fresca.

637.481 Ovoem pó. 637.513.68 Dispositivos para pendurar carne.

• 637.482 Substâncias químicas ou terapêuticas que 637.513.8 Instalações frigorificas. Congeladores.

contêm ovo. Inclusive ovos iodetados. Armazéns frigoríficos.

• 637.483 Clara de ovo sintética. ~ 637.5.037

637.484 Gema de ovo sintética. 637.514 Tipos de carne fresca. Peças e cortes de• carne.

637.5 Carne. Produtos de carne para 637.514.5 Carne moída.• alimentação. ~ 637.521.47

Indicar a carne e os produtos de carne de 637.514.7 Ossos para alimentação.• animais específicospor '6/'8 conforme 637.514.8 Tutano.

• explicado em 637'6,637'7 e 637'8 637.514.9 Sobras. Subprodutos do apronto e raspagem

Exemplots) de Combinação/ões): da carcaça

t 637.5'62 Carne bovina e produtos 637.518 Sucedâneos, substitutos de carne. 1
derivados. Vitela e produtos derivados 637.52 Carnes processadas, curadas, preparadas

1
t 637.5'64 Carne suína e produtos derivados e cozidas. Sua produção.

637.5'848 Carne de tartaruga marinha e ~664.91193

t produtos derivados 637.521 Produtos de carne prontos para cozinhar
637.5.03 Métodos de tratamento de carnes. e sua produção.

I• 637.5.031 Tratamento preparatório. Limpeza etc. 637.521.4 Tipos de produtos de carne prontos
da carne. para cozinhar.

J

• 637.5.032 Maturação da carne. Inclusive por enzimas. 637.521.42 Produtos naturais de carne prontos
637.5.033 Conservação e armazenamento da para cozinhar.

~ 637.521.44 Produtos de carne acompanhados de pão.

~
704



638 Criação, manutenção e manejo de insetos e outros artrópodes

Divisões principais

Subdivisões auxiliares especiais
638.08 Questões gerais concernentes à criação.

638.08 =636.08

638 Criação, manutenção e manejo de insetos e outros artrõpodes

637.55'711.4 Carne de renas selvagens etc.

637.55'712 Carne de animais de pêlo
pequenos. Carne de coelho e lebre

Carne de peixe, crustráceos
(frutos do mar) etc..

-+ 639.38
637.56 =637.51

Exemplots) de Combinaçãotões):

637.56 '811'83 Carne de peixes especificos
637.56'871'88 Carne de moluscos
aquáticos e crustáceos

Produtos animais exceto alimentos.
-+665.93,675

Exemplots) de Combinaçãotões):

637.6 '61'8 Produtos de animais
específicos (se não implícitos nas

divisões diretas 637.61/.69)
Peles. Couros. Conchas.

-+ 639.386
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

637.61 '698 Peles etc. de répteis e outros
vertebrados

637.61 '848 Casco de tartaruga (i.e., de
tartarugas marinhas)

-+ 675.86,679.92
Cabelo. Pêlo. Cerdas. Lã.

-+ 636.93.675.82183.677.021.153,
677.3

Penas. Lanugem. Peles de pássaros.
-+ 675.84.677.39

Chifres. Garras. Unhas. Bicos.
-+ 675.86

Ossos. Dentes. Presas. Marfim.
Sangue. Tripas, intestinos.
Sangue animal.

-+ 631.867
Intestinos animais. Tripas.

-+ 675.85.677.39
Algália. Almíscar. Castóreo.

-+ 665.529.4
Ninhos comestíveis de pássaros.
Matérias-primas para elaboração de
hormônios endócrinos.

-+663.15

anatomia, fisiologia, psicologia,
comportamento e estudo científico
em geral.

Indicar os detalhes não relacionados

abaixo por:591...
Para outras espécies de abelhas ver
595.799

Abelhas rainhas.
Abelhas operárias.

637.6

637.61

637.56

637.63

637.62

637.64

637.65
637.66
637.661

637.68

637.663

637.691
637.692

638.121.1
638.121.2

Criação de abelhas. Apicultura.
Organização do apiário. Considerações
preliminares. Inclusive local. Aquisição
de abelhas, colméias, equipamento.

Inclusive hamburger. Schnitzel.
Produtos de carne molda.

-+ 637.514.5
Seleção e preparo da carne crua para
processamento.
Produção de lingüiças e salsichas.

-+ 637.524
Técnicas de processamento da carne para
produção de lingüiças, salsichas.
Máquinas e equipamento para fabricação de
IingUiças, salsichas.
Dispositivos para misturar e sovar carnes
e pastas.
Salgadeiras.
Caldeiras. Estufadeiras. Fomos.
Secadeiras, recintos para secar. Fumeiros,
recintos para defumar.
Máquinas e dispositivos especiais para cortar,
fazer cubos e moer a carne de lingüiças e
salsichas e seus produtos.

-+ 637.513.4
Máquinas de encher lingUiça Ligadores.
Tipos de produtos de lingüiças, salsichas.
Carnes curadas, secas e defumadas
(exceto lingüiças e salsichas).
Toucinho defumado. Bacon,
Presunto.
Carnes preparadas e cozidas exceto as
acima mencionadas. Inclusive carnes em
conserva. Carnes marinadas. Carnes
conservadas em gelatina, galantina.
Destino dado às carcaças e seu
aproveitamento.

-+ 637.513.1
Carne de aves domésticas e de caça.

637.54 =637.51
Exemplo(s) de Combinação(ões):

637.54 '65 Carnes de aves domésticas, de
galináceos

637.54'72 Carne de aves de caça
637.54'724 Carne de perdiz, tetraz etc.

Caça. Carne de caça (exceto aves).
637.55 =637.51

Exemplo/s) de Combinação(ões):

637.55'71 Carne de animais específicos
de caça

638.1
638.11

637.54

637.523.4

637.523.35
637.523.37
637.523.38

637.53

637.523.31

637.523.3

637.523.2

637.523

637.525.2
637.525.3
637.528

637.521.47

637.55

637.522

637.523.7
637.524
637.525

J
1

r
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Divisões principais
638.141 Administração do apiário em geral.
638.141.3 Ferramentas e equipamento do apiário.

~ 638.11 . 638.163
638.141.4 Tipos de apiário e sua administração.
638.141.42 Apiários domésticos.
638.141.43 Apiários externos.
638.141.44 Apiários e cortiços migratórios. Apicultura

migratóriaem geral.
638.141.7 Administração da colônia. Inclusive sistemas

que empregam duas ou mais rainhas por
colméia. Colméias compostas.

638.142 Colméias e suas partes.
638.142.2 Colméias e cortiços de favos fixos.
638.142.3 Colméias de favos móveis.
638.142.31 Colméias segundo o método de acréscimo

de favos.
638.142.38 Partes da colméia. Inclusive suportes,

estruturas, corpos, favos da colméia.
638.142.8 Dispositivos de ventilação. Entradas das

colméias. Plataformas de vôo das abelhas.
~ 638.147.7

638.143 Limpeza e conservação das colméias e suas
partes. Inclusive esterilização. Pintura.

638.144 Alimentação das abelhas. Alimentos.
638.145 Criação e reprodução de abelhas, inclusive

rainhas. Introdução de abelhas rainhas.
Classificar aqui a ação do homem. Para a
ação espontânea das abelhas ver 638.124

638.145.3 Seleção de colônias de abelhas. Formação e
aprimoramento de linhagens de abelhas.

638.145.4 Criação de abelhas. Estímulo e formação
de colônias. Criação de abelhas operárias
e zangões.

638.145.5 Criação de abelhas rainhas. Inclusive arranjos
para acasalamento. Inseminação arfificial de
abelhas rainhas.

638.145.6 Transporte e introdução da rainha. Cândi.
638.145.7 Coleta, embalagem e despacho de abelhas.
638.147 Outros manejos.
638.147.1 Controle da pilhagem e extravio de abelhas.

~ 638.124.6
638.147.2 Manejos básicos.
638.147.21 Abertura dacolméia e tranqüilização das

abelhas. Exame, manuseio e transferência
de favos.

638.147.22 Sacudidas, escovadelas, remoção de abelhas
dos favos.

638.147.23 União de colônias entre si e com abelhas
sem favo.

638.147.24 Acréscimo, retirada de abelhas (não de favos)
do estoque.

638.147.25 Obtenção de favos de linhagem ou superfavos.
638.147.26 Captura e colocação de enxames nas colméias.

Colocação de abelhas sem favo nas colméias.
638.147.27 Descoberta, marcação, remoção e destruição de

abelhas rainhas. Descoberta, seleção, destruição
ou transferência de alvéolos de rainhas.

638.147.4 Prevenção e controle de enxames (manipulações
que não envolvem aumento).

638.147.5 Crescimento artificial da colônia.
638.147.7 Modificação artificial da ventilação,

temperatura e umidade na colméia.

706

638.124.5

638.124.7
638.124.8

638.124.6

638.13

638.14.06

638.14.03

638.132

638.14.05

638.135
638.138
638.14

638.14.07

A colônia de abelhas como um todo, como
um organismo. Inclusive comportamento
social das abelhas meliferas.
A personalidade corporativa da colméia.
O esplrito da colméia.
~ 591.552.591.56

O ciclo sazonal. Crescimento,
desenvolvimento, multiplicação, declínio e
extinção das colônias de abelhas.

O ciclo sazonal.
~ 638.14.01

Multiplicação das colônias. Enxamagem.
Comunicação entre as abelhas, por danças
e outros meios. Comportamento social na
busca de alimento.
Recepção, tratamento, armazenamento e uso de

alimento e outros materiais pelas abelhas.
Reservas. Economia da colméia. Inclusive
recepção, tratamento. armazenamento e uso do
néctar, secreções açucaradas, mel, água, pólen.
própole etc. Secreção de cera e material para
construção de favos.
A colméia. Inclusive Seleção, limpeza,
modificação etc. pelas abelhas. Controle de
temperatura e umidade, ventilação (por
batimento de asas) pelas abelhas. Guarda.
defesa pelas abelhas.
~ 591.57.638.142.8.638.147.-:'

Relações entre as colônias de abelhas.
Consciência de colônia. Roubo, luta
entre abelhas.
~ 638.147.1

Divisão de trabalho na colônia de abelhas.

Propriedades, qualidades das colônias.
Inclusive Equilíbrio da colônia. Proporçãocerta
de rainhas. Falta de rainha. Grau de docilidade.
Capacidade melífera. Moral.

Busca de alimento pelas abelhas.
Alimentos de abelhas. Pastos de abelhas.
~ 638.121.2

Néctar. Plantas que produzem néctar.
~ 581.135.41.5

Exemplo(s) de Combinação(ões):
638.132(213.5) Plantas tropicais de néctar

638.132(497.2) Plantas búlgaras de néctar
Própole. Plantas que produzem própole.
Pólen. Plantas que produzem pólen.
Apiário e administraçAo da colônia.
Trabalho e manipulação das colméias.
Colméias e suas partes. Críação de
abelhas.

Subdivisões auxiliares especiais
638.14.01 Estações. O ano do apicultor.

~ 638.124.22
Flora. Pastos de abelhas.

~ 638.13
Produção de cera
~ 638.171

Produção de mel.
~ 638.16

Registros e resultados do apiário e da colméia.

.638.124.2

•.638.124.22

• 638.124.25
638.124.3

.638.124.4
•

•
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638 Criação, manutenção e manejo de insetos e outros artrópodes

638.16

638.]67

638.]62

para pólen.
--+ 581.33

Veneno de abelha.
--+ 591.145,615.814.5

Abelbas melíferas como agentes
polinizadores. Emprego das abelhas pelo
homem para polinização.

--+ 581.162.3

Criação de bicho-da-seda.
Sericícultura.

--+ 677.37

Generalidades. Projeto e equipamento de
. estabelecimentos serícolas. Economia da
sericicultura.
Bichos-da-seda. Variedades de mariposas
dos blchos-da-seda.
Ciclo vital do bicho-da-seda.

--+ 591
Estágio de ovo.
Estágio larval (o bicho-da-seda).
Pupa Crisálida.
Estágio adulto. Mariposa.
Variedades cultivadas de mariposas do
bicho-da-seda (subfamília dos bombicídeos).
Inclusive Bombyx mori.
Variedades silvestres, semicultivadas de
mariposas (principalmente saturnineas) do
bicho-da-seda. Inclusive bichos-da-seda que
produzem sedas de tusso r, muga e
xantungue. Espécie das Antheraea.
Espécie Attacus,
Variedades evoluídas (principalmente a
subfamllia das Thaumetopoeinae).
Inclusive espécie Anaphe, Espécie
Eucheira.
Outras famílias e subfamílias de mariposas
sertcíferas de importância comercial.
Inclusive subfamília Yponomeuta.
Subfamilia Pieridinae.
Alimentação de bichos-da-seda. Plantas
alimentícias.

--+ 638.244

Folhas de amoreira.
Outras folhas de plantas exceto a amoreira.

Especificarpor :582... 01/'634/635
Exemplots) de Combinaçãotões}:

638.234:634.37 Folhas de figueira
Efeito de doenças, pragas etc. das plantas
sobre os bichos-da-seda.

--+ 632

Aspectos fisiológicos e bioquímicos da
nutrição do bicho-da-seda.lnclusive
aminoácidos essenciais. Vitaminas.

--+ 591./3
Sericicultura propriamente dita.
Sirgarias.

638.221

638.21

638.178.8

638.22

638.2

638.19

638.224

638.221.2
638.221.4
638.221.6
638.221.8
638.222

638.226

638.228

638.23

638.236

638.232
638.234

638.238

638.24

638.147.8
638.15

638.]55

638.158.2

638.]58

638.]57

638.]63

--+ 638.124.5,638.142.8
Preparos e manipulações para o fluxo de mel.
Doenças das abelbas. Pragas, inimigos
das abelhas. Danos às abelhas.

Subdivisões auxiliares especiais
638.15-02/-099 Patologia geral das abelhas.

638.15-02/-099 == 616-02/-099
Divisões principais
638.]53 Doenças que afetam as abelhas adultas.
638.]54 Doenças que afetam a progênie, as abelhas

em fases imaturas.
Plantas nocivas.

Especificar por:582...
Insetos nocivos. Outros animais inimigos.

Especificar por :592/599
Lesões e envenenamento de abelhas (exceto
os causados por animais e plantas nocivas).
Inclusive lesões causadas por inundações,
incêndios, temperaturas extremas,
umidade, fome, asfixia.
Envenenamento por aspersões, poeira,
fumaça etc..
Mel.

--+ 638./4.06, 663.393, 664.164
Composição, propriedades e qualidade do
mel.
Exemplo(s) de Combinação(ões):

638.162:532.13 Viscosidade do mel
638.162:543.92 Testes organoléptícosdo

mel. Aroma e sabor do mel
638.162:577.1 Bioquímica do mel
638.162:615.28 Propriedades anti-sépticas

domeI
Extração e tratamento do mel. Inclusive
clarificação, Liquefação. Conservação.
Engarrafamento. Embalagem. Transporte.
Formas e variedades de mel.
Mel de favo. Mel virgem.
Mel extraído, filtrado ou prensado.
Mel segundo a planta que produziu a maior
parte do néctar.

638.165.8== 582
638.165.847.52 Mel do néctar das abietoídeas, dos abetos.

638.165.8
638.165.891.248 Mel do néctar das ericoídeas, das urzes.

638.165.8
Alterações e defeitos do mel. Mel alterado
ou imperfeito.
Emprego de mel em alimentos, bebidas,
medicamentos, outros produtos.
Exemplo(s) de Combinação(ões):

638.167:615.324 Emprego de mel em
farmácia

638.167:664.14 Emprego de mel em
confeitaria

Cera de abelba e outros produtos das
abelhas melíferas.
Cera de abelha. Inclusive composição.

638.]65
638.165.22
638.165.23
638.165.8

638.166

638.17]

638.17

:"",•••
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• r• 639 Caça. Pesca. Piscicultura

• I

• 638.242 Incubação, Eclosão, Separação das larvas ~ 677.021.153

Jrecém-nascidas. 638.271 Casulos.• 638.243 Higiene, desinfecção, limpeza das sirgarias. 638.272 Fio e baba de seda crua. Propriedades

• 638.244 Alimentação do bicho-da-seda. Inclusive fisicas e químicas da seda crua. Elementos
programas de alimentação, Manutenção da constituintes (fibroina, sericina etc.),

• frescura do alimento. 638.272.6 Defeitos do fio. Homogeneidade.

~ 638.23 638.273 Coleta, conservação e armazenamento da

• 638.245 Cuidados com o bicho-da-seda. seda.
638.247 Crescimento do bicho-da-seda. 638.28 Produtos diversos da criação de

• Processo de fiaçllo. bicho-da-seda. Seda de refugo.
638.25 Doenças do bicho-da-seda. Pragas, Inclusive vísceras de bicho-da-seda.• inimigos do bicho-da-seda. Lesões do Outros produtos de refugo.

• bicho-da-seda. Infecções. Plantas nocivas.

Insetos e outros animis nocivos. 638.3 Cochinilhas (Dactylopius coccus).

• Envenenamento ete., ~ 547.975,667.271
638.252 Doenças, especialmente as infecciosas

• provocadas por vírus e microorgan ismos. 638.4 Criação de outros insetos.
638.255 Plantas nocivas. Inclusive formigas. Pirilampos

• Especificar por:582... (vaga-lumes).
638.257 Insetos nocivos. Outros inimigos animais. Pulgas amestradas. Grilos. Insetos

• Especificar por :592/599 nocivos para pragas.
638.258 Lesões e envenamento causados por outros

• agentes. Inclusive calor ou frio, umidade, 638.5 Criação de aracnídeos.
asfixia, aspersões, poeira como agentes 638.52 Oução, bicho-do-queijo (fyroglyphus• nocivos. siro).

638.26 Coleta de sementes (ovos) do bicho-da- 638.54 Aranhas (Araneida), 1• seda. ~ 677.375

• 638.262 Semente (ovo) do bicho-da-seda. I
638.264 Casulos para coleta das sementes. 638.8 Criação de insetos para fins

• 638.27 Casulos para a indústria da seda. ornamentais.

• 639 Caça. Pesca. Piscicultura
~• ~ 343.77,347.246,347.26,351.765, 799
I• 639.1 Caça. conservação. Santuários da vida selvagem.

• 639.1.055.4 Em relação aos meios de perseguição e captura.

Subdivisões auxiliares especiais Métodos proibidos de caça.

• 639.1.02 Tipos diversos de caça. 639.1.055.5 Animais de montaria e veículos para caças.

639.1.021 Animais de pêlo. 639.1.055.8 Animais de caça doentes e feridos. Perseguição

• 639.1.022 Animais de pena. Aves de caça. a animais feridos.

639.1.03 Formação da reserva de caça. Tipos e 639.1.057 Pessoas envolvidas nas caças, Inclusive

• criação de caça proprietários de reservas de caça. Chefes de

639.1.031 Raças. Cruzamento endogâmico. caças. Supervisores de caças. Pessoal auxiliar.• 639.1.032 Cruzamento. Batedores.

639.1.033 Hibridização. 639.1.058 Danos relativos à caça e indenização. Danos• 639.1.034 Postura de ovos. Nidlficação. causados pelas caças. Danos causados pelos

• 639.1.04 Criação e cuidado dos animais de caça. animais caçados.

639.1.04 == 636.083
639.1.06 Dispositivos para cuidar da reserva de caça.

• 639.1.05 Questões gerais sobre caça.
639.1.07 Cercas. Supervisão.

639.1.052 Áreas reservadas para caça.
639.1.081 Métodos e procedimentos de caça. Captura e

• 639.1.053 Natureza das áreas reservadas para caça.
destruição de animais.

639.1.081.1 Armadilhas e laços.

• Avaliação e administração das áreas reservadas
639.1.081.11 Redes, especialmente redes de pesca.

1
para caça.

639.1.081.12 Redes de terra seca. Redes para apanhar

• 639.1.053 == 639.2.053 animais que tombam. Redes para aves.
639.1.055 Restrições à caça. 639.1.081.13 Armadilhas. Armadilhas de mola. Laços. Bolas.• 639.1.055.2 Em relação à época Inclusive restrições 639.1.081.15 Varas com visgo.

sazonais. Estações abertas e fechadas. 639.1.081.16 Gaiolas.• 639.1.055.3 Em relação ao lugar. Inclusive áreas de 639.1.081.17 Armadilhas de mola Armadilhas de laço.

• 708

•
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• I 639 Caça. Pesca. Piscicultura

• I

• ~
Armadilhas de queda. Armadilhas de poço. 639.111.8 Elefante. Hipopótamo. Rinoceronte. Girafa.

• 639.1.081.18 Armas de fogo de mola. Explosivos. Ocapi. Eqüinos selvagens. Zebra.

639.1.081.19 Outros métodos de captura ou destruição. 639.112 Mamíferos de pêlo pequenos. Animais de

• Inclusive armadilhas elétricas. Iscas. Iscas com caça de pequeno porte em geral. Inclusive

veneno. Chamarizes. coelho. Lebre. Castor.

• -+ 639.1.081.98 -+ 636.92193
639.1.081.2 Operações de caça. Tiros etc.. 639.113 Carnlvoros, predadores, de pequeno porte.

• 639.1.081.21 Caça com batedores. Empurrar, espantar, acuar. Inclusive Fox. Badger. Otter. Small felines
Caça com espantalhos. (Wild cato Lynx etc.), Mustelidae. Martens.

• 639.1.081.22 Caça de espreita. Sable, Polecat (fltchew), WeaseI. Stoat
639.1.081.23 Caça de esconderijos, de emboscada. (ermine) Raposa. Texugo. Lontra. Felinos

• Caça na estação de migração. de pequeno porte (gato silvestre, lince etc.).
639.1.081.24 Caça de espera com engodos, iscas, Mustelfdeos. Martas. Zibelina. Furão.• chamarizes etc.. Doninha. Arminho.

-+ 639.1.081.98 -+ 636.934• 639.1.081.25 Caça com luzes, espelhos etc.. 639.12 Aves de caça. Aves silvestres.
639.1.081.3 Caça com auxilio de animais. Caça com -+ 636.59• cães de caça etc.. 639.121 Narceja. Galinhola.

• 639.1.081.31 Caça com armas e animais. 639.123 Faisão.
639.1.081.32 Caça sem armas. Caça com galgos. Caça com 639.124 Galináceos de caça. Inclusive perdiz. Galo-

• falcões (falcoaria) etc.. silvestre. Peru-silvestre.

I

639.1.081.5 Caça em campo aberto. 639.125 Tetrazes. Galo-silvestre.

• 639.1.081.6 Caça em florestas. 639.126 Pequenas aves silvestres.
639.1.081. 7 Caça em pântanos e na água. 639.127 Aves aquáticas.

• 639.1.081.8 Caça a cavalo com cães de caça. 639.127.1 Aves de praia. Aves pernaltas. Aves andadoras.

í 639.1.081.9 Outros métodos de caça. Equipamento de caça. Aves gressórias. Fasmidos.• -+ 623.442.6,623.444.6 639.127.2 Aves nadadoras de brejos, rios e litoral.

I 639.1.081.98 Meios de atrair a caça. Inclusive falsos pios, Inclusive patos selvagens. Gansos. Cisnes.• assobios de aves. Animais chamarizes. Iscas. 639.127.3 Aves marinhas.
-+ 639.1.081.19,639.1.081:24 Exceto as mencionadas em 639.127.9• 639.1.09 Doenças de animais de caça. Pragas, inimigos 639.127.9 Alcatrazes. Pelicanos.

• dos animais de caça. 639.128 Aves de rapina. Aves predatórias., 639.1.091 Doenças e seu tratamento. Epizootias. 639.13 Focas. Morsas. Leões-marinhos.

• -+ 591.2 -+ 639.24
639.1.092 Pragas, inimigos dos animais de caça. Inclusive o 639.14 Crocodilos. Jacarés.

• homem como predador. Roubo de animais de 639.15 Outros répteis. Inclusive Cágados,
caça. Caça ilegal. Animais domésticos que se jabutis.

• tomam selvagens. Gatos, cachorros selvagens -+ 639.248
etc. Animais selvagens, carnívoros, predadores 639.16 Outros animais.

• nocivos para os animais de caça. 639.18 Produtos dos animais de caça exceto
639.1.093 Inseto nocivos aos animais de caça. alimentos.• Divisões principais 639.18 =. 637.6
639.11/.16 Animais caçados. 639.181 Peles. Couros. Conchas.• 639.11 Mamíferos como animais de caça. -+675

-+ 639.13 639.18• Classificar os mamíferos marinhos em

• 639.24... 639.2 Pesca e produtos da pesca.
639.111 Animais selvagens de grande porte. -+ 799.1

• Caça grande em geral. Subdivisões auxiliares especiais
-+ 636.29 639.2.03 Métodos para aumentar a piscosidade.

• 639.111.1 Cervo. Veado. Porco .selvagem. Javali. Alce. 639.2.03 =. 639.3.03
639.111.2 Camurça. Cabrito montês. Muflão(carneiro 639.2.04 Métodos de criação de peixe.

• selvagem). 639.2.04 =. 639.3.04
639.111.4 Rena. Elã, cefo (antílope africano). Wapiti. 639.2.05 Questões gerais sobre pesca.

•1
639.111.5 Antílope. Gazela. 639.2.052 Locais de pesca.
639.111.6 Bovinos selvagens e domesticados. Inclusive 639.2.052.2 Águas interiores. Pesca de água doce.• gado comum. Bois. Bisão. Búfalo. Iaque. -+ 639.21
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•• 639 Caça. Pesca. Piscicultura

• Exemplo(s) de Combinação/ões):639.2.053 Condições dos locais de pesca. Avaliação e• levantamento prévio dos locais de pesca. 639.2.081.7:681.883.42 Localização

• Estimativa, previsões da produção pesqueira. dos peixes com aparelhos que registram

639.2.053.1 Fatores oceanográficos e meteorológicos que oeco

afetam a pesca. 639.2.081.8 Atração dos peixes pela luz.• --+551.46, 551.5 639.2.09 Doenças dos peixes. Pragas, inimigos dos

• 639.2.053.2 Composição e densidade dos cardumes. peixes.

639.2.053.3 Fatores biológicos que afetam a pesca. 639.2.09:; 639.1.09

• Migração de peixes. Marcação, Divisões principais

acompanhamento de individuos. 639.21 Pesca de espécies de água doce. Pesca em

• 639.2.053.4 Processos artificiais para enriquecer os águas interiores.

estoques de peixe. Inclusive devolução ao mar --+ 639.2.052.2

• dos filhotes. Transplante de cardumes. Inclusive das espécies que vivem parte do

639.2.055 Restrições àpesca. tempo no mar e parte na água doce

• 639.2.055:; 639.1.055 639.211 Salmonídeos. Família do salmão. Inclusive

639.2.057 Pessoas envolvidas na pesca. Salmão. Truta. Coregonídeos. Tímalo.

• 639.2.058 Danos aos locais de pesca pelas atividades Eperiano. Trilha.

pesqueiras. Pesca excessiva. 639.212 Acipenserídeos. Família do esturjão.

• 639.2.06 Embarcações de pesca: equipamento e uso. 639.213 Anguilídeos. Família das enguias.

Para a construção das embarcações ver 639.214 Esocideos. Família da solha. Lúcio.• 629.562 639.215 Ciprinídeos. Família da carpa.
639.2.064 Embarcações com tanques para manter os 639.215.2 Carpa.• peixes vivos. 639.215.3 Tenca
639.2.065 Traineiras de pesca. 639.215.4 Brema. Barbo. Corumbatá. Dourado.• 639.2.067 Manuseio e tratamento do pescado a bordo. 639.215.8 Cadozete.

Inclusive frigorificação do pescado. 639.216 Percídeos. Família da perca. Inclusive

1• --+664.951.1 Garoupa. Badejos.

•639.2.068 Processamento e conservação do pescado a 639.217 Silurídeos. Família dos bagres e cascudos.

bordo (exceto refrigeração). Usina, Inclusive Jaú. Surubim.

• equipamento de processamento a bordo. 639.218 Petromizontideos. Lampreias.
Navios-fábrica. 639.219 Outros peixes de água doce.

• --+ 664.95. 665.2131215 639.22 Pesca de espécies costeiras e de alto mar.

639.2.07 Cais pesqueiros. Equipamento para --+639.2.052.3

• descarregar a pesca. 639.222 Clupeídeos. Família do arenque.

--+627.33. 627.35 639.222.2 Arenques.

• 639.2.081 Métodos e equipamento de pesca. 639.222.4 Espadilha.
639.2.081.1 Captura de peixes com redes, cestas, 639.222.5 Sardinhas.

• explosivos etc .. 639.222.6 Anchovas.

639.2.081.11 Redes de pesca. 639.222.7 Savelhas.•639.2.081.117 Equipamento de separação. Equipamento 639.222.8 Manjuba.

rebocado. Equipamento circundante. 639.223 Gadídeos. Eglefim. Família do hadoque.• Redes de arrasto na praia. 639.223.1 Bacalhau.
639.2.081.16 Cestas. Redes de covo. Redes de armadilha. 639.223.2 Hadoque.• Açudes de peixe etc .. 639.223.3 Bacalhau.

• 639.2.081.18 Explosivos. 639.223.5 Pescada-carvoeira.
639.2.081.19 Pesca com descargas elétricas. 639.223.6 Merlusa. Abrótea.

• Pesca com uso de veneno. 639.223.7 Donzela.
639.2.081.2 Pesca com uso de armas, p. ex., armas de fogo. 639.227 Escombrídeos. Família das cavalas.

• --+639.2.081.5 639.227.2 Cavala.
639.2.081.3 Pesca com auxilio de animais. 639.227.4 Atum.

•639.2.081.4 Pesca de linha. Varas e linhas de pesca. 639.228 Pleuronectídeos. Linguado. Inclusive
639.2.081.42 Varas de pesca. Suportes e recipientes para Rodovalho. Solha. Hipoglossa.

• varas de pesca. 639.231 Seláquios. Tubarões. Inclusive Cações.
639.2.081.43 Linhas de pesca. 639.232 Raias (Rajídeos).

• 639.2.081.44 Anzóis. Suportes do anzol. Bolsas de anzol. 639.233 Esparídeos. Pargo, Peixe-pena.
639.2.081.45 Rolhas. Material de bóia. Chumbos. 639.234 Mulídeos. Mugem-vermelha.

• 639.2.081.46 Isca. Inclusive moscas (isca) de pesca. 639.235 TrigHdeos. Peixe-cabra.
639.2.081.5 Pesca com arpão. Arpões e espingardas de 639.236 Bleniídeos. Peixe-lobo. Peixe-gato

• arpão. Pesca com lança. (Anarquicadídeos).

639.2.081.7 Aparelhos de detecção de peixes. Métodos e 639.237 Carangídeos. Espécies afins. Olho-de-boi,

• equipamento para localizar o peixe (p. ex., Olete, Xaréu. Xarelete. Peixe-galo.
localização por eco, sonar).
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• 639 Caça. Pesca. Piscicultura

•• ~
Galhudo. Chicharro. 639.3.07 Organização e administração de estações de

• 639.238 Mugilldeos. Mugem-cinza. Espécies afins. piscicultura.
, Alterinídeos. Polunemídeos. Barracudas 639.3.09 Doenças dos peixes. Pragas, inimigos

• (esfirenídeos). dos peixes.
639.239 Outros peixes marinhos. Peixes de pesca de 639.3.09 == 639./.09

• linha (Iofiídeos). Divisões principais
639.24 Caça e captura de mamíferos e répteis 639.31 Piscicultura de água doce.

• marinhos. 639.311 Piscicultura em açudes.
639.245/.247 == 599.5/. 7 ~ 626.886.628.357.3

• 639.245.11.3 Pesca da baleia. 639.312 Piscicultura em lagos.
639.24 639.313 Piscicultura em água corrente. Inclusive

• 639.247.453 Caça de focas na água. povoamento de rios.
~ 639.13 639.32 Criação de peixes em água do mar e águas

• 639.24 salobras. Povoamento de regiões
639.248 Tartarugas marinhas. marinhas.• ~ 675.86 639.33 Annazenamento e transporte de peixe vivo
639.25 Pesca litorânea, na costa. em geral. Tanques, aquários de peixe.• Classificam-se aqui apenas as questões 639.34 Criação de peixes ornamentais. Inclusive

• gerais peixes dourados. Peixes tropicais.
639.27 Coleta de moluscos aquáticos. Inclusive ~ 636.045. 636.98

• ostras. 639.37 Cultura de determinados tipos de peixe.
Classificar os estudos sobre criação e Produtos da piscultura em geral.

• I
captura em 639.4 639.3711.374 Tipos específlcos de peixes e mamíferos

I 639.27 == 639.4 marinhos.

• I 639.28 Captura de crustáceos aquáticos. 639.371/.374 == 639.21124
~ Classificar os estudos sobre criação e 639.38 Produtos diversos de peixes e outros

• I captura em 639.5 animais marinhos.
i 639.28 == 639.5 ~ 637 '8,637.5 '848. 637.56• I 639.29 Coleta ou pesca de outros produtos 639.381 Carne e gordura em geral. Inclusive

marinhos. Inclusive esponjas. Corais. gordura. Óleo, p. ex., óleo de fígado de•
J

Produtos vegetais marinhos: algas etc.. peixe.
Classificar os estudos sobre captura e ~ 665.2131215• criação em 639.6 639.382 Ovas de peixe. Caviar.

• 639.383 Osso de baleia.
639.3 Criação de peixes. Piscicultura. 639.385 Escamas de peixe.

• ~ 626.88 639.386 Peles de peixe e outros animais marinhos.
Subdivisões auxiliares especiais Couros de baleia, foca etc. Bexigas

• 639.3.03 Processos reprodutivos dos peixes. natatórias. Caudas e barbatanas.
Propagação dos peixes. ~ 637.6/

• 639.3.032 Hibridização. 639.387 Ossos de peixe.
639.3.034 Fertilização. Postura de ovos. Ovas de peixe. 639.388 Âmbar.

• Larvas de peixe. ~ 665.529.2
639.3.034.1 Fertilização natural. 639.389 Outros produtos. Inclusive dentes de peixes

• 639.3.034.2 Fertilização artificial. e mamíferos marinhos.
639.3.04 Métodos de criação de peixes.

• 639.3.041 Incubação. 639.4 Criação de moluscos aquáticos
639.3.041.1 Incubação natural. (frutos do mar).• 639.3.041.2 Incubação artificial. Inclusive aparelho de Para moluscos aquáticos que são

• incubação. crustáceos ver 639.5

~ 626.884 Subdivisões auxiliares especiais

• 639.3.043 Alimentação, nutrição de peixes. 639.4.03 Processos reprodutivos. Propagação.
Alimentos dos peixes. 639.4.03 == 639.3.03

• 639.3.043.13 Alimentação, ração controlada. 639.4.04 Métodos de criação.
639.3.043.14 Engorda 639.4.04 == 639.3.04

• 639.3.043.2 Alimentos. Dietas. 639.4.05 Questões gerais sobre a criação de moluscos
639.3.045 Aclimatação, adaptação do peixe (de água doce aquáticos.• para marinha e vice-versa). 639.4.05 == 639./.05
639.3.05 Ouestões zerais sobre criacão de neixes. 619.4.06 Locais (naroues de cultura) e instalacões.



64 Economia doméstica. Ciência doméstica

Classificam-se em 64 informações sobre o lar, inclusive os artigos domésticos do

ponto de vista do seu uso; classificam-se também atividades domésticas e trabalho doméstico em

escala comercial (p. ex.. serviços de alimentação. de limpeza. de lavanderia de hotéis)

Os auxiliares -11-9de 62-1/-8 e 66-9 são aplicáveis em toda a classe 64

Exemplo(s) de Combinação(ões):

4-182.1 Partes integrantes de edificio ou estrutura
64-182.22 Adaptadas. Inerentes
64-182.3 Móveis. Transportáveis
64-182.7 Com partes ajustáveis, móveis. Conversíveis. Adaptáveis
64-52 Controle automático

64 Economia doméstica. Ciência doméstica

Subdivisões auxiliares especiais

Outros produtos de origem
marinha.
Esponjas.
Coral.

~679.93

Outros produtos animais.
Plantas marinhas. Algas.
~ 633.529.3

Criação de crustáceos aquáticos.

Camarões.
Lagostins (Lo rica ta).
Lagosta.
Lagostins de água doce (Astacura).

Caranguejos comestíveis.
Outros caranguejos. Inclusive caranguejo
amarelo. Caranguejo-verdadeiro.
Caranguejos terrestres.
Criação de ouriços do mar.
Criação de sanguessugas.
~ 636.99:595.143

Criação de ouriços-do-mar.
Vermes marinhos das famílias dos
eunicídeos e nereidas. Vermes Palolo
(Ásia oriental e Japão).

Recursos. Meios materiais.
~658.2

Recursos materiais.
Recursos humanos.
~ 331 . 64.04.658.3

Produtividade. Eficácia Racionalização.
Consciência dos custos.

64.011.4;: 65.011.4

Trabalho manual. Mecanização e automação no
lar.

64.011.5;: 65.011.5

Mecanização.
64.011.5

Situação, circunstâncias do lar.
Estabilidade.
Continuidade.
Descontinuidade.
Mudanças.
Problemas. Colapso.
Erros. Falhas. Deficiências. Abusos.

639.6

639.55
639.56

639.63
639.64

639.53
639.54

639.61
639.62

64.011.32
64.011.34

64.011.5

64.011.3

64.011.54

639.51
639.512
639.515
639.516
639.517
639.518
639.519

64.011.4

64.011.6
64.011.61
64.011.62
64.011.63
64.011.64
64.011.65
64.011.7
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Lugares de coleta.
I.ocais decriação, Criadouros,
Locais para engorda e coloração.
Doenças dos moluscos aquáticos. Pragas,
inimigos dos moluscos aquáticos.

639.4.09=. 639.1.09

Criação de crustáceos,
ouriços-do-mar, sanguessugas etc..

639.5.03/04 =. 639.3.03/04

639.5.05= 639.1.05

639.5.06=. 639.4.06

639.5.09=. 639.1.09

Princípios gerais de economia doméstica.
Teoria e prática de organização do lar.
Teoria da economia doméstica e
administração doméstica.
Princípios gerais de economia doméstica.
Objetivo e metas da economia doméstica
Diretrizes.Educaçãoda administração.Relações
entre os objetivos da economia doméstica e os
objetivos de indivíduos e grupos.
~ 640.52

Avaliação. Definição de indicadores. valores
padrão, valores das metas.

Especificar as questões metodológicas

por:303.2...
Indicadores. Valores reais. Inclusive padrão de
vida. Nível de abastecimento. Nível de
mecanização.
Valores-alvo, valores das metas.

639.5

639.4.063

639.4.064
639.4.09

639.45

639.44

639.411
639.412
639.42

Divisões principais
639.41 Cultura de ostras (e outras

fontes de pérola).
Ostras.
Ostras de pérola. Mexilhões perlíferos.
Cultura de mexilhões. Mexilhões
comestíveis.
Cultura de outros moluscos aquáticos
(bivalves comestíveis). Inclusive amêijoas.
Vieiras. Pentéolas.
Cultura de gastrópodes marinhos.
Inclusive Búzios.

64.011.23

64.011.22

64.011

64.011.1

64.01

64.011.2

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



• 64 Economia doméstica. Ciência doméstica

•
:~

64.011.7;: 65.011.7 64.031.4 Meios, recursos disponíveis.

64.011.8 Melhoramentos. Reformas, Reorganização. 64.031.42 Renda, receita.

64.012 Métodos em economia doméstica. 64.031.44 Crédito do consumidor.

• Planejamento. Organização. ~ 336.17

~001.8. 303 Exemplo(s) de Combinaçãotões):

• 64.012.1 Observações. Pesquisas. Testes. 64.031.44:332 Empréstimos com hipoteca

64.012.1;: 65.012.1 de terras. Empréstimos com hipoteca de

• 64.012.2 Planos. Programas. Auxilio ao planejamento. propriedades. Hipotecas

64.012.21127;: 65.012.21127 64.031.6 Despesas domésticas. Administração financeira.

• 64.012.28 Processo decisório. Estimativas de custos. Fechamento de contas.

64.012.282 Processos de tomada de decisão. Equilíbrio entre receita e despesa.

• 64.012.282.2 Decisões de rotina. 64.033 Fazer compras. Consumo. Comportamento

64.012.282.4 Decisões impulsivas. do consumidor.

• 64.012.284 Técnicas de tomada de decisão.
64.033.2 Análise. Pesquisa.

64.012.284.2 Planejamento do orçamento.
64.033.3 Tomada de decisão.• 64.033.4 Comparação de custos.

Planejamento em relação a tempo e dinheiro.
64.033.5 Comportamento nas compras.• 64.012.284.4 Planejamento com data limite.
64.033.51 Compra de rotina.

64.012.3 Formas de organização. Estrutura
64.033.54 Compra por impulso.• organizacional.
64.033.56 Compra como resultado de uma decisão genuína.

64.012.32 Formas de organização. não como questào de rotina.• 64.012.32;: 65.012.32 64.033.6 Comportamento durante o uso ou consumo.

• 64.012.34 Estrutura organizacional. 64.034 Encomenda, compra por encomenda em
64.012.341 Demarcação de funções e tarefas. Inclusive catálogos, por telefone, de caixeiros

• I especialização. Diferenciação de funções. viajantes ou representantes comerciais.

J Extensão de funções. 64.035 Tipos de conta. Métodos de pagamento.• I
64.012.343 Centralização. Coordenação. ~ 336.71

i
64.012.4 Household management Administração 64.036 Estudos sobre renda e consumo.• I doméstica. 64.038 Meios e métodos.

Especificarpor :65... 64.038.1 Medidas cabíveis dentro do direito público.• 64.012.5 Execution. Implementation Execução. 64.038.1 Medidas cabíveis dentro do direito privado.

• Implementação. 64.038.4 Representação dos consumidores.

i 64.012.6 Colaboração. Cooperação. Compartilhamento de 64.04 Serviços, tarefas, atividades domésticas.

" experiências. Solução de problemas. ~ 64.011.34.647• 64.012.6;: 65.012.6 64.041 Serviços executados por moradores da casa.

• 64.012.7 Inspecção. Supervisão. Controle. 64.041.1 Serviços executados por membros da família ou

~658.562 outros parentes.

• 64.012.8 Respeito ao sigilo. Medidas de proteção. Especificarpor -055.51 -

Segurança. 64.041.3 Serviços executados por outros moradores

• 64.013 Aspectos sociológicos e psicológicos. da casa.

Inclusive Preferência. Aspiração. Satisfação. 64.041.4 Serviços executados por empregados residentes.• 64.016 Desenvolvimento. Evolução. 64.042/.045 Serviços, trabalhos domésticos executados por

~640.16
não moradores.

• 64.016;: 65.016 ~364.4

64.017 Tamanho. Extensão. Número de pessoas
64.042 Serviços parciais executados por não• moradores.pertencentes ao lar.
64.042.1 Por membros da familia.• 64.017= 65.017
64.042.2 Por vizinhos. pela vizinhança.

64.018 Qualidade. Nível.
64.042.3 Por estranhos. Por conhecidos.• 64.018;: 65.018
64.042.4 Por empregados domésticos externos,

64.03 Administração das finanças domésticas.
não moradores.• Compra. Interesses, política e pesquisa 64.042.5 Por organização coletiva. Inclusive serviços

sobre consumidores. domésticos em condomínios ou hotéis• ~330.567.2 de residência.

• 64.031 Planejamento de despesas. Orçamento 64.042.6 Por empresas de manutenção e consertos.
doméstico. Inclusive limpadores de janela. Lavanderias.• ~ 64.012 Lavanderias a seco. Costureiras de consertos.

Fsneriticar nor '1i;7 t:A llA. ':l C __ .:A.............. _ ...1............... _ ......___ .. C'...._ •• : ..........



640 Tipos de residência e de administração doméstica

Divisões principais

640.1 Residências particulares. 640.164
640.12 Método de administração doméstica.

Inclusive funções das residências 640.165
particulares.

640.16 Residências segundo o estágio da familia. 640.166
640.162 Residências de famílias nucleares segundo 640.166.2

o estágio da famllia.
640.162.2 Fase preliminar. 640.166.4

640.162.4 Vida em conjunto de um casal, casado ou
640.2não, sem filhos.

640.162.6 Vida em conjunto de um casal, casado ou não,
com filhos vivendo em casa

640.23
Especificarpor -053...

640.25
640.162.7 Vida em conjunto de um casal, casado ou não,

cujos filhosjá sairam de casa. 640.4
640.162.8 Família nuclear incompleta
640.163 Residências onde moram famílias que 640,41

714

640 Tipos de residência e de administração doméstica

Aplicações programadas.

Tipos de controle.
Tipos de carregamento, de arranjos.

64.063= 648.23.063
Tipos de descarregamento.

64.064= 648.23.064
Inserções.
Consumo. Conseqüências do uso. Medidas
de segurança.
Consumo.
Consumo de energia.
Consumo de água
Consumo de materiais.
Conseqüências do uso e consumo. Inclusive uso
e desgaste das coisas. Conseqüências para a
saúde e para o meio ambiente.
Segurança
~ 614.8

Utensílios segundo a utilização de aditivos.
Utensílios de ventilação e sucção.
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

641.53.068 Em fogões
648.525.068 Em aspiradores de pó

Compra. Instalação. Manutenção.
Remoção. Custos.
Seleção de marcas e modelos.
Instalação. Arranjo e adaptação do ambiente, do
espaço. Condições para instalação e conexão.
Manutenção.
Reparos.
Garantias. Serviços de atendimento
ao consumidor.
Descarte.
Venda Revenda. Troca.
Doação.
Ferro-velho.
Custos. Lucros.
Mudança de residência. Mudanças.

abrangem mais de uma geraçllo.
Residências onde moram mais de
uma família.
Residências com tipos alternativos
de família.
Residências sem uma famflia nuclear.
Residências de pessoas independentes.
Residências de pessoas solteiras.
Residências onde moram mais de uma pessoa.

Indústria hoteleira e de
fornecimento de refeições.
Hotéis. Pousadas. Motéis. Albergues,

Atividades de administração
doméstica em empresas.
~ 331.424.4,640.6

Em empresas comerciais.
Em empresas públicas.

64.064

64.065
64.066

64.067
64.068

64.061.6

64.062
64.063

64.069

64.066.2
64.066.22
64.066.24
64.066.26
64.066.4

64.066.8

64.069.2
64.069.3

64.069.7
64.069.72
64.069.74
64.069.76
64.069.8
64.08

64.069.4
64.069.5
64.069.6

Serviços sociais.

~ 364.442
Serviços de assistência à família. Inclusive para
doenças, partos ou invalidez.
Cuidados com os idosos.
Cuidado de crianças. Cuidado de bebês.
Centros de serviços.
Entrega regular (p, ex., diária) de alimentos,
jornais, refeições quentes etc..
Tarefas domésticas. Trabalho doméstico.
Inclusive distribuição de tarefas. Divisão do
trabalho. Introdução da especialização de
tarefas. Administração doméstica. Cuidados
de alimentação, vestuário, arrumação de
casa, da famllia, plantas, animais
domésticos, jardim. Requisitos e
manutenção da casa.

Especificar pela combinação com dois
palitos :...

Estudo do trabalho e dos métodos de
trabalho no lar. Inclusive análise do
trabalho. Projeto, instalação e equipamento
dos lugares de trabalho no lar. Adaptação,
armazenamento e arrumação dos móveis,
equipamento, utensllios, provisões e ajudas
para as diversas tarefas domésticas.
~ 612.76

Economia doméstica. Manutenção,
mobiliamento, equipamento da casa etc.
para determinados tipos de pessoas.

64.05= 05 (Jabela fie)

641.053.2 Alimentopara crianças

Máquinas e utensílios domésticos.
Dispositivos para diminuir o trabalho
doméstico.
Finalidades e possíveis aplicações.
Diminuição de trabalho, redução de esforço.
Economia de tempo.

64.044.2

64.044.22

64.047

64.044.24
64.044.26
64.044.3
64.045

64.06

64.048

64.05

64.061
64.061.2
64.061.4

••
••••••••••••••••••••••••••
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• 641 Alimentos. Preparação de alimentos. Pratos

•• estalagens, hospedarias, A/unção básica não é a economia
640.42 Pensões. Casas de hóspedes. Casas, doméstica.• apartamentos, quartos mobiliados 640.522.2 Instituiçõesde atençãoàsaúde.

• para aluguel. 640.522.4 Estabelecimentos educacionais.
640.43 Restaurantes. Bares. 640.522.5 Alojamentos.

• .... 642.5 640.523 Clubes.
640.432 Restaurantes. A/unção básica não é economia

• 640.433 Restaurantes de serviço expresso. doméstica e inclui apenas parte dela.
Restaurantes de auto-serviço. 640.525 Instituições coletivas, cooperativas.

• 640.434 Restaurantes de máquinas automáticas. A/unção é sempre a de resolver
640.435 Bares. Lanchonetes. Casas de chá e doces. problemas domésticos.

• 640.436 Lojas com instalações para consumo 640.53 Domicflio grande segundo a função que
imediato de alimento. desempenha em relação ao grupo primário.

• 640.437 Pontos de venda de determinados alimentos. 640.54 Domicílio grande segundo a extensão
640.438 Outras empresas com instalações para dos serviços.• serviço de refeições. 640.542 Domicilios completos.
640.44 Casas de chá. Cafés. Casas de vinhos. 640.544 Domicilios incompletos.

• Bares. Botequins. 640.55 Domicílios grandes segundo a autoridade
640.441 Casas de chá. Cafés. e o poder que tomam as decisões• 640.442 Cafés. econômicas.
640.443 Bares. Casas de vinho. Tavernas. 640.57 Domicílios grandes segundo as decisões• 640.444 Leiterias, casas que servem leite econômicas.

e derivados. 640.572 Principio da lucratividade.• 640.445 Lojas com instalações para consumo 640.574 Princípio do consumo.

• imediato de bebidas. 640.576 Princípio da conservação do capital.
640.446 Barracas, carrocinhas ao ar livre para

• ( venda de bebidas. 640.6 Domicílios centralizados. Inclusive

I
640.447 Venda de sorvetes. Sorveterias. Em apart-hotéis.

• 640.45 Serviços de fornecimento de alimentos. .... 640.2
! Fornecimento de refeições prontas.

• .... 641.557 640.7 Domicílios em casas de campo, de
640.452 Para residências. fins-de-semana, em comunidades• 640.454 Para residências grandes. de fins-de-semana.
640.456 Para casas comerciais. Inclusive para

• • aeroportos. Para locais de filmagem. 640.8 Domicílios temporários. Inclusive
640.46 Clubes. Sociedades. Cassinos. Para grupos de turistas.• 640.85 Em passeios e excu rsões a pé.
640.5 Para instituições de grande porte. 640.87 Em passeios e excursões a pé e em• 640.52 Instituições de grande porte segundo sua acampamentos com grande número de

função primária. participantes.• 640.522 Instituições. Inclusive Hospitais.

• 6411642 Alimentos. Preparação de alimentos. Pratos. Refeições

• .... 338.439, 612.39, 613.2. 614.31. 63, 663, 664

• 641 Alimentos. Preparação de alimentos. Pratos

• Exemplo(s) de Combinação(ões):

• 641.033Compradealimentos
641.053.2Alimentosparacrianças

• 641.1 Alimentos do ponto de vista de 641.16 Água.

• suas propriedades. Valor nutritivo. .... 612.392.3,613.31
641.12 Protefnas. Alimentos nitrogenados. 641.17 Sais. Componentes minerais. Cinzas.

• Inclusive Carnes. Ovos. Nozes. Verduras. .... 612.392.6, 613.27
11 .... 612.398, 613.262 641.18 Vitaminas. Substâncias que promovem o• I 641.13 Carboidratos. Inclusive Cereais. Frutas. crescimento. Temperos. Condimentos.,

Açúcares. Estimulantes.• I .... 612.396, 613.263 .... 612.015.6. 612.393, 613.291. 613.292I

I ~d.l 1 d. r-n..........'" ~.f 1 l AIin111lntnCi:. Cii:.,.onnrln o. nrin,.1'n nn o.



•
r• 641 Alimentos. Preparação de alimentos. Pratos

• Exemplo(s) de Combinação(ões): 641.522.3 Cozimento em gordura.

• 641.3:ó 13.26l\Jimentos vegetais 641.522.4 Assamento em gordura. Assado.

1641.3"324" Alimentos de inverno 641.523 Aquecimento úmido.• 641.523.3 Cozimento sem gordura.
641.4 Conservação dos alimentos 641.523.6 Grelhado.• em casa. 641.524 Aquecimento molhado. Aquecimento

• 641.42/.44 Processos de preparo e conservação. em líquidos.
641.42144 == 664.8.02104 641.524.2 Fervura na água.

• 641.437 Conservação por refrigeração. 641.524.3 Fervura em outros liquidos. Inclusive

641.42144 fervura no leite.

• 641.447 Conservação por desidratação. 641.524.4 Destilação.
641.42144 641.524.5 Escaldamento.

• 641.45 Beneficiamento, conservação e tratamento 641.524.6 Infusão.
final de bebidas. 641.525 Cozimento no vapor.

• 641.45 == 663.05 Exemplo(s) de Combinação(ões):
641.48 Conservas feitas em casa. 641.525-987 Cozimento no vapor sob• Especificarpor :664.819 alta pressão

641.526 Aquecimento seco.• 641.5 Preparo de alimentos e refeições. 641.526.2 Aquecimento no ar quente. Assamento.
Cozimento. 641.526.3 Assado em grelha.• Exemplo(s) de Combinaçãotões): 641.526.4 Assado em espeto.

• 641.5:642.14 Preparo do almoço, da 641.526.5 Tostado. Grelhado.
refeição do meio do dia 641.52ó.6 Gratinado. Colocar crosta.

• 641.5.06 Utensílios de cozinha 641.526.7 Torrado, torrefação. Inclusive torrefação de
641.51/.54 Cozimento dos alimentos. grãos de café, de castanhas.

• --.641.55156 641.527 Aquecimento.
641.51 Tratamento preparatório dos alimentos. 641.527.2 Aquecimento direto, p. ex., de bebidas e outros

• Molhos, recheios de alimentos. alimentos preparados.
--.641.544 641.527.4 Aquecimento indireto. Inclusive aquecimento na

• Exemplo/s) de Combinação(ões): panela. Aquecimento em banho-rnaria,
641.51.06 Equipamento, máquinas para 641.528 Resfriamento.

• preparo de alimentos 641.528.2 Deixaresfriando.
641.512 Cortar. Fatiar. Picar. Moer. Triturar. 641.528.6 Congelamento.• --.621.927.7,621.937,621.968 Somente de alimentos que são consumidos
641.513 Lavagem. gelados• --.621.928.4 641.53 Cozimento com vários utensílios de

• 641.514 Raspar. Descascar. Descaroçar. Filtrar. aquecimento.
Misturar. Bater etc. --.683.9

• --.631.361.718 Especificar o equipamento de cocção das
641.514.2 Raspagem.Escovagem. cozinhas (fogões.fornos, estufas etc.)

• 641.514.3 Descascamento. por.06
641.514.4 Descaroçamento. Retirada do talo. Subdivisões auxiliares especiais

• 641.514.6 Filtragem.Peneiragem. 641.53.09 Equipamento de cocção ou aquecimento da
--.621.928.2 cozinha segundo o tipo de transferência de calor.

• 641.514.7 Espremedura. Esmagamento. Centrifugação. 641.53.092 Principalmente por radiação.
641.514.8 Misturar. Liquefazer. Sovar. Bater. 641.53.093 Principalmente por condução.• --.621.929 641.53.094 Principalmente por convecção.
641.516 Abertura de recipientes. Remoção de fechos, 641.53.095 Por radiação e convecção combinadas.• tampas, rolhas etc. Abertura de latas. Divisões principais

Abertura de garrafas. 641.532 Cocção com equipamento que utiliza• --+ 672.466,683.564 combustlvel sólido.

• 641.517 Medição e peso de alimentos. 641.533 Cocção com equipamento que utiliza
I

641.518 Tratamento prévio com vários acessórios. combustlvellíquido. Inclusive cocção com I

i• Inclusive desossamento. Depenamento. fogões a óleo, álcool, querosene etc..

IEnformagem. Abertura de furos. 641.534 Cocção com equipamento a gás.

• 641.52 Processos culinários que usam calor 641.535 Cocção com equipamento elétrico.
~

ou frio. --.621.365 I• 641.521 Aquecimento do alimento em geral. 641.536 Cocção com equipamento que utiliza fontes I
I

--.641.53154 mistas, combinadas, de calor (p. ex., fogões I

• 641.522 Aquecimento em gordura. a gás e elétricos). i
641.522.2 Fritura em gordura. 641.538 Cocção com equipamento a vapor e água

• 716

•• .....



• 64 I Alimentos. Preparação de alimentos. Pratos

•• I quente. Inclusive geradores de vapor. Seguradores de tampas.

1 641.539 Cocção com outros equipamentos de 641.544.77 Dispositivos para segurar, manter firme,

• aquecimento. Inclusive cocção com energia pendurar. Inclusive ganchos. Alças.

solar. Cocção com radiação infravermelha. Dispositivos para levantar a panela. Seguradores
(

Cocção por microondas. e panela. Ganchos de panelas. Panos para• I

I 641.54 Utensílios de cozinha, Vasilbames de pegar no forno.

• ! cozinha, Acessórios de cozinha. 641.544.8 Equipamento para limpar alimentos. Baldes.

Indicar a fonte de energia por -8...(de 62) bacias, vasos. Recipientes para uso em pias.

• Exemp/o(s) de Combinação(ões): 641.546 Equipamento para manter o alimento

641.542.4-83 Panelas para cozimento a quente, frio ou fresco.

• vapor com elemento de aquecimento 641.546.2 Equipamento para manter o alimento quente.

elétrico 641.546.22 Compartimentos aquecidos. Chapas

• 641.542 Vasilhames de cozimento e equipamento quentes etc.

similar. 641.546.26 Vasilhames com isolamento. Frascos com

• ~ 621.642.1 isolamento. Frascos de vácuo. Garrafas térmicas.

641.542.1 Fervedores de água Chaleiras. 641.546.28 Dispositivos para aquecer por meios químicos

• 641.542.2 Panelas. Caçarolas. Frigideiras. ou elementos calóricos.

641.542.22 Panelas com complementos. 641.546.3 Equipamento para manter o aiimento frio.• 641.542.23 Caçarolas. Inclusive recipientes, coberturas porosas etc. (p.

• 641.542.26 Cafeteiras. Chaleiras. Máquinas de fazer café. ex., refrigeradores de manteiga de leite).

Coadores, percoladores. Dispositivos para fazer Resfriamento por meio de gelo. de substâncias

• I café, chá Samovares etc.. químicas, por outros meios.

I
Exemplots) de Combinação(ões): 641.546.4 Equipamento de refrigeração e congelamento.

• I 641.542.26.065 Complementos. Filtros etc. ~ 621.56
I 641.542.3 Panelas de pressão. Autoclaves. 641.546.42 Equipamento e máquinas para preparo de cubos

• ,
641.542.4 Panelas de cozimento a vapor. Inclusive de gelo, de gelo moído.

iI( sobrepostas. Para batatas e verduras. 641.546.43 Compartimentos de gelo. Caixas de gelo.

• 641.542.5 Vasilhames para cozimento em banho-maria. 641.546.44 Refrigeradores.
Vasilhames para cocção em areia 641.546.45 Congeladores. Freezers.

• 641.542.6 Gabinetes de ar quente. Estufas. 641.546.46 Refrigeradores e congeladores combinados.
641.542.7 Panelas para fritar, assar. 641.546.5 Dispositivos, recipientes, prateleiras etc. para• 641.542.72 Panelas para fritar. Frigideiras. manter o alimento fresco (por longo tempo l.
641.542.73 Formas de assar. Assadeiras. Formas de bolo. Inclusive coberturas para pedaços cortados.• & 641.542.74 Panelas de óleo. Panelas de fritar batatas. Cestas de pão. Frascos e caixas. Prateleiras de
641.542.75 Tabuleiros de assar. Tabuleiros de fritar. ovos. Coberturas contra insetos.• Fritadeiras fundas. Utensílios automáticos 641.548 Transporte e distribuição do alimento.

• de assar. Arranjos para transporte e serviço.

641.542.8 Equipamento para descongelamento. Transportadores, prateleiras, carrinhos

• Equipamento para aquecimento. (inclusive carrinhos aquecidos). Veículos de
~ 641.546.2 alimentos. Elevadores de alimentos.

• 641.544 Acessórios para preparo de alimentos. ~ 621.861.87. 643.64

~64J.5J 641.55/.56 Preparo das refeições, da seqüência de pratos.

• 641.544.2 Pequenos acessórios. ~ 613.21.641.511.54

641.544.22 Faqueiro de cozinha. Colheres de cozinha etc.. 641.55 Preparo das refeições em geral.

• 641.544.24 Peneiras. Urupemas. Crivos. Exemplo/e) de Combinaçãotões):

641.544.26 Tábuas para cortar, picar pão, carne, etc. Tábua 64 1.55(083.12) Receitas. Livros de

I de carne. Tábua de pão. Tábua de queijo. culinária
641.544.3 Acessórios para assar, fritar, dourar. 641.552 Preparo das refeições com relação à

I 641.544.5 Dispositivos para manusear, limpar etc. simplicidade, ao tempo de preparo.
peixe, carne, aves. 641.553 Preparo das refeições com relação ao custo.

I 641.544.6 Dispositivos para dar forma. Refeições econômicas.

I
Exemplots) de Combinação(ões): 641.554 Preparo de refeições comuns, para suprir as

641.544.6:637.2 Formas de manteiga necessidades diárias.

• 641.544.7 Suportes, descansos em geraI. Esteiras. 641.555 Preparo de refeições comuns para suprir
Porta-copos. Cobertas. Dispositivos necessidades específicas. Inclusive refeições

• ~ para segurar os vasilhames. para trabalhadores que executam trabalhos

I 641.544.72 Apoios de vasilhames. Bases de amianto. pesados.

I I Distribuidores de calor. Cobertas quente para 641.557 Preparo de refeições feitas de antemão paraI
I vasilhames de cozimento. Abafadores. entreaa ou consumo imediato.



642 Refeições e horários das refeições. Louça, talheres etc. de mesa

642 Rejeições e horários das rejeições. Louça, talheres etc. de mesa

--..392.8

Divisões principais

Condimentos.
Pratos principais.
Antepastos. Guarnições. Sopas.
Antepastos. Entrées. Hors d'oeuvres.
Guarnições. Acompanhamentos.
Sopas.
Saladas. Compotas. Alimentos comidos
crus, sem cozimento.
Pão com molho ou recheio. Sanduíches.
Pão e manteiga, pastas etc ..
Sobremesas. Inclusive doces. Pudins.
Fruta. Queijo.

--..664686
Bebidas. Inclusive água de mesa. Cerveja.
Vinho. Café. Chá.

--..613.3
Especificarpor :663...

Enfeites. Condimentos.
--..613.291,664.5

Sal.
Ácidos. Vinagre.
Adoçantes. Açúcar etc..
Temperos. Especiarias. Condimentos.

--..633.82, 635.7
Especificarpor :664.5...

641.885 == 664.5
Molhos.

Refeições festivas para grupos pequenos.
Pequenos almoços e jantares.
Refeições festivas para grupos grandes.
Inclusive refeições para recepções, bailes.

Coquetéis. Reuniões onde se servem
coquetéis.
Conversas de mesa. Saudações. Brindes.
Discursos.

Organização de refeições para
grande número de pessoas,
para grupos de turistas ou
outros grupos. Refeições de
auto-serviço etc ..

--..640.43
Refeições com preço fixo.
Estilo americano. Refeições para o dia
inteiro a preço fixo. Pensão completa.
Estilo europeu. Cardápio com preços fixos
para diversos pratos. À la carte.
Sistema de clubes. Escolha de combinações
de pratos por preço fixo.
Refeições em que os hóspedes se servem
de vários pratos. Inclusive bufê. sistemas
de auto-serviço, cafeteria.
Outras questões. Inclusive gorjetas. Taxa
de serviço. Cobrança de couvert,
Organização da mesa. Serviço

641.85

641.84

641.88

641.8]
641.82
641.822
641.824
641.827
641.83

641.87

641.881
641.882
641.883
641.885

642.42

641.887

642.46

642.48

642.43

642.5

642.51
642.52

642.53

642.54

642.57

642.59

642.6

7]8

Preparo de pratos principais e
pratos de acompanhamento.
Molhos para os pratos preparados.

necessidade. Inclusive refeições para
dispensários de comida, sopa dos pobres.
Preparo de pratos individuais. Pratos
especiais. Alimentos dietéticos.

--..615.874
Dietas para pessoas saudáveis. Dietas de
emagrecimento.

--..613.24
Dietas e pratos para crianças, recém
nascidos, bebês.

--..613.22
Dietas e pratos para doentes, inválidos.
Pratos vegetarianos.

--..613.261
Pratos, receitas, que atendem a prescrições
religiosas e de outra natureza. Pratos para
seguidores de determinadas fés. cultos etc..
Exemplots) de Combinaçãotões):

641.565:297Pratos islâmicos
Pratos para determinadas festas. dias
de celebração.
Pratos nacionais, especialidades etc..

Especificarpor (4/9)

Refeições leves. Merendas.
Lanches.

Indicar a hora do dia ou da noite por
"344... " e "345... "

Exemp/o(s) de Combinação(ões):

642.2"3447" Refeição leveda tarde.Cháda
tarde. Lanche

Refeições em excursões ou
viagens. Inclusive lanches prontos.
Piqueniques.

Refeições em ocasiões festivas.
Banquetes. Festas.

--..394.1

Refeições principais. Horários
normais das refeições.
Refeição matutina. Desjejum,
café da manhã.
Refeição do meio-dia. Almoço.
Refeição da noite. Jantar.
Refeição de fim de noite ou antes de
dormir. Ceia.

641.561

641.562

641.56

641.563
641.564

641.566

641.565

641.8

641.568

642.1

Subdivisões auxiliares especiais
642.09 Cardápios. Menus. Listas de vinhos etc..

642.14
642.16
642.17

642.12

642.2

642.3

642.4

•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••



•• 643 A casa. Moradia. Residência

• à mesa de garçons., 642.732.2 Utensíliospara comer emgeral.

•1 642.61 Arrumação da mesa. 642.732.22 Facas.
642.63 Serviço à mesa. 642.732.23 Garfos.• 642.732.24 Colheres.
642.7 Utensílios de mesa (pratos, 642.732.5 Conchas. Colheres para servir. Espátulas.• talheres etc.) Toalha, acessórios. InclusiveConchas de sopa. Conchas de molho.

• Decoração de mesa. Espátulas para peixe. Espátulas para bolo.
-+ 645.484 642.732.7 Facase outros utensílios de corte para servir.

• 642.72 UtensiJios de mesa. Recipientes para o Inclusive facasde bolo.Tesouras para aves.
alimento. Louça. Porcelana, copos etc .. 642.734 Recipientes para condimentos. Galhetas.

• -+ 666.111.28, 666.5 Galheteiros.
642.721 Baixelas, faqueiros, serviços de mesa. 642.738 Recipientes para outros alimentos.

• 642.727 Peças dos utensílios de mesa. Especificar o tipo de alimento por :

642.727.2 Pratos. Terrinas. Inclusive pratos de sopa. Exemplots) de Combinaçãotões):

• Pratos de sobremesa. Pratos de 642.738:637.2 Pratosde manteiga.
acompanhamento. Travessas paraossos, Manteigueiras

• espinhasetc. Lavandas. 642.739.2 Suportes para garrafas de vinho, para copos.
642.727.3 Xícaras. Pires. Inclusive porta-copos. Descansos de copos.

• 642.727.4 Copos. 642.739.3 Suportes de pratos. Esteiras de pratos.
642.727.5 Canecas.Canecões, Escorredores de pratos.

• 642.727.7 Travessas de servir. Pratos de servir. Inclusive 642.739.4 Aquecedores de pratos.
terrinas. Molheiras. 642.739.7 Bandejas.Salvas.• 642.727.8 Garrafas para servirvinhos. Terrinas de ponche. 642.739.8 Transportadores de alimentos em trilhos.

• Jarras.Inclusivecomplementosde garrafas. Transportadores móveis, rotativos, de
Tampas etc. Aparadores de gotas etc.. alimentos.Mesasgiratórias.

•1
642.73 Faqueiro. Acessórios de mesa. Utensílios 642.78 Decoração da mesa. Inclusive ornamentos,

para servir. flores, vasos de mesa. Luzes de mesa.

• 642.732 Faqueiro. Prataria da mesa. Centros de mesa.
-+ 672.713, 672.76

•• I 643/645 A casa. Mobiliário e equipamentos domésticosI• -I• 643 A casa. Moradia. Residência

• -+ 332.8,365,351.778.5, 728

• Exemp/o(s) de Combinaçãotões):

643.012Planejamento, organização da casa

• 643.1 Localização. Inclusive localização 643.392 Áreas de cozinha e estar combinadas.

• em relação ao tráfego. Proximidade Sala-cozinha.
de igrejas, escolas, áreas de 643.394 Locais para lavagem de louça.

• comércio. Proximidade em relação 643.396 Cozinhas de forragem. Cozinhas para
a serviços urbanos, água, gás, preparo do alimento de animais.

• eletricidade. -+ 636.085.6
643.398 Cozinhas pequenas. Kitchenettes. Alcovas-

• 643.2 Plantas baixas. Tamanho, posição e cozinhas. Recantos para cozinhar.
ligação entre os aposentos.

• -+ 72.011, 72.05 643.4 Salas de jantar e áreas
complementares.• 643.3 Cozinhas. 643.41 Áreas para refeições. Inclusive salas

643.31 Posição da cozinha. Inclusive fatores de jantar. Salas de café da manhã.• referentes à iluminação. Salões de banquetes.
tt 643.35 Cozinhas em casas particulares. 643.42 Áreas para consumo de bebidas. Inclusive• 643.36 Cozinhas grandes, p. ex., em restaurantes, bares. Salões para bebidas.

I
hospitais. 643.45 Copas.

643.37 Aposentos complementares às cozinhas. 643.47 Cômodos para guarda de alimentos.



644 Instalações para saúde e conforto nas habitações

644 Instalações para saúde e conforto nas habitações••••••••••••
•••
•••••••••
••••••
••••••••

643.48

643.5

643.51
643.512
643.513

643.515

643.52
643.521
643.522
643.523
643.524
643.527
643.528

643.53

643.54

643.542

643.544

643.548
643.55
643.552
643.553
643.554

643.555

643.556

643.557

644.1

644.11

644.12

Cômodos para preparo de alimentos.

Áreas de dormir, de banho e estar.
Exemplots) de Combinação(ões):

643.5.055.1 Banheiros masculinos
643.5.055.2 Banheiros femininos

Áreas de dormir. Quartos de dormir.
Quartos de dormir simples.
Quartos de dormir e estar. Quartos
conjugados. Inclusive salas de estar
com alcova e cama.
Quartos de dormir e quartos conjugados
(dormir e estar) com dependência para
banho e/ou lavatório. Suítes.
Áreas de banho.
Banheiros.
Banheiros com chuveiro. Saunas.
Lavabos.
Lavatórios.
Quartos de vestir.
Closets de roupa. Armários de roupa
construídos em anexo ao quarto. Closets
para se lavar. Closets com cama.
Áreas de estar e de recepção. Inclusive
salas de estar. Ante-salas. Salas de estar.
Salas de visita.
Áreas das crianças, de hóspedes e dos
empregados.
Quartos das crianças. Inclusive quartos
de crianças. Quartos de brinquedos.
Salas de estudo.
Aposentos de hóspedes. Aposentos
de visitantes.
Aposentos, dependências deempregados.
Áreas para atividades específicas.
Estúdios. Escritórios.
Salas de leitura. Bibliotecas.
Áreas de serviço doméstico. Inclusive
aposentos de costura. Áreas de lavagem
de roupa, lavanderias. Dependências
de passar roupa.
Áreas de trabalho e de recreação, hobby.
Oficinas. Aposentos para trabalho com
madeira, carpintaria etc..
Aposentos de jogos, p, ex., para bilhar,
tênis de mesa.
Áreas para atividades artísticas.
Estúdios para artistas.

Climatização. Calefação. Ventilação.
Ar-cond icionado.
~ 628.8, 697

Tipo de calefação.
Especificarpor: 697...

Equipamento de lareiras em aposentos e
cozinhas. Inclusive atiçadores. Tenazes.
Baldes de carvão. Latas de cinzas.
Guarda-fogo.
~ 645.494,6839

720

643.558
M3.551(2
643.558.8
643.56

643.57

643.572

643.573
643.573.2
643.573.4
643.575
643.577

643.58

643.6

643.62

643.64

643.8

643.82

643.85

643.88

643.9

644.] 9

644.3

644.34

Áreas espaçosas para esporte, dança etc..
Quadrasde esporte. Ginásios.
Salõesde baile.
Áreas de entrada, acesso e circulação nas
residências. Inclusive vestíbulos, halls.
Passagens. Corredores. Escadas.
Espaços abertos nas moradias. Estruturas
com plementares.
Espaços abertos. Áreas cobertas para estar.
Varandas, pátios etc..
Terraços. Terraços de cobertura.
Terraços.
Terraçosde cobertura.
Varandas. Balcões(abertos).
Galerias. Jardins de inverno.
Solários (fechados).
Espaços em anexos, construções externas.
Edículas.lnclusíve áreas de galpões,
garagens etc. Lavanderias separadas etc..

Sistemas permanentes, embutidos,
de comunicação e transporte.
Sistemas de comunicação. Inclusive
telefones. Tubos de comunicação.
Campainhas, aldravas etc•.
~ 654.9,692.9

Sistemas de transporte domésticos.
Inclusive elevadores. Monta-cargas. Passa
pratos. Tubos de lixeira.
~ 621.86187, 641.548,692.6

Áreas subterrâneas. Porões.
Adegas.
~ 624.1

Porões para instalações de aquecimento.
Porões para combustível. Porões com
tanques de óleo em butidos.

~697

Porões de armazenamento, estocagem.
Inclusive adegas de vinho. Cavas.
Áreas de proteção em porões. Abrigos
em porões.
~ 355.58,699.852

Espaços de armazenamento.
Sótãos. Celeiros. Inclusive Águas
furtadas. Sótãos para secagem.

Aparelhos de pequeno porte para
aquecimento doméstico. Inclusive
dispositivos para aquecimento da cama.
Aquecedores dos pés. Tecidos, cobertores,
tapetes aquecidos. Aquecedores, arejadores
para roupa de cama.

Iluminação doméstica.
~ 628.9

Iluminação natural.

j



• 645 Móveis e acessórios domésticos

• I

• \ 644.36 Iluminação artificial. 644.61 Abastecimento de água potável.

~ -+ 621.32.683.8 -+ 696.11

• I Especificar por :628.93... 644.62 Abastecimento de água quente.
Exemplo(s) de Combinação(ões): -+ 6839':". 696-1

• 644.36:628.93.062 Iluminação artificial 644.65 Esgoto.
indireta -+ 696.13• 644.68 Instalações e acessórios higiênicos e

644.6 Abastecimento de água e sanitários.• instalações sanitárias domésticas. -+ 628.6. 645.68

• -+ 628.1 Especificar por.' 696. 1-1.. o

• 645 Móveis e acessórios domésticos

• 645.1 Pisos, guarnições de pisos etc.. cortinas e cintos de persianas de rolo.
-+ 692.53. 693.7 Inclusive Grampos e tensores. Dispositivos

• Especificar o materialpor -03... (Tabela lk) de ajustar, travare bloquear.
645.13 Revestimentos de pisos. Inclusive carpetes, 645.35 Dispositivos para levantar cortinas,• tapetes. persianas. Puxadores, enroladores etc.

Exemplo(s) de Combinação/ôes): para abrir, fechar, levantar, abaixar.• 645.13-037.87Revestimento de linóleo 645.36 Dispositivos de segurança. Grades, gradis
645.132 Revestimentos de pisos, carpetes assentados em janelas para impedir quedas.• em peça inteiriça. 645.37 Dispositivos para abrir e fechar portas
645.133 Peças grandes. Revestimentos de piso e janelas. Fechaduras. Levantadores• de mais de uma largura. deporta.

• J 645.135 Passadeiras. 645.38 Dispositivos de proteção contra estragos,
645.136 Capachos. Tapetes. Capachos de porta. manchas etc .. Inclusive soleiras, batentes

• 645.138 Peças pequenas. Inclusive placas de porta. Placas contra golpes. Placas
de carpete. contra marcas de mão.

• 645.15 Forros de pisos. 645.39 Outros acessórios de portas e janelas.
645.16 Fixadores e aviamentos para revestimentos Inclusive Acessórios para flores etc. como

• de pisos. Inclusive prendedores de guarnição de janela.
tapete nas escadas. Esticadores de 645.392 Dispositivos para proteção contra• ,
tapetes e carpetes. condensação, chuva, correntes de ar.

,• Inclusive Protetores contra correntes de ar.• 645.2 Revestimentos de paredes e seus Guarnições contra intempéries.
aviamentos. 645.393 Equipamento de isolamento.• -+ 684.75 645.393.4 Janelas isolantes.Janelas duplas.

645.23 Revestimentos de parede. Tapeçarias.
Vidraças duplas:• Inclusive cortinas, tapeçarias, tapetes

645.395 Proteção contra insetos. Inclusive
de parede.

telas contra insetos.• 645.23 =645.13
645.396 Dispositivos para proteção contra assaltos,

645.236 Tapetes de parede.
contra ladrões.• 645.23

645.398 Equipamento para uso em tempo de guerra.
645.26 Fixadores e aviamentos para revestimentos

Inclusive blindagem protetora. Vedação• de parede.
contra entrada de gás. Equipamento

• 645.3 Peças e acessórios para portas de blecaute.
-+ 355.585

• e janelas.

j
-+ 683.3

645.4 Móveis e acessórios.645.31 Peças e acessórios para portas e janelas.• Cortinas e persianas. -+ 672.9-1, 67-1.23. 68-1

I 645.312 Cortinas. Cortinas de janela. Exemplo(s) de Combinaçãotões).• I
645.312.2 Cortinas pesadas. 645.4-182.22 Móveisfixos. embutidosna

645.312.4 Cortinasde rede.Cortinasde malha.Cortinas construção•
j

rendadas. Cortinasde filó. 645.4-182.4 Móveis portáteis

645.313 Persianas de rolo. 645.4-1X2.63 Móveisdobráveis• 645.315 Venezianu. 645.4-182.66Móveisdesmontáveis

• 645.316 Toldos. 645.4-182.68Móveis empilháveis
hd" OH Trilhnc ".J.rnnlQc A gl'Accnrintõ! liA "n. ...tino.~ 645.4-1 X2. 7 Móveisconversíveis



•• 645 Móveis e acessórios domésticos

• 645.412 Cadeiras de braços. Poltronas. Sofás. e/ougavetas.• Cadeiras de balanço. 645.45.093 Guarda-louças,armários apenascom
645.413 Cadeiras, assentos para fins especiais. dispostivos para pendurar.• Especificarpor :... 645.45.094 Guarda-louças, armários com dispositivospara

• Exemp/o(s) de Combinação/ões): pendurare guardar.
645.413:629.7.046 Assentosde aeronaves 645.45.097 Guarda-louças, armários comespelhos.

• 645.413:687.53Cadeirasde barbeiro Cristaleiras.
645.414 Assentos múltiplos. Bancos de assento. Divisões principais

• -+ 684.436 645.451 Guarda-roupas. Armários para roupa de
645.416 Assentos de pernas compridas, tamboretes. cama. Armários para sapatos, chapéus,

• Inclusive Tamboretes de bar. guarda-chuvas etc..
Exemp/o(s) de Combinaçãotões): Exemplo/s) de Combinaçãotões):

• 645.416.053.2 Cadeirasaltas de crianças 645.451.097 Armários, guarda-roupascom
645.417 Pufes e assentos similares. Banquinhos espelhos• para os pés, escabelos etc•. 645.452 Prateleiras. Estantes. Suportes.
645.42 Móveis para se deitar, reclinar. 645.452 =684.46• 645.421 Camas. Estrados de camas. 645.453 Armários de livros. Gabinetes de arquivo.
645.422 Berços. Camas de crianças. Gabinetes com tampas corrediças.• 645.423 Divis. Sofás-camas. -+ 022.4.684.457
645.425 Tipos especiais de cama (segundo a 645.454 Partes de armários. Suportes de livros etc..• construçio).lnclusive camas-cadeiras. Inclusive portas. Prateleiras. Trilhos.

Camas para acampamento. Redes. 645.455 Arcas. Cômodas de gavetas. Arcas• -+ 685.5331534 para uso geral.
645.427 Acessórios para camas. Inclusive 645.456 Armários, arcas etc. para fins especiais.• mosquiteiros. Dosséis. Cortinados 645.456.1 Penteadeiras.

de cama. Sanefas.
645.456.3 Gabinetesde exposição. Vitrinasde exposição.• 645.428 Prendedores de lençóis. Prendedores de

Caixas, móveis apropriados para expor objetos.

• cama. Arejadores de cama etc..
645.456.5 Aparadores.

645.43 Mesas em geral. Inclusive
mesas de jantar.

645.459 Outros tipos de armário e móveis

• 645.431 Mesas comuns. Mesas grandes.
semelhantes. Inclusive Armários de
cozinha. Armários de cabeceira.

• 645.432 Mexas de abrir. Inclusive mesas de
645.46 Acessórios para móveis. Inclusive

abrir deslizando. Mesas com tábuas

• suplementares.
dispositivos para rolar e deslizar. Rodízios.

645.433 Mesas portáteis, desmontáveis ou dobráveis. Fechos. Chapas ornamentais

• Inclusive mesas desmontáveis. e de proteção.

Especificarpor -182... 645.47 Suportes para o corpo e a cabeça.

• 645.434 Mesas pequenas. Inclusive Mesas laterais. 645.471 Coxins. Travesseiros. Almofadões.

Mesas ocasionais. Mesas de cabeceira. 645.475 Colchões. Estrados de mola. :.~

• Criados-mudos. -+ 645.42

645.436 Balcões. Mesas para vendas etc.. 645.477 Equipamento especial para camas. Inclusive

• 645.438 Mesas de um pé. Mesas de pedestal. cabeceiras.

645.439 Mesas transportáveis. Carrinhos de chá. 645.48 Roupa de cama. Roupa de mesa.

• Carrinhos para servir etc.. Toalhas etc..

,,45.44 Mesas de trabalho. Escrivaninhas. -+ 687.268

• 645.442 Mesas de escrever. Escrivaninhas. 645.481 Roupa de cama em geral.

Mesas de datilografia. 645.482 Cobertas de cama. Colchas. Edredons.• 645.443 Mesas para leitura. Mesas de leitura em Sacos de dormir.

igrejas. Suportes para música de coro. -+ 685.533.8• 645.444 Combinações de mesas com dispositivos de 645.483 Roupa de cama. Inclusive

• assento. Inclusive escrivaninhas, bancos Lençóis. Fronhas.

escolares e móveis semelhantes. 645.484 Roupa de mesa. Cobertas de mesa. Inclusive

• 645.447 Mesas de trabalho etc. para fins especiais. toalhas de mesa. Guardanapos. Esteiras para

Inclusive bancadas de trabalho. Bancadas de mesa (para uso indivldual),

• laboratório. Bancadas de cozinha. 645.486 Roupa de banho e cozinha. Inclusive

Especificarpor:... toalhas. Panos de prato.

• 645.45 Móveis para guanlarobjetos. Inclusive 645.49 Outros artigos domésticos.
guarda-louças. Armários. 645.492 Espelhos.

• Subdivisões auxiliares especiais -+ 686.7
645.45.09 Guarda-louças,armáriossegundoo arranjo, 645.493 Acessórios para quadros. Inclusive molduras

• os acessórios. para quadros ou fotografias. Ganchos para
645.45.092 Guarda-louças,armários com prateleiras quadros. Suportes, cavaletes para quadros.

• 722
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• 646 Vestuário. Cuidados corporais
I• /

• \ ~645.5 Exemplo(s) de Combinaçãotões):

1
645.494 Biombose anteparos. Guarda-fogos. 645.6:643.51 Móveisde quartode dormir.• 645.496 Cinzeiros. Escarradeiras. Conjuntode móveisde quartode

• 645.497 Escadas. Escadas de plataforma. dormir
645.497.1 Escadasde apoio,de pintor,de obras. 645.63 Móveis e equipamento de cozinha.

• Exemplo(s) de Combinaçãotões}: 645.68 Móveis eequipamento de banheiros,
645.497.1-182.73 Escadasextenslveis lavatórios, lavabos.

• 645.497.2 Escadasque ficamem pé quandoabertas. ~ 628.6 e respectivas remissivas

Inclusive escadasde plataforma. 645.681 Móveis fixos. Inclusive pias. Bancada

• 645.497.5 Escadassuspensas. Inclusiveescadasde corda. depia.
645.497.6 Escadasflxas. ~ 645.4

• 645.498 Caixas de correio. Caixas para entrega 645.682 Utensflios para banheiros, lavabos.
de provisões. Caixas de segurança. 645.682.2 Saboneteiras. Depósitosde sabão líquido.

• 645.682.3 Porta-toalhas. Toalheiros. Toalheiros
645.5 Artigos decorativos. Ornamentos. automáticos.• Exemplots) de Combinaçãotões): 645.687 Utensílios para gabinetes sanitários.

• 645.5:681.113.1 Relógios de casa Inclusive equipamento de limpeza. Papel
645.5:75.051 Fotografias higiênico. Porta-papel higiênico. Urinóis.

• Mictórios. Aparelhos sanitários.
645.6 Mobiliário completo dos quartos. 646.1 Materiais de vestuário (seleção,

• Conjuntos de mobiliário. compra etc.).

•• J
646/649 Administração doméstica. Requisitos pessoais

1

646 Vestuário. Cuidados corporais•• ~ 391,613.4,687

• ,
646.2 Confecção e conserto de roupasi 646.6 Cuidados com as roupas.• ~ em casa. Confecção doméstica ~648

• de roupas. 646.61 Materiais de limpeza. Removedores
646.21 Trabalho de agulha. Bordado. Costura. de manchas.

• Especificarpor :687... 646.62 Limpeza sem lavagem. Inclusive batendo.
Exemp/o(s) de Combinação(ães): Escovando. Limpeza a vácuo.

• 646.21:687.021 Medição 646.63 Lavagem química (lavagem a seco).
646.21:687.051.5 Moldes ~648.28

• 646.21:687.053Máquinasde costura 646.65 Limpeza de calçados. Limpeza de sapatos.
646.24 Conserto. Cerzimento. Remendo. Lustre, polimento e ceras para sapatos.• 646.26 Tricô. ~ 665.921

646.27 Crochê. 646.67 Proteção, conservação da roupa,• especialmente de peles. Inclusive

• 646.4 Roupas. Acessórios. protetores contra poeira e traças

~ 685.214,687/687.3 (cobertas, sacolas contra poeira etc).

• 646.42 Peças de baixo. Peças íntimas. Proteção quimica (repelentes

646.43 Roupa. Inclusive ternos. Paletós, jaquetas. de traça ete.).

• 646.45 Roupas de sair. Sobretudos. 646.68 Dispositivos para pendurar, esticar

I
646.46 Calçados. e passar roupas. Inclusive cabides,

• 646.47 Roupas para ocasiões especiais. Inclusive esticadores e prensas de rou pas,

Roupas para cerimônias. Roupas Sapateiras.

•
~

matutinas. Roupas esportivas.
646.7 Cuidado corporal. Cuidados deRoupas de trabalho.• 646.48 Acessórios para rou pas, Inclusive beleza. Acessórios pará vestir-se

echarpes. Cintos. Aventais. Lenços. Luvas. e despir-se.

• I Regalos (agasalhos para as mãos). ~ 687.5
~..t~ '71 r .. ;..In..lftro ..... 1: ___...................... _ ........... ____I



648 Lavagem. Lavanderia. Limpeza

648 Lavagem. Lavanderia. Limpeza

~ 613.415

Classificar em 648 tanto os processos domésticos quanto os processos industriais e seus

equipamentos

Exemplots) de Combinaçãotões).

648.012 Planejamento e organizaçãoda lavanderia limpezaetc.
648.04 Tipos de serviço
648.06 Dispositivose máquinasde lavar, limpar

1

Acessórios para vestir-se e despir-se.
Inclusive calçadeiras para sapatos e botas.
Abotoaduras. Prendedores e soltadores de
roupa.

Pessoal que trabalha fora da casa.
Inclusive porteiros. Motoristas.
Jardineiros.

Amas-secas.
Outros empregados domésticos.
Empregados ocasionais.

Classificar aqui o pessoal especializado,

principalmente nas grandes mansões

Exemplots) de Combinação(ões):

647.29:687.53 Cabeleireiros
647.29:78 Músicos

647.3

646.78

647.29

Lavagem manual.
Dispositivos de lavagem. Inclusive Tanques.
Bacias de lavagem.
Tábuas de lavagem.
Caldeiras de lavagem. Caldeiras de cobre.
Lavagem mecânica. Máquinas de lavar.
Lavanderias industriais.

648.23.063 Modos de carregar as máquinas.
648.23.063.2 Carregamentopor cima.
648.23.063.3 Carregamentopela frente.
648.23.063.4 Carregamentopelo lado.
648.23.064 Tipos de descarga, de retirada da roupa.
648.23.064.1 Auto-esvaziamento.
648.23.064.2 Basculação.
Divisões principais
648.234 Máquinas de lavar simples com tanque

fixo e agitador.
Máquinas de lavar rotativas, de tipo tambor.
Lavanderias industriais e suas instalações.
Máquinas de lavar com múltiplas
finalidades (p, ex., lavagem e secagem
por centrifugação).
Enxagüe.
Agentes, substâncias de enxaguar.
Enxagüe manual.
Enxagüe mecânico.
Exemplots) de Combinaçãotões):

648.243-932.2 Enxágüe mecânico contínuo
Engomadura.

648.224
648.23

648.25

648.22
648.223

648.235
648.237
648.238

648.24
648.241
648.242
648.243

724

647 Empregados domésticos

~ 672.7141.718

Cuidados com os dentes.
Cuidados com as unhas.
Cuidados com a pele.

Empregaaos da casa. Empregados
domésticos e supervisores.
Pessoal de supervisão. Inclusive
governantas. Administradores.
Recepcionistas.
Pessoal de serviço doméstico.
Mordomos. Maitres d'hôtel.
Pessoal de cozinha. Inclusive
cozinheiros. Chefs.
Au pairs,
Pessoal para cuidar de crianças ou inválidos.
Inclusive babás. Amas-de-leite,

Molho. Lavagem. Limpeza química.
Molho. Tinas, tanques de molho.

Lavanderia em geral.
~ 6-13.554,643.58. 72519-1

Lavanderias: organização, serviços.
Lavanderias grandes e pequenas.
Lavanderias comerciais.
Lavanderias automáticas.
Lavanderias de auto-serviço.
Lavanderiaspúblicas.
Tipos de serviço de lavanderia. Inclusive
serviço completo. Consertos.
Coleta e entrega de roupa para lavar.
Identificação de peças de roupa na
lavanderia. Inclusive marcas da lavanderia.
Dispositivos de marcação
de lavanderia.
Separação e empacotamento
de roupa limpa.
Annazenamento e localização de
roupa suja.
Substâncias de lavagem. Soluções
de lavagem. Substâncias para outros
tipos de tratamentos (alvejamento,
engomadura etc.),
~ 661.1851.187, 661.43,664.2

Pré-tratamento da roupa a lavar.
Inclusive Desinfecção.

646.73
646.74
646.75

647.25
647.251
647.252

647.21

647.255
647.258

648.1

647.2

648.11
648.I1l
648.111.2
648.111.3
648.111.4

648.112

648.13

648.2
648.21

648.19

648.17

648.18

648.II 4
648.12

••••••
•••••••
•••••••••
•••••••••••
t

••
••



• 648 Lavagem. Lavanderia. Limpeza•• 648.251 Gomas. ~ 613.5

• Especificar por :677.027.6... Especialmente do interior e do conteúdo
~

Engomadura manual. das casas648.252
Exemplots) de Combinaçãotões):• 648.253 Engomadura mecânica. Máquinas de

648.5.04 Serviçosde limpezaengomar.
648.5.06 Máquinase equipamentode• 648.26 Alvejamento.

648.27 Aplicação de anil. Branqueamento óptico. limpeza
648.52 Limpeza de paredes, pisos, móveis etc..• 648.271 Agentes, substâncias de anilar.
648.523 Equipamento e máquinas de lustrar.648.274 Agentes, substâncias para melhorar
648.523.1 Equipamento de lustraro piso. Inclusive• as cores.

escovas de polimento. Escovaspara varrere648.276 Agentes ópticos para dar brilho.
escovar. Panos de limpare polir. Feltrosde• 648.28 Lavagem química (lavagem a seco).
limpar parquete.Discosde nailon.• ~ 646.63

648.523.5 Máquinas de polir assoalhos.

648.3 Extração da água. Secagem. 648.524 Equipamento de varrer e escovar. Inclusive• vassouras. Pás e vassouras. Esfregões e648.32 Extração e extratores de água.
baldes.• 648.322 Espremedores.
~ 687.9648.326 Secadores centrífugos.

648.525 Aspiradores de pó.• ~ 648.235
648.526 Equipamento para tirar poeira. Inclusive648.33 Secagem (por evaporação). Dispositivos

espanadores. Espanadores de penas.• de secagem.
Esfregões de poeira.648.333 Varais e acessórios de lavagem. Inclusive

648.527 Equipamento para limpeza e cuidado de• dispositivos para esticar. Va·rais.Ganchos.
carpetes, tapetes e outras forrações de chão,Postes para esticar as cordas.

648.527.5 Varredorasde carpetes. Máquinaspara varrer• \ 648.334 Prendedores de roupas. Recipientes
carpete.Varredorese aspiradorescombinados.• , para prendedores.

648.527.7 Máquinas para limpeza a vapor de carpetes.648.335 Armações para pôr a roupa lavada para
Máquinas para limpeza úmida de carpetes.• secar. Suportes para secagem. Cabide

648.527.8 Máquinas para Iimpeza a seco de carpetes.
de pé para secar roupa.

Máquinas para limpezade carpetes com xampu.• 648.336 Armários de secar. Máquinas de secar.
648.528 Equipamento para bater tapetes. Inclusive

648.336.2 Armáriosdesecar. Gabinetesde secar.
Batedores e máquinas de bater tapetes.• I 648.336.6 Máquinasde secar. Inclusive
Batedores e aspiradores combinados.

J Secadorasde tambor. 648.529 Equipamento auxiliar para limpeza e• 648.37 Máquinas de secar por agitação. cuidados. Inclusive Almofadas para ajoelhar.
Dispositivos de proteção.• 648.4 Passar a roupa a ferro. Coleta e 648.53 Limpeza das janelas. Limpeza e cuidados

embalagem da roupa lavada. de vidraças, espelhos, portas etc.• 648.41 Alisamento da roupa a ferro, amaciamento, e suas estruturas.
prensamento em geral. Teoria do 648.532 Desembaçadores, descongeladores.• passamento de roupa a ferro.

~ 629.06:-'

• 648.42 Prensagem manual. Ferros de passar. 648.533 Equipamento para limpeza manual de
Tábuas, mesas de passar. janelas. Inclusive rolos de borracha para

• 648.43 Prensamento mecânico. Máquinas de limpeza de janelas.
passar roupa. Calandras de prensar. 648.536 Máquinas e dispositivos de limpeza• ~ 677.057.73.687.054 de janelas.

648.431 Máquinas de calandrar, 648.538 Dispositivos, suportes, cintos etc.• 648.432 Máquinas de passar para peças planas. de segurança para impedir queda
648.433 Máquinas de passar de rolos. dos limpadores.• 648.436 Máquinas de passar e moldar para ~ 61-+.821

peças moldadas. 648.54 Limpeza e cuidado com a louça, panelas e• 648.437 Máquinas de passar com brilho. caçarolas. Materiais de lavagem.
648.46 Máquinas de dobrar. 648.544 Equipamento de lavar, enxaguare secar.• 648.462 Máquinas de dobrar para peças planas. Inclusive Bacias. Esponjas de pratos.

I 648.466 Máquinas de dobrar para artigos moldados. Vassourinhas para panelas. Secadores• ~ 648.47 Coleta e annazenamento da roupa lavada de pratos.
já terminada, 648.545 Máquinas de lavar louça. Lava-louças• 648.48 Empacotamento e embalagem dos pacotes automáticos.



649 Cuidado doméstico de crianças, inválidos e hóspedes

65 Organização e administração da indústria, comércio e comunicações

65 Organização e administração da indústria, comércio e comunicações

648.6:696.13 Desinfecção de esgotos

domésticos

Extermínio de pragas. Controle
de pragas. Inclusive Armadilhas (p,
ex., ratoeiras). Venenos.
Pesticidas. Inseticidas.

-+ 631.348.632.95.639.1.081.1.661.16

Cuidado de hóspedes e visitantes.
Hospitalidade.

-+ 392.7

Cuidado doméstico de doentes,
inválidos.

-+ 338.36
Trabalho manual.
Mecanização.
Industrialização.
Automação.

-+ 681.3, 681.5
Erros. Falhas.
Erros. Defeitos. Falhas. Deficiências.
Mau uso. Abuso.
Miopia empresarial. Falta de previsão.
Melhorias. Reformas. Reorganização.

-+ 65.016
Métodos.
Pesquisas. Observações. Testes.
Experimentação.
Estudos. Observações. Análises.
Estudo do fluxo de trabalho e planejamento.
Pesquisa operacional.

-+ 330.45
Indicar as técnicas matemáticas por

:519.8...
Exemplois) de Combinaçãotões}:

65.012.122:519.852 Técnicas de
programação Iínear

Modelos de decisão. Diagramas de decisão.
Árvores de decisão.
Entrevistas. Questionários.
Excursões, viagens, visitas de estudo.

-+ 65.012.67, 659.153
Experiências. Testes. Ensaios.

648.7

649.9

649.8

65.011.52
65.011.54
65.011.55
65.011.56

65.012.123

65.012
65.012.1

65.011.7

65.011.72
65.011.74
65.011.76
65.011.8

65.012.124
65.012.126

65.012.12
65.012.122

65.012.14

726

-+ 001 • 06, 33.35.64
Os auxiliares -1/-9 de 62-1/-8 e de 66-9 são aplicáveis em toda a classe 65
Os auxiliares especiais 65.01/.07 são aplicáveis em 651 e 657/659.65.01.. ..
65.03... e 65.07 são também aplicáveis em 655. 654 e 656 têm séries separa

das de .O... auxiliares especiais

Desinfecção. Desinfetantes.
-+ 615.28

Exemplots) de Combinação(ões):

648.6:645.475 Desinfecção de colchões

Materiais de limpeza e para cuidados

domésticos. Inclusive Limpadores.

Enxaguadores. Lustradores.

-+ 173.5

Cuidado doméstico de crianças.
-+ 37.018.1,613.95

Cuidado com bebês. Cuidados com os bebês
no primeiro ano de vida.

-+ 613.221.641.562

Métodos e metodologia. Teoria e
prática da organização.

-+ 005. 007
Princípios gerais. Eficiência.
Racionalização. Produtividade.

-+ 330.111.4
Política empresarial. Inclusive propósitos.
Fins. Objetivos. Metas.
Objetivos econômicos.
Objetivos não-econômicos.
Avaliação. Determinação de valores e índices
característicos, médios e padrões.
Fixos.
Variáveis.
Únicos. Individuais.
Índices médios. Valores médios.
Valores marginais, valores-limite.
Produtividade. Inclusive eficiência. Consciência
quanto aos custos. Sucesso.
Racionalização.
Lucrati vidade. Eficiência econômica
Custo-eficácia
Produtividade gerencial e técnica
Análise de valor. Análise de custo de valor de
utilidade.

-+ 330.133.1
Simplificação.
Trabalho manual. Mecanização. Automação.

648.58

648.6

649.1

649.16

65.011.1

65.01

65.011.42
65.011.44

Subdivisões auxiliares especiais

65.011

65.011.12
65.011.14
65.011.2

65.011.46
65.011.47

65.011.48
65.011.5

65.011.22
65.011.24
65.011.26
65.011.27
65.011.28
65.011.4

,.,
••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••



• 65 Organização e administração da indústria, comércio e comunicações

•• 65.012.16 Opinião, avaliação de especialistas. 1\ .'-<Ô;..\er ~C>.. 65.012.46 Canais oficiais. Procedimentos regulamentares.

Recomendações, orientação de consultores. Poderes, autoridade.

• 65.012.2 Planejamento. Programas. Planos. Recursos 65.012.464 Canais oficiais, procedimentos.
auxiliares do planejamento. 65.012.465 Recursos, petições. Queixas. Reclamações.

• 65.012.21 Estudo da tarefa Definição do problema. 65.012.467 Delegação de autoridade. Substituição.
65.012.22 Estudo de fatores, parâmetros dados. Representação. Inclusive deveres, direitos e• Coleta e interpretação de dados. responsabilidade do substituto ou
65.012.224 Demonstração. Comprovação. Inclusive representante.• comprovação, provas documentais. 65.012.468 Transferência de autoridade e poderes.

• 65.012.226 Arranjo e sistematização de estudos Inclusivedelegação. Procuração.
e resultados. --"65.012.48 Supervisão, monitorização da administração.

• 65.012.227 Interpretações. Conclusões. 65.012.5 Implemen\ação.Execução, cumprimento
65.012.23 Previsão de desenvolvimento. Previsão de ordens.

• empresarial (projeções da empresa). 65.012.51 Deveres, obrigações e direitos dos
65.012.25 Apresentação, esboço do programa subordinados.

• 65.012.26 Técnicas de rede. Diagramas de rede. 65.012.6 Colaboração e cooperação. Intercâmbio,
-+ 519.876.3 comparação de experiências. Brainstorming.

• 65.012.261 Rede de nó de eventos, orientada para eventos. 65.012.61 Relações e ligações internasem geral.
Inclusive PERT (Program Evaluation and Participação, envolvimento, solidariedade

• ReviewTechnique). do pessoal etc..
65.012.263 Rede de fluxograma de processo, orientada para -+ 658.3• atividades. Inclusive CPM (Criticai Path 65.012.62 Comissões internas.

Method). Método do caminho crítico. 65.012.63 Debates. Conferências.• 65.012.265 Rede de nó de processos, orientada para 65.012.65 Ligaçãoe cooperação com outrasorganizações.

• atividades. Inclusive MPM (Metra 65.012.66 Comparação de firmas, de empresas.
Potential Method). 65.012.67 Visitas de inspeção.

• 65.012.27 Modificação, adaptação do programa ao -+ 65.012.126, 659.153
desenvolvimento. 65.012.7 Inspeção. Exame. Supervisão. Verificação

• 65.012.3 Formas de organização.Flexibilidadee rigidez. e controle.
Excesso de organização, superorganização. -+ 001.893,658.562

• -+ 65.014 65.012.8 Manutenção de sigilo. Proteção de informações
65.012.32 Formas de organização, de administração. confidenciais.

• 65.012.323 Proporção de pessoal. Proporção entre pessoal -+ 651.928
administrativo e pessoal da produção etc. 65.013 Questões psicológicas.

• Amplitude do controle. -+ 331.446.4
-+ 658.3 Exemplots) de Combinação(ões):• 65.012.325 Organizaçãohierárquica 65.013:159.953 Significado, importância

65.012.326 Organizaçãofuncional. da memória da organização• 65.012.327 Organização do pessoal, Hierarquia e pessoal. 65.014 Estrutura organizacional. Hierarquia.

• 65.012.328 Sistema de comissões. 65.014.1 Órgãos da empresa. Funções e tarefas. Divisão
65.012.34 Logística de trabalho. Distribuição de responsabilidades.

• -+ 355.41 Especialização.Demarcação. Extensão
65.012.38 Desmantelamentoda cadeia de comando. de funções.

• Redução de despesas. Redução de pessoal. Exemp/o(s) de Combinação(ões):
Dispensa temporária. 65.014.1(084.2) Representações

• 65.012.4 Administração. Diretoria. Técnicas e métodos esquemáticas das funções do pessoal.
de administração. Diagramas, gráficos, mapas da

• 65.012.41 Determinação das responsabilidades organização.Organogramas
hierárquicas. 65.014.12 Departamentalização, Estrutura departamental,

• 65.012.412 Determinaçãodas reponsabilidadesda gerência seccional.
65.012.413 Determinação das relações entre supervisores, 65.014.13 Questões relativas à centralização.• gerentes e subordinados. 65.014.132 Centralização.

-+ 658.3 -+ 65.0/6.4• 65.012.42 Disciplina. Ordens. Instruções. 65.014.133 Descentralização.
65.012.43 Tipo de gerência. /' 65.014.134 Coordenação.• 65.012.431 Gerência exercida por uma única pessoa. 65.015 Estudo e análise do trabalho. Estudo

• Controle pessoal. de métodos.
65.012.432 Gerência exercida por conselho administrativo, -+ 06.049, 331.103.22



651 Administração de, escritórios. Prática de escritório. Trabalho de escritório

651 Administração de escrltârios. Prática de e.'iC:ritório. Trabalho de escritârio

Divisões principais

Preços. Tarifas.
~ (085.617),338.5
65.03 == 658.8.03

Departamentos. Seções.

Materiais de trabalho,
equipamento
em geral.
~ 651.2

Mudança. Transformação. Conversão.

Reconstrução. Retomo.

~ 658.16
Dissolução. Encerramento. Fechamento.
Insolvência Falência Liquidação.

~ 347.471.045,347.72.04.347.7361.739
.658.167

Dimensão, extensão, tamanho das
empresas.

~ 334.012.6
Grandes.
Muito grandes. Empresas gigantescas.
Empresas de porte médio.

Pequenas empresas.
Microempresas.
Descrições, qualidade, categoria (do

negócio, do trabalho, dos produtos etc.).
Exemplar, excelente. Boa. Ótima
(p. ex., ponto de equilíbrio).
Média. Moderada.
De baixo padrão. Ruim. Imprestável.
Insatisfatória.
Termos de negócios. Acordos.
Condições.
~ 339.18.658.718

Condições de entrega.
Garantias.

escritórios.
Serviços de escritório.
Serviço de secretariado.
Serviços gerais de escritório.
Serviço de circulaçio interna de
documentos. Distribuição de informações,
mensagens etc .. Inclusive serviço interno de
mensageiros.
Serviço postal, serviço de distribuição de
correspondência.
Serviço telefônico. Serviço de telefonista.
Outros serviços de escritório.
Recepção de visitantes e informações. Serviço
de atendimento. Visitas. Inspeções. Visitas

65.0 Ió.S

65.016.7

65.017.1
65.017.12
65.017.2

65.017.3
65.017.32
65.018

65.018.3
65.018.4

65.017

65.02

65.03

65.018.2

65.07

651.4
651.44
651.45
651.456

651.457

651.458
651.459
651.459.2

65.027
65.027.5

65.06

728

~ 657, 658

65.015.07 Departamentos de estudo do

trabalho

Estudo de métodos. Simplificação do trabalho.

Projeto e desenho de instalações e
equipamento. Projeto e adaptação de
ferramentas e máquinas para uso do homem.

Ergonomia
Projeto e leiaute de locais de trabalho.
~ 331.421

Organização do fluxo de trabalho. Seqüência de
operações. Roteiro. Arranjo, disposição dos
materiais no local de trabalho.

Estudo do trabalho. Estudo de tempo e
movimento. Quantificação do trabalho
(classificação).

Amostragem de atividades. Estudo sobre
coeficiente de atraso.
Sistemas predeterminados de movimento
tempo (PMT). Métodos de medição do tempo
(MTM). Fator trabalho etc..
Tempo-padrão e tempo permitido e sua
determinação. Tempo de espera. Atraso.
Tempo perdido, improdutivo, ocioso.

Nível de eficiência. Nível de desempenho.

Rendimento-padrão. Capacidade de

desempenho.
Avaliação de cargos. Classificação de cargos.
Avaliação de tarefas.

Instrumentos auxi Iiares do estudo do trabal ho.
Inclusive fluxogramas. Diagramas de função.
Desenvolvimento, evolução da empresa.
Formação, fundação, estabelecimento.

Desenvolvimento. Aquisição.
Crescimento. Expansão. Progresso. Aumento.
Retração. Contração. Redução. Declínio.
Associação. Concentração. Fusão.
~ 330.341.44.334.758.658.168.5

Divisão. Separação. Dissolução de um cartel.

Equipamento de escritório.
Máquinas de escritório.
Suprimentos de escritório.
~ 686.8

Exemplois) de 'Combinaçãotões):

651.2:645.4 Móveis de escritório
651.2:681.31 Computadores e

calculadoras de escritório
651.2:681.6 Equipamento gráfico de

escritório. Máquinas de escrever.
Máquinas de duplicar e imprimir

651.2:778.1 Fotocopiadoras de escritório
Funções, deveres e atividades de

fi5015.145

65.015.1

65.015.11

65.015.2

65.015.144

ss.o 15.14

65.016
65-.016.1

65.015.25

65.015.12

65.015.13

65.015.3

65.015.6

65.016.5

651.4/.9

65.016.2

65.016.3
65.016.4

651.2

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



651 Administração de escritórios. Prática de escritório. Trabalho de escritório

651. 7 Correspondência. Comunicações
escritas. Relatórios.

651.71 Papéis de escritório. Formulá rios
impressos. Papéis em branco.
~ 6';"6.13,6-68//81.686.81

Subdivisões auxiliares especiais
651.71'1 Formatos.

Especificar por codificação alfabética 011

outro código (Tabela 1/11
Exemplots) de Combinaçãotõest:

651.715'1 A5 Formulários em formato A5
651.71"2 Cor.

651.7J '2;: 535-2
651.71' 3 Qualidade do papel ou papelão utilizados.
Divisões principais
651.711 Papel, fichas, envelopes etc. em branco.
651.711.l Fichas.
651.711.2 Tiras, Pedaços de papel.
651.711.3 Folhas simples de papel.
651.711.8 Envelopes.
651.713 Papel timbrado. Papel de carta com

cabeçalho.
651.715 Formulários para fornecimento, entrega

etc.. Inclusive Formulários de pedidos.
Faturas.

651.74 Estilo de correspondência. Inclusive
Correção. Ortografia. Pontuação.

651.75 Cartas comerciais. Inclusive Redação.
Apresentação.

651.76 Avisos de reunião. Avisos, editais de
convocação.

651.77 Atas de reuniões de comissões. Minutas
de reuniões.

651.78 Relatórios.

·,
• i

I• I

• I

1• 651.459.4

•• 651.5•• 651.51• 651.512

• 651.513

•• 651.53

• 651.531

•• 651.533

• 651.533.2

• 651.533.4• 651.533.6

• 651.537• 651.538

• 651.54

•• 651.542

•• 651.543

•• 651.545

•• 651.546

• 651.548

• 651.55
651.552• 651.554

• 651.56

guiadas.
~ 65.012.67

Serviçode balcão. Serviçode guichês.
Exemplots) de Combinaçãotões):

651.459.4:336.71 Serviçode balcãode
bancos

Arquivos de escritório. Arranjo e
armazenamento de arquivos.
Pastas. Arquivos e arquivamento.
~ 686.83184,930.25

Arquivos segundo a forma.
Arquivos em forma de livros. Volumes
encadernados.
Arquivos em folhas soltas e em forma
de tiras. Folhas. Maços. Tiras ou bobinas
(p, ex. de relógios de ponto, de máquinas
de somar).
Arranjo de arquivos. Classificação.
Ordenação.
Princípios de arranjo. Inclusive
classificação por assunto, lugar, data,
pessoa, departamento.
Sistema de arranjo (ordem de
arquivamento).

~025.4

Ordenaçãoalfabéticae alfanumérica
(basicamenteem ordem alfabética).
Ordenação numérica Numeraçãoseriada.
Sistemas com notação mista Combinação
de caracteres alfabéticos e numéricos, ou
palavras e números.
Preparo de documentos para arquivamento.
Ordenação e arranjo de dados, documentos
e objetos recebidos no escritório.
Armazenamento e conservação de
documentos de arquivo. Métodos de arranjo,
de arquivamento em prateleiras.
~ 022.4,025.8

Arquivamento plano, de lado.
Armazenamento horizontal. Arquivamento
em papeleiras, gabinetes, caixas e
escaninhos.
Arquivamento em forma de rolos. Inclusive
rolos horizontais em prateleiras, em
gavetas. Rolos verticais,
em armários ou armações especiais.
Arquivamento vertical em prateleiras
(p. ex., de livros, pastas, colecionadores,
caixas).
Armazenamento em arquivos e armários
verticais.
Arquivamento suspenso. Armazenamento
em pastas suspensas.
Acessórios para arquivos.
Fichas e folhas-guia.
Etiquetas. Rótulos etc..
Registro sistemático de informações de
arquivo. Pastas, arquivos permanentes.

651.57

651.572
651.578
651.58

651.8

651.83
651.838
651.838.2

651.838.4

651.838.6

651.838.8

fechados ou mortos.
Arquivamento de informações efêmeras.
Registros e documentos temporários.
Inclusive listas de compromissos,
memorandos, notas etc..
Retenção por períodos específicos.
Destruição de documentos.
Emp réstimo de documentos.

Fichários. Arquivamento de fichas.
~ 686.84,686.8-;4

Exemplots) de Combinaçãotõesr.

651.8:658.8 Fichários de registros de
vendas

Métodos de arranjo.
Classificação e recu peração,
Classificaçãoe recuperação manual. Inserçãoe
extração sem acessórios.
Classificaçãoe recuperaçãomecânica. Inserção
e extração com acessórios.
Classificaçãoe recuperaçãovisual. Inclusive
Fichas de coincidência óptica.
Classificaçãoe recuperaçãoeletrônicae
magnética,



654 Telecomunicação e telecontrole (organização, serviços)

~ 338.47.347.83.351.817.355.343.1.358.236.621.39,622.489, 623.61,656
Especificar máquinas de telecomunicação por -1/-9 (de 62-1/-8 e 66-9)
Os auxiliares relacionados em 65.0 ... não são aplicáveis em 654 e subdivisões

Subdivisões auxiliares especiais

654 Telecomunicação e telecontrole (organização, serviços)

1

Cópias a carbono.

Duplicação mecanizada.
Reprodução por ação da luz. Inclusive

Fotocópia. Diazotipia.
Especificarpor: 778. 1...

Tradução. Interpretação.
~ 06.053.56. 355.343.18.356.362

Códigos comerciais, criptografias.
~ 003.26, 65.012.8

Taquigrafia. Estenografia.
~ 651.923.4

Sistemas de abreviação de escrita comum.
Taquigrafia mecânica. Estenotipia.
~ 681.613.3

Sistemas taquigráficos segundo a língua.
Exemplots) de Combtnaçãotões):

651.934= 1II Taquigrafia inglesa
651.934= I 12.2 Taquigrafia alemã

Sistemas taquigráficos não-fonéticos e
parcialmente fonéticos.
Sistemas fonéticos de taquigrafia.

654.032.3"38" Tarifas para dias feriados
Tarifas segundo a categoria da pessoa. Tarifas
para autoridades, para a imprensa etc..
Tarifas para finalidades especificas. Tarifas
segundo o objeto de comunicação.
Tarifas segundo a velocidade, rapidez da
comunicação (p. ex., tarifa para serviços

expressos).
Tarifas segundo a forma de comunicação.
Cobranças adicionais. Inclusive Taxas de
seguro, para serviços registrados, para
respostas pagas.
Registro e controle de estimativas
de tarifas.
Métodos de pagamento. Inclusive
medidores de pagamento antecipado
(máquinas para fichas, caixas para moedas).
Lugares para quitação de contas. Centros
de contabilidade.
Reembolsos.
Documentos. Formulários.
Falhas. Interrupções, demoras.
Reclamações. Consertos.
Sinais. Sinais de chamada. Sinais
de aviso etc •.
~ 654.9 e respectivas remissivas

Serviços auxiliares que usam
telecomunicações. Inclusive serviços de
hora certa.
~ 621.395.9, 621.396.9

Administração. Gerência.
~ 65.01

Serviço administrativo geral. Pessoal.

651.93

651.925.2

651.925.3

651.925.4

654.06

654.032.4

654.032.8
654.032.9

651.926

654.032.7

651.928

654.032.6

651.932
651.933

654.034

654.071

654.033

654.07

651.934

651.937

651.936

654.038
654.039
654.04

654.036

654.05

730

suspensos, não-visíveis.
Equipamento, acessórios para fichários.

Escrita. Duplicação. Tradução.
Estenografia.
Escrita comercial, transcrição.
Duplicação, Tradução.

~003

Escrita manual. Transcrição manual.
Datilografia.
~ 681.61

Exemplo/s) de Combinação(ões).
651.923.07 Seções de datilografia. Centrai,

de datilografia

Taquigrafia à máquina. Tomada estenográfica de
ditados. Transcrição datilográfica de
estenografia
~ 651.93.681.847

Produção de cópias múltiplas. Duplicação.

Serviços públicos em geral.
Vias, linhas de telecomunicação.
Número e freqüência de comunicações.
Distribuição espacial das comunicações.
Vias.
Comunicações por pessoas ou serviços.
Exemplo(s) de Combinação(ões):

654.024:35 Comunicações governamentais
Comunicações para um grande número de
pessoas.
~ 654.19

Comunicações para finalidades específicas.
Comunicações segundo a velocidade, a
rapidez.
Transmissão rápida de mensagens.
Transmissão retardada de mensagens.
Comunicações segundo a forma (em
linguagem normal, em código, secreta).
Indicação do destinatário (p. ex., número do
telefone, endereço telegráfico).
Tarifas. Preços. Taxas. Pagamento.
Princlpios gerais de tarifação. Alterações,
aumentos, reduções nos preços.
Tarifas. Escalas de preços.
Tarifas segundo o número, freqüência e duração
das comunicações.
Tarifas segundo o lugar de origem e a distância
das comunicações.
Tarifas segundo o horário.
Exemplo(s) de Combinação(ões):

654.032.3"345" Tarifas noturnas

651.85

651.9

651.92

651.923.4

651.921
651.923

651.925

654.032.2

654.01
654.02
654.021
654.022

654.032.3

654.026
654.027

654.03
654.031

654.029.3

654.024

654.025

654.032
654.032.1

654.027.3
654.027.5
654.028

•••••••
•••
•••••
••••••••••
••
•••••••••••



•• 654 Telecomunicação e telecontrole (organização, serviços)

•• Inclusive Técnicos. Operadores. 654.165:; 654.15
I 654.072 Administração do uso público das 654.17 Transmissão de fac-símiles e televisão..

• comunicações. Inclusive Reserva. Conexão. (ponto a ponto).
Transmissão de mensagens. Supervisão, ~ 621.397, 654.197

• controle do uso. 654.171 Transmissão de fac-símiles. Fax.

654.073 Entrega de mensagens ao destinatário. 654.172 Transmissão de televisão.

• 654.077 Instalações administrativas. Inclusive 654.173 Televisão e telefonia combinadas.
recursos materiais e financeiros. 654.19 Radiodifusão e teledifusão.

• Escritórios, acomodações. Mobiliário. ~ 621.3961.397
Equipamento. 654.191 Estações, estúdios de rádio e televisão.

• 654.077:; 35.07 ~ 621.396.71, 621.397.7

Divisões principais 654.195 Radiodifusão. Rádio.

• ~ 621.396.44, 621.396.97
654.1 Telegrafia. Telefonia. Rádio. 654.195.2 Radiodifusão por linhas. Radiodifusão• Televisão. por cabos.
654.14 Telegrafia por fio (serviços por cabo, 654.195.6 Difusão sonora por ondas de rádio.• serviços por fio). 654.197 Difusão por fac-símile e por televisão.

• ~ 621.394 ~ 621.397, 654.17
654.141 Agências telegráficas. 654.197:; 654.195

• 654.142 Telegrafia particular, por linha privada. 654.198 Difusão conjugada de televisão e som.
654.143 Telegrafia pública, por linha pública.

• 654.143 == 654.153 654.9 Sinalização Serviços diversos de
654.144 Tráfego telegráfico manual e automático. telecomunicação. Controle remoto

• 654.144 == 654.154 (telecontrole).
654.145 Comunicação por teleimpressora. ~ 62-519,621.398,627. 71li2, 629.066

• • Serviço de telex. ,654.05,656.05,656.25
~ 654.916, 681.613.4 654.91 Sinalização óptica, visual.

• 654.147 Telegrafia para finalidades especiais para ~ 628.975
sistemas de alarme e aviso. Inclusive 654.912 Métodos de produção de efeitos ópticos.• telegrafia para policia, para serviços de Inclusive sinalização com cores, formas,
bombeiros. bandeiras, fumaça. fontes luminosas,• \
~ 614.842.4,654.9 foguetes.

654.15 Telefonia por fio. ~ 627.724, 662.12• • ~621.395 654.913 Sinalização com emprego de caracteres
I 654.151 Centrais telefônicas. Estações telefônicas. escritos ou impressos.• 654.151.2 Centrais telefônicas. 654.915 Dispositivos de indicação óptica e de

• 654.151.4 Estações telefônicas. Inclusive alarme. Inclusive painéis indicadores.
Cabines telefônicas. 654.916 Equipamento de escrita à distância.

• 654.152 Telefonia privada. Serviços internos de ~ 654.145, 681613.5
telefones (dentro de um edifício ou de um 654.92 Sinalização acústica. Sistemas de

• grupo de ediffcios). campainhas. Sistemas de alarme.
654.153 Telefonia pública. Serviços telefônicos 654.922 Métodos de produção de som. Inclusive

• públicos. apitos, sirenes, cornetas, buzinas de
654.153.2 Tráfego de telefonia local.Serviços sinalização. Campainhas, sinos. sinetas de• telefônicos locais. sinalização. Explosões, detonações. Sons de
654.153.3 Tráfego telefônico interurbano(chamadas entre vozes. Máquinas. painéis falantes.• localidades diferentes com estações diferentes). 654.923 Sistemas de campainhas, sinos, sinetas.

• Chamadas interurbanas. Carrilhões etc•.
654.153.4 Tráfego telefônicode longadistância. Exemplo(s) de Combinaçãotões):

• Chamadas internacionais. 654.923-83 Sistemas de campainhas, sinos
654.154 Tráfego telefônico manual e automático. acionadoseletricamente, 654.154.2 Tráfegotelefõnicomanual. 654.923-86 Sistemas de campainha, sinos
654.154.3 Tráfego telefônico semi-automático. acionadosmecanicamente, 654.154.4 Tráfego telefônico automático. 654.924 Sistemas e instalações de alarme.
654.157 Serviços telefônicos para chamadas 654.924.3 Sistemas automáticos de alarme contra ladrões, de emergência. e arrombadores.
654.16 Radiocomunicação. ~ 62-759.8, ~ 621.396, 654.19 654.924.5 Sistemasautomáticos de alarmecontra
J:.cAl lJ:A1 D_..I:_. ..._.I ____ 4':_ 1._1 ____ 4': _ _ _ _ ~_\.
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~ 0, 681.6.76,774/777

Os auxiliares 65.02 ... e 65.06 não são aplicáveis em 655 e suas subdivisões

655 Indústrias gráficas. Impressão. Edição. Produção e comércio de livros

Divisões principais

r
t

1

I

1

mensagens, sinais. Indicação remota.

Aparelhos mecânicos para transmissão de

mensagens e sinais.
Transmissão de mensagens e sinais que
utilizam lâmpadas, indicadores ou sistemas
de campainhas.
Transmissão de mensagens e sinais por
meios elétricos.
Dispositivos de seleção e controle para
instalações de sinalização.
Sinalização remota de fenômenos
específicos, p, ex., temperatura.
~ 681.12

para outro.
Estereotipia em metal.
Formação de superficies de impressão.
~ 681.617.21

Processos de moldagem, de fundição. Inclusive
Fundição centrífuga. Moldagem por injeção.

Especificar por :621. 74...
Endurecimento de estereotipias por tratamento
da superficie.
Estereotipia não-metálica.
Estereotipia em borracha.
Estereotipia em plástico.
Eletrotipia. Galvanoplastia.
~ 621.357

Produção de placas de impressão em relevo por
diversos métodos exceto fundição. Inclusive
Emprego de materiais fotossensíveis.
Conversão de superfices de impressão de um
processo para outro. Métodos de conversão.
Produção de superfícies de impressão por
entalhe. Gravura.
Processos primitivos de entalhe. Inclusive
Gravura manual. Água-forte. Heliogravura,
Processos mecânicos, fotográficos, elétricos,
eletrônicos e outros de transferência de imagens
para chapas ou cilindros a entalhe. Inclusive
Fotogravura.
Qualidade e propriedades das chapas a entalhe
etc.. Inclusive profundidade do entalhe
(profundidade da célula). Forma e dimensão
das células ou cavidades. Reprodução de
meios-tons.
Produção de superfícies de impressão
original em relevo. Gravação por processo
foto mecânico.
Produção manual de superficies de impressão
em relevo. Inclusive gravação de linhas.
Talhe ou incisão.
Processos mecânicos, fotográficos, elétricos,
eletrônicos e outros para transferência de
imagens para chapas ou cilindros a relevo.
Fotogravura.

654.935

654.94

654.937

654.938

655.224

655.212.23

655.122.15

655.221.2

655.111.11

654.931

655.224.3

655.224.1

655.224.2

655.211.8

655.112.3
655.122.32
655.221.34

655.112.4

655.212.6

655.225

655.115.1

655.225.2

732

Sinalizadores de tempo (p, ex., em escolas,

fábricas, escrttérlos).

~ 681.11.033.2

Outros dispositivos acústicos de
sinalização.
Transmissão de sinais acústicos por
meios diversos.
Transmissão pelo ar.
Transmissão pela água.
Transmissão pela terra.
Recepção de sinais acústicos.
Transmissão remota de comandos,

Indústria gráfica em geral.
História da imprensa, da tipografia.
Descobrimento das técnicas de impressão
de livros.
Oficinas, empresas gráficas, tipografias e
negócios conexos.
Exemplots) de Combinaçãotôes):

655.15.01 Organização de empresas
gráficas

Processos de reprodução gráfica.
Produção de superfícies de
impressão. Composição tipográfica.
Produção de superfícies de impressão
(exceto composição).
~ 655.24128.774,778.18

Reprodução, duplicação de superficies de
impressão. Duplicação de chapas, clichês,
tipos. Conversão de superfícies de
impressão, de matrizes, de um processo

654.926

654.927

655.15

654.927.1

654.927.2

654.927.3

654.928
654.93

655.021
655.023
655.024
655.025

Subdivisões auxiliares especiais
655.02 Processos de trabalho.

Sudividido mais detalhadamente em

algumas subdivisões de 655,p. ex.,

65528.02.... 655.3.02...
Operações preparatórias.
Defeitos. Falhas. Dificuldades.
Processos referentes à produção de cor.
Processos referentes ao uso de materiais
exceto o papel.
Processos referentes à confecção de
produtos impressos especificos.
Processos referentes à reprodução de
ilustrações.
Processos de acabamento.
Produtos.

Subdividido em algumas subdivisões de
655. p. ex., 655.28.06. ..,6553.06..

655.1
655.11

655.028
655.06

655.027

655.026

655.22

655.222

655.2

••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
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655.267

655.26

655.28

655.254
655.254.2
655.254.22

655.254.24

655.254.4

655.262

informação).
Processamento e conversão do original.
Processamento do original.
Editoração.

--+ 0"'0..j • 808.]
Preparação técnica para composição. Inclusive
Marcação. Diagramação. Arte-final.
Conversão do original. Produção de registros
legiveis por máquina. Operações de
processamento de texto.
Tipografia. Projeto gráfico. Tipos de texto
(material a ser composto).
Projeto tipográfico do texto. Inclusive
questões estéticas. Divisão e diagramação
do texto. Disposição das ilustrações.
Tipos de texto. Inclusive material corrido
ou misto. Textos em língua ou escrita
estrangeira. Material tabular. Fórmulas.
Composição tipográfica.

--+ 681.616
Subdivisões auxiliares especiais
655.28.02 Operações. Processos.
655.28.021 Operações preparatórias.
655.28.022 Procedimentos de preparo e composição

de originais.
Estudos científicos.
Princípios básicos e técnicas da composição
tipográfica. Inclusive formação das linhas.
Justificação. Divisão silábica. Formaçãode
colunas. Montagem de páginas e cadernos.
Imposição.
Início da operação de composição. Entrada
dos dados.
Entrada por digitação manual.
Entrada por suporte de dados.
Utilização de processamento eletrônico de
dados. Entrada por computação.
Entrada por controle remoto. Composição
por teletipo.
Composição propriamente dita. Reunião e
posicionamento de caracteres. matrizes, tipos.
Processos para fixução c produção (saída) da
composição acabada (p. ex., fundição de tipos.
revelação e fixação do filrne). Produção dos
suportes de dados (tipo fundido. matéria
fotocomposta etc.).
Correçãoe revisão. Inclusive provas. Revisão
de provas. Correção de provas.
Dificuldades.
Composição para determinados tipos de
produtos gráficos.

Especificar por. 066...
Inserção de ilustrações no texto. Diagramação,
arranjo, integração de ilustrações.

--+ 655.533

Trabalhos de acabamento. Inclusive limpeza e
distribuição dos tipos. Amarração da matéria
composta. Guarda da composição pronta pura

655.28.022.1
655.28.022.2

655.28.022.3

655.28.022.31
655.28.022.32
655.28.022.36

655.28.022.5

655.2R.022.7

655.28.022.8

655.28.02J
655.28.026

655.28.027

655.28.028

Qualidade e propriedades de chapas de relevo
etc.. Inclusive profundidade do relevo. Forrna e
dimensão dos elementos da imagem (p. ex.,
pontos). Reprodução de meios-tons.
Produção de superflcies em relevo segundo o
método de representação. Inclusive por linha.
Por ponto de meio-tom, autotipia.
Produção de superffcies de impressão
planas. Litografia.
Processos planográficos primitivos. Litografia
manual. Processos de transferência.
Processos mecânicos, fotográficos, elétricos.
eletrônicos e outros de transferência de imagens
para chapas ou cilindros planográficos.
Fotolitografia.
Qualidade e propriedades das chapas
planográficas etc .. Inclusive forma dos
elementos da imagem. Reprodução de
meios-tons.
Produção de superfícies de impressão
diagráficas.
Produção de telas.
Produção de estênceis.
Produção de superfícies de impressão
colográficas e similares. Inclusive
Colotipia. Fototipia. Aquatone.
Pr?dução de outros tipos de superfícies
de impressão.
Produção das cbapas tipográficas.
Estilos de tipos. Famílias de tipos.

--+ 003, 681.615.2
Tamanho do corpo do tipo.'
Peso do tipo. Inclusive Claro,
meio-preto, negrito.

Sistemas de medidas tipográficas. Inclusive
sistema de ponto.
Estilo dos tipos. Inclusive antiqua
(estilo antigo). Sem cerifa. Góticos.
Caracteres especiais. Inclusive
Logotipos. Ligaturas. .
Outros tipos com exceção de letras.
Inclusive sinais, fios, chaves, traços
(travessões, hifens) etc. Florões
e outros ornatos.
Catálogos de tipos.
Listas de fontes, de estilos de tipos.
Conjuntos de caracteres.
Produção de su portes de informação
destinados à composição tipográfica.
Manuscritos, originais, texto
para a gráfica.
Regras para produção e tratamento de
originais etc. Preparação do original.

Inclusive sinais de correção e marcação de
originais.

Exemplois) de Combinação(ões):
655.251(035) Manuais de estilo
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• Divisões principais

655.3.025:678.5 Impressão em plásticos

emgeral
Impressão de determinados tipos de produto.

Especificarpor. 066...
Impressão de matéria pictórica, ilustrações.
Trabalhos a traço e meio-tom.
Trabalho de acabamento. Inclusive
limpeza. Secagem.
Produtos da impressão. Impressos.
Qualidade e características dos impressos.
Qualidade das ilustrações, do material
iconográfico. Inclusivefidelidadede
reprodução. Contraste. Nitidez.
Defeitos do material impresso. Imperfeições.
Inclusive Distorção. Borrões. Transparência.
Registro ruim. Padrões de interferência,
p. ex., moiré.
Folhas estragadas. Refugos.
Produtos impressos.
Livros. Folhetos.
Jornais.
Revistas, periódicos.
Cartazes. Letreiros.

Embalagens.
Rótulos. Etiquetas.
Calendários.
Decalcomanias.
Peças transparentes.
Cartões postais. Cartões de felicitações.
Bilhetes, tíquetes.
Formulários.
Formulários com cópia por pressão.
Formulárioscom carbono.
Papel-moeda. Papéis de segurança. Títulos.
Certificados de ações e outros.
Selos postais etc..
Mapas. Globos.
Representações tridimensionais.
Microimagens.
Peças impressas perfumadas.
Outros produtos.

Especificar por: ...

Impressão estereográfica, tipográfica.
Impressão tipográfica.
Outros tipos de impressão estereográfica.
Flexografia(impressão com clichês
de borracha).
Impressão a vácuo.
Linoleogravura
Impressãodiagráfica. Trabalho com tela e
estêncíl.
Serigrafia. Impressão com telas.
Silk-screen.
~ 666.1. 058.4

Impressão com estêncil.
Impressão planográfica.
Impressão por colotipia.

655.3.028

655.3.062.3

655.3.026

655.3.062.9
655.3.066
655.3.066.11
655.3.066.12
655.3.066.13
6-1 \:6.24

655.3.027

655.3.06
655.3.062
655.3.062.2

655.3.066.25
655.3.066.252
655.3.066.26
655.3.066.27
655.3.066.28
655.3.066.32
655.3.066.34
655.3.066.35
655.3.066.356

655.3.066.36

655.3 .066.43
655.3.066.51
655.3.066.52
655.3.066.53
655.3.066.9

Divisões principais
655.32
655.322
655.326
655.326.1

655.326.3
655.326.6
655.33

655.332

655.335
655.34
655.341

734

Qualidade e características da composição.
Inclusiveerros. Defeitos.
Produtos compostos tipograficamente.

655.28.066,: 655.3.066

Composição e fundição mecânicas.
Fundição de linhas inteiriças, linhas-bloco.
Processos de composição e fundição de
linhas inteiriças. Linotipia, Linotipo.
Inclusive Linotype. Typograph. Ludlow.
Processos de composição e fundição de tipos
separados. Monotipia. Monotipo .
Inclusive Monotype.
Composição manual. Inclusive composição
manual com tipos de metal. Composição
com letras transferíveis a seco, por
decalque•
Composição datilográfica.
~ 681.612especialmente 68/.6/2.84

Fotocomposlção (fototipografia, composição
filmográfica).
~ 681.616.7

Operações. Processos.
Operações preparatórias. Inclusive preparação.
Preparaçãoda máquina,
forma, tinta, papel.
Processo de impressão.
Estudos científicos.
Impressãoexperimental.
Estágios de produção. Inclusive provas. Acerto
(fazer o registro).
Entintamento da forma.
Aspectos físicos da área de impressão.
Inclusive Forças de impressão. Pressão dos
cilindros. Fenômenosde deformação.
Impressão segundo princípios mecânicos.
Inclusive impressão plano-cilíndrica,rotativa.
Direta e indireta ou offset.
Formato do papel ou de outras superfícies
impressionáveis. Inclusive folha. Bobinaou
rolo. Vasilhames.Outros objetos moldados.
Problemasde impressão. Inclusivedificuldades
com a forma, a tinta, a máquina. Borrões.
manchas, nódoas. Frades, mordidos.
Impressão em cores.

Segundo a quantidade de cores
Exemp1o(s) de Combinaçãotões):

655.3.024.2 Impressãoem duas cores.
Impressão bicolor

655.3.024.3/.5 Impressãomulticor.
Impressão por processo fotomecânico

655.3.024.3 Impressão em tricromia
655.3.024.4 Impressão em tetracromia

Impressão em várias superfícies exceto papel.
~ 666.1.058.4, 677.027.5

Exemplo(s) de Combinação(ões):

Operações e técnicas de
impressão. Impressão.
~ 667.52,676,681.62

Subdivisões auxiliares especiais

655.3.022
655.3.022.1
655.3.022.16
655.3.022.2

655.3.023

•
• 655.28.062

.655.28.066

• 655.285

.655.2811.282

• 655.281

• 655.282

•
• 655.286

• 655.287

•

•
• 655.3

•• 655.3.02

• 655.3.021

•••
• 655.3.022.3

• 655.3.022.5

• 655.3.022.6

•
• 655.:1.022.7

••
• 655.3.024

••••
• 655.3.025

•••



655.426:61 Venda de livros médicos
Empréstimo de livros.
Venda de livros por intermediários.
Venda de livros por distribuidores.
Venda de livros por atacadistas.
Vendade livros encalhados.

655.522

655.5 Outras questões diversas sobre a
indústria e o comércio de livros.
~ 001.81.179.1.82.083

Subdivisões auxiliares especiais
655.5.03 Preços. Tabelas de preços.

655.5.03 ~ 658.8.03
Divisões principais
655.51 Seleção de originais. Ofertas para

publicação. Apresentação para exame,
pedidos, aceitação de originais.
Avaliação de originais. Leitores da editora.
Perspectivas comerciais, de vendagem.
Público-alvo.
Relações entre editore autor. Tamanho
da edição ou tiragem. Direitos
autorais. Edições revistas. Exemplares
gratuitos etc..
Contrato entre o autor e o editor.
~ 347.788.1

Direitos autorais. Inclusive direitos do
autor. Direitos do editor.
Colaboração entre autor e editor durante a
editoração e a impressão. Correções.
Ilustrações.
Contratos e acordos com associações
de autores.
Intermediários entre autor e editor.
Inclusive agentes literários. Acordos
relativos aos direitos de tradução e
adaptação.
Acordos sobre a imprensão. Inclusive
tiragem limitada. Cópias numeradas.
Exemplares gratuitos do autor. Exemplares
adicionais numa tiragem.
Especificações de livros. relatórios,
periódicos, outras publicações.
Formato e qualidade do papel.
Especificações sobre estilos de tipos e
impressão. Inclusive tipologia. Tamanho da
mancha. Largura da coluna.
Ilustrações. Material iconográfico.
~ 655.28.027

Encadernação, capa, sobrecapa. Lombada.
~ 686.1

Partes de livros, relatórios, periódicos
e outras publicações.
Informaçãobibliográfica constante das
publicações. Inclusive página de rosto.
Sumário. Legenda bibliográfica(em periódicos).
Folhas de errata.

655.512

655.52

655.523

655.427
655.428
655.428.1
655.428.2
655.428.3

655.521

655.524

655.525

655.53

655.527

655.531
655.532

655.534

655.533

655.535.2

655.535

655 Indústrias gráficas. Impressão. Edição. Produção e comércio de livros

Impressão litográfica (com chapas
de pedra).
Impressão p1anográfica direta com chapas
de metal. Inclusive zincografia.
Impressão planográfica indireta. Litografia
offset. Impressão offset.
Impressão a entalhe. Impressão a partir de
superfícies entalhadas.
Impressão a entalhe a partir de
chapas gravadas.
Impressão a entalhe a partir de chapas
gravadas com água-forte. Gravura,
fotogravura.
Outras técnicas de impressão.
Operações complementares. Inclusive
Pautação. Paginação. Dobragem. Corte.
Colagem. Encadernação. Estampagem.
Outros processos de impressão
e reprodução.
Impressão eletrostática e processos
similares.
~ 778.1

Reprodução por meio de reações da cor.

Edição e comércio de livros
em geral.
~ 686.1

Indústria editorial em geral. Editoras.
Editoração científica.
Edição de obras especializadas. Edição de
trabalhos sobre ramos especializados do
conhecimento ou para determinados grupos
de leitores, profissões etc..

~087

Exemplo(s) de Combinação(ões):
655.413:050 Edição de publicações

periódicas
655.413:62 Edição de obras técnicas
655.413:78 Edição de obras musicais

Questões diversas sobre edição e
publicação.
Edição em comissão, por intermédiode agentes.
Edição por conta do autor. Edição do autor.
Comécio de livros em geral. Venda de
publicações. Venda de livros em geral, de
antiquários e por atacado.
Comércio varejista de livros. Livrarias
gerais.
Venda de livros por representantes,
caixeiros viaja ntes,
Exportação de livros. Venda de livros
pelo correio.
Bancas de jornais. Venda de jornais e
revistas. Distribuidores de jornais.
Vendedores ambulantes de jornais.
Jornaleiros.
Antiquários. Sebos. Venda de livros de

.'•• 655.342

• 655.343

• 655.344

• 655.35

• 655.352

• 655.353

•• 655.36
655.366

•• 655.39

• 655.392

•• 655.395

• 655.4

• 655.41

• 655.411
655.413

••
•••• 655.418

• 655.418.1
655.418.3

• 655.42

• 655.421• 655.422

• 655.423•• 655.424

• :D.'.

• 655.425



656 Serviços de transporte e serviços postais. Organização e controle do tráfego

~ 338.47/.48. 343.346, 34'; -63, sr: 79/.8 , 351.81,354.4,355.69.629.658.286
Especificar as características do equipamento de transporte e postal por -1/-9
(de 62-1/-8 e 66-9)
Os auxiliares relacionados em 65.()... não são aplicáveis em 656 e suas subdivisões

656 Serviços de transporte e serviços postais. Organização e controle do tráfego

distribuição por atacadistas, distribuidores
etc. Mala direta, despacho pelo correio
(p, ex., de periódicos).
Condições de fornecimento e entrega.
Inclusive envio automático de novos títulos
(standing order), Venda ou devolução.
Estoques de publicações.
Métodos de publicação.
Publicação por assinatura.
Publicação em partes ou fascículos.
Publicação simultânea em periódicos e
como separatas. Seriação em jornais
(folhetins).
~ 050.070.448

Publicação e venda por associações,
clubes do livro etc ..
Publicação por órgãos estatais,
autoridades públicas, serviços públicos
etc. Editoras
e imprensas de órgãos da administração
pública.

rotas de ligação.
Rotas e serviços nacionais (internos).

Cabotagem. Navegação costeira.
Transporte aéreo e marltimo combinados.
Transporte aéreo e ferroviário combinados.
Inclusive para carga: serviço de carga de
trânsito aéreo-ferrov iário.
Área de operação. Locais servidos ou visitados.
Paradas, estações, escalas.
Transporte de pessoas e carga.
Transporte de pessoas. Transporte de
passageiros.

.-+ 656.072

Transporte de mercadorias. Transporte
de carga.
~ 656.(}73

Transporte de pessoas e carga em
grande escala.
Transporte segundo a velocidade, rapidez.
Transporte lento e expresso.
Transporte com tráfego compartilhado.
Inclusive transporte em itinerários comuns.
Tarifas. Despachos. Taxas. Preços.
Pedágios. Custos de transporte e preços
de passagens.
~ 658.8.03

Princípios, estrutura de tarifas.
Tarifa bruta.
Tarifa líquida.
Tarifa a preço de custo.
Princípios gerais de tarifação.

656.031.5:; 658.8.035
Alteração de tarifa. Inclusive aumento, elevação

655.563

655.58

656.022.83
656.022.86
656.022.87
656.022.88

656.025.4

656.022.9

655.567
655.57
655.571
655.572
655.578

656.025.6

656.025
656.025.2

656.027

656.029.4

656.031
656.031.2
656.031.3
656.031.4
656.031.5

656.031.8

656.03

736

Proêmio.Introdução, Preâmbulo. Prefácio.

Apresentação do editor

Texto ou corpo da publicação. Inclusive
divisões do texto: capítulos, seções, artigos.
parágrafos etc. Notas de rodapé.
Referências (no texto).
Anúncios. Seção de anúncios.
~ 659.131

Índices. Listas de figuras, ilustrações.
Bibliografia (separada do texto).
Preço de venda, preço de capa das
pu blicações.
~ 655.5.03

Lançamento das publicações. Promoção,
publicidade. Anúncio de livros etc.
Resenhas, recensões, notas na imprensa.

~659.1

Organização das vendas.
~ mo. 33 .656.886

Organização da distribuição. Inclusive

655.535.4

655.535.6

655.56

655.535.5

655.54

655.535.7

655.55

656.016

655.561

Subdivisões auxiliares especiais
656.01 Organização geral.
656.015 Locais de parada. Locais de repouso. Locais

de estacionamento.
Estações ou postos de serviço.
abastecimento de combustível e de víveres.
Itinerários, serviços e características
especiais.
Freqüência de tráfego. Densidade de
tráfego. Observação do tráfego.
Freqüência de transporte. Densidade de tráfego.
Baixa densidade.
Alta densidade. Inclusive tráfego
congestionado.
Capacidade do itinerário de tráfego.
Itinerários. Linhas. Serviços.
Itinerários regulares. Serviços programados.
itinerários ou serviços temporários.
Serviços irregulares. Serviços ocasionais.
especiais.
Serviço de táxi.
Serviço de fretamento.
Excursões. Viagens de férias.
Abertura, alteração e interrupção de itinerários.
Horários. Chegada e partida.
Modificações imprevistas ou acidentais da
viagem. Inclusive cancelamento, interrupção.
adiamento da viagem. Extensão, modificação,
desvios do itinerário.
Itinerários segundo a importância e o modo
de transporte.
Itinerários, rotas principais.
Itinerários, rotas secundárias. Itinerários.

656.02

656.021

656.021.2
656.021.22
656.021.24

656.022.81
656.022.82

656.021.5
656.022
656.022.I
656.022.2
656.022.3

656.Q22.8

656.022.31
656.022.32
656.022.33
656.022.4
656.022.5
656.022.6

•••••
••••
••••••
••••
••••••••••
••••
•••
••



656 Serviços de transporte e serviços postais. Organização e controle do tráfego•••• 656.032

• 656.032.1

• 656.032.13

• 656.032.14

• 656.032.2

•• 656.032.3

• 656.032.33
656.032.34

•• 656.032.38

•• 656.032.4

• J 656.032.5

• I
656.032.6
656.032.7

• 656.032.8

•• 656.032.9

••• 656.033

• 656.033.1

• 656.033.2
656.033.3•• 656.033.4

• 656.033.6

•
•• 656.033.7

•• 656.033.8

•

das taxas. Redução, diminuição
das taxas.
Tarifas para pessoas e suas bagagens.
Tarifas segundo o número e freqüência
de viagens.
Tarifas para bilhetes de temporada (para
itinerários simples ou em rede). Inclusive
bilhetes de áreas, de zonas.
Tarifas para um número dado de viagens
(p. ex., bilhetes para seis ou dez viagens).
Tarifas segundo a localidade e a distância.
Inclusive tarifas para trânsito ou viagens
diretas. Passagem de volta. Tarifas para
viagens de ida-e-volta,
Tarifas segundo a ocasião da viagem.
Tarifas noturnas.
Tarifas para férias. Inclusive tarifas para
feriados públicos, dias de folga, outros
feriados. Tarifas para excursões de férias.
Tarifas para visitas a feiras, exposições,
teatros, eventos esportivos etc. Tarifas
especiais para excursões.
Tarifas segundo a categoria de passageiro.
Tarifas reduzidas. Inclusive tarifas
para crianças.
Tarifas para grupos de pessoas.
Tarifas para bagagem.
Tarifas segundo a velocidade, rapidez de
transporte. Tarifas normais e expressas.
Tarifas segundo o tipo de acomodação durante
a viagem. Tarifas segundo a classe de viagem.
Inclusive tarifas de luxo.
Cobranças extraordinárias. Tarifas especiais.
Viagens gratuitas. Inclusive adicionais por
assento, leito e reserva de cabines. Taxas para
uso da plataforma,
Tarifas para carga. Tarifas para
mercadorias.
Tarifas segundo o número e freqüência
de viagens.
Tarifas segundo a localidade e distâncias.
Tarifas segundo a ocasião de viagem. Inclusive
tarifas noturnas. Tarifas para dias feriados.
Tarifas segundo os consignadores e
consignatários das mercadorias. Inclusive
tarifas especiais para autoridades públicas.
Tarifas para finalidades especificas. Inclusive
tarifas segundo a natureza da carga. Tarifas por
volume, pelas propriedades, por artigo, por
cargas volumosas. Tarifas para objetos
especiais, p. ex., bicicletas.
~ 620.2

Tarifas segundo a velocidade, a rapidez do
transporte. Tarifas normais ou expressas
para cargas.
Tarifas especiais. Inclusive tarifas para coleta,
para acomodação de objetos volumosos. Tarifas
para transportes com responsabilidade
I! ! ... _..J_ .... __ ... 1. ~_ .J_..._.......: __L_._I

656.034

656.035
656.035.2
656.035.21

656.035.22

656.035.3
656.035.4

656.035.6

656.035.7
656.035.71
656.035.77
656.036
656.037

656.038
656.039

656.039.1

656.039.4

656.039.6
656.039.7

656.04

656.043
656.045
656.U45.2

656.U45.3
656.045.4

656.045.5

656.045.6

656.045.7

Taxas pelo carregamento, redespacho,
transbordo, armazenamento, trapiches etc.
Emolumentos do porto, impostos de
atracação etc..
Tarifas para transporte de animais.

656.034 == 656.032
Recebimento de dinheiro, das passagens.
Métodos de cobrança das passagens.
Bilheterias. Venda de bi lhetes por pessoal
próprio (bilheteiros, condutores).
Máquinas automáticas de vender bilhetes.
~ 681.173

Controle dos bilhetes. Inspeção dos bilhetes.
Medidas contra irregularidades. Multas.
penalidades por viajar sem bilhete válido ctc..
Pagamento por assentos, leitos, cabines
reservadas etc. Etiquetas de reserva.
Época do pagamento.
Pré-pagamento. Pagamento adiantado.
Pós-pagamento. Pagamento posterior.
Locais para pagamento.
Questões relativas à alfândega.

Especificarpor :339.5./3.
Entrega de mercadorias.
Documentos de viagem. Bilhetes. Recibos.
Comprovantes.
Bilhetes etc. para passageiros e bagagem
em geral.
Documentos para transporte de mercadorias.
Documentos de carga. Inclusive conhecimentos
de embarque. Manifestos de carga. Guia de
mercadorias embarcadas.
Notas de consignação.
~ 34".795

Documentos para transporte de animais.
Documentos de alfândega e documentos fiscais.
Inclusive documentos relativos a cotas
de comércio.
Avarias. Atrasos. Reclamações.
Responsabilidade.
~ 347.796.347.824

Avarias. Atrasos na viagem. Reclamações.
Responsabilidade.
Questões gerais. Tipos de responsabilidade.
Inclusive responsabilidade absoluta (que não
aceita erro). Responsabilidade por negligência.
atrasos, paradas.
Limitação de responsabilidade.
Exclusão de responsabilidade. Não
responsabilidade. Cláusulas de restrição
('isenção de responsabilidade').
Responsabilidade de organizações com
localização fixa. Responsabilidade
de estações, portos etc ..
Responsabilidade do transportador: motorista,
capitão, piloto etc..
Responsabilidade do proprietário ou
encarregado.
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•• 656.052 Condução de veículos, Navegação. 656.053.5 Restrições a espera. Proibição de parada
Manobras. 656.053.6 Restrições quanto a paradas (por tempo longo).

• Para os aspectos técnicos das operações Restrições ao estacionamento. Proibição de
do veículos usar 629.07 estacionar, atracar, aterrisar.

• 656.052.1 Navegação. Planejamento da rota 656.053.7 Restrições quanto ao ruldo do trânsito.
-+527 Inclusive restrições quanto a sistemas acústicos

• 656.052.2 Operações e procedimentos antes da saída ou de advertência (p. ex., de uso de buzinas em
depois da chegada velculos automotivos).

• 656.052.3 Partida. -+ 351.759.4 , 625.098,628.517.2
656.052.4 Controle durante a viagem. Condução, 656.053.8 Obstrução das vias de trânsito. Fechamento de

• manobras etc. em viagem. vias ao trânsito. Manutenção de acesso

656.052.42 Viagem em linha reta, retilinear. livre a edificios.• 656.052.43 Velocidade. Duração. Distância 656.054 Sinais de trânsito.

656.052.44 Mudanças de velocidade. Inclusive aceleração. -+ 654.9 e respectivas remissivas• Desaceleração, freagem. 656.054.1 Sinais dados por guardas de trânsito.

656.052.45 Mudanças de direção em geral. 656.054.2 Sinais dados aos guardas de trânsito.• 656.052.46 Mudanças de direção no plano horizontal. 656.054.3 Sinais feitos entre si pelos usuários das

• Inclusive retomo. Reversão. estradas. Inclusive indicação de mudanças

656.052.47 Mudanças de direção no plano vertical. de velocidade, freagem, parada, mudança

• Mudanças de altitude, altura, profundidade. de direção.

Inclusive subida, ascensão. Mergulho, descida. -+ 656.057.88

• 656.052.48 Viagem com relação a obstáculos. Manobras em 656.054.8 Sinais de informação.

relação a outros veículos. 656.055 Sinais fixos, permanentes de trânsito.

• 656.052.5 Viagem em determinadas condições, -+ 625.745.6,625.746.5

especialmente meteorológicas. Viagens em 656.055", 656.053

• condições atmosféricas diversas. 656.055.9 Sinais de advertência. Sinais que indicam

656.052.52 Viagem sem visibilidade, às cegas. proibição ou obrigação. Inclusive sinais de

• 656.052.53 Viagem em meio a cerração, neblina, chuva perigo. Sinais de curvas, cruzamentos,

656.052.54 Viagem no frio, no gelo, na neve. passagens de nível etc. Sinais de prioridade

• 656.052.55 Viagem durante tempestades, ventanias. de trânsito.

656.052.56 Viagem sobre superficies precárias. 656.055.96 Outros sinais. Inclusive sinais para ilhas

• 656.052.57 Viagem sob mudanças súbitas de condições. (refúgios) do trânsito, direção do fluxo de

Inclusive Em contracorrentes, redemoinhos.
trânsito, perigo de derrapagem etc. Sinais

• Perda de âncora.
indicativos de estradas. Sinais de direção. Sinais

• 656.052.59 Viagem acrobática Acrobacias eqüestres,
de distância Indicadores de nomes de lugares.

acrobacias dirigindo veiculos etc.
656.056 Sinais móveis, temporários. Sinais de .

• Acrobacias aéreas.
parada.

656.052.7 Conclusão da viagem. Inclusive parada.
-+ 625.746.5

656.056.4 Semáforos. Sinais de trânsito. Sinais luminosos.• Aterrissagem. Atracação. Amarração.
656.057 Luzes e faróis. Sinais luminosos (excetos

Ancoragem.
os sinais luminosos de trânsito).• 656.052.8 Instrução, prática, treinamento de controle

-+ 628.975
de veículos. 656.057.1 Luzes para marcar a pista.• 656.052.9 Relatórios de viagem. Diários de bordo. 656.057.3 Luzes para finalidades diversas.

656.053 Restrições e controle do tráfego. Sinais iluminados.• Regulamentação do tráfego. 656.057.3 '" 656.053
656.053.2 Restrições de velocidade. Limites 656.057.4 Luzes de orientação, faróis. Inclusive luzes na• de velocidade. entrada do porto.

• 656.053.3 Restrições quanto ao sentido, direção do -+ 627.71
tráfego. Inclusive sistemas de mão única.

..
656.057.7 Pequenos dispositivos iluminados de

• Balões, praças rotatórias. sinalização (fixos ou independentes). Luzes i·:

656.053.4 Restrições quanto ao peso ou dimensões intermitentes, p. ex., para corpo de bombeiros,

• do veículo. Proibição de determinados para a polícia.
tipos de veículos. 656.057.8 Iluminação e lâmpadas de veiculos.

• 656.053.41 Restrições quanto ao comprimento, largura, -+ 628.94
altura dos veículos. 656.057.83 Luzes segundo a cor.• 656.053.42 Restrições quanto ao peso do veículo. 656.057.83", 535-2

656.053.43 Restrições quanto ao tipo de carga. 656.057.831 Luzes vermelhas.• 656.053.431 Carga de pessoas. Limite ao número 656.057.83
de passageiros. 656.057.87 Lâmpadas nos veículos para iluminar• 656.053.432 Carga, frete de mercadorias. Limites quanto à a estrada. Faróis.

• dimensão e peso da carga. 656.057.88 Luzes externas nos veículos. Luzes que indicam

738
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• posição (luzes laterais, luzes traseiras). --+ 656.079

• Indicadores luminosos de direção. 656.072.2 Embarque (no trem, navio etc.). Mudança,

--+ 656.054.3 transferência, transbordo, baldeação entre

• . ' 656.06 Serviços auxiliares• itinerários ou veiculos. Desembarque.

656.062 Postos de serviços em geral. 656.072.27 Escalas. Paradas obrigatórias. Espera

• --+ 629.3.082.2. 725.382 de conexões.

656.062.61.8 == 662.61.8 656.072.3 Distribuição dos passageiros no veículo.

• 656.0M Fornecimento de combustlvel e 656.072.4 Classificação de passageiros.

suprimentos a postos de serviços e 656.072.41 Passageiros segundo a classe de acomodação.• abastecimento. 656.072.42 Passageiros segundo a quantidade.

• 656.064.6/.8 Suprimento de combustíveis diversos (aos 656.072.44 Passageiros segundo o tipo de viagem. Inclusive

postos de serviço). turistas.

• 656.064.61.8 == 662.61.8 656.072.45 Passageiros em viagens oficiais.

656.065 Abastecimento de combustível e Exemp/o(s) de Combtnaçãotões}:

• suprimentos aos veículos. 656.072.45:355.33 Pessoal militar como

--+ 629.082.629.084 passageiros

• 656.065.2 Fornecimento de peças sobressalentes. 656.072.46 Passageiros segundo o destino da viagem.

656.065.3 Abastecimento de combustível. 656.072.5 Supervisão, inspeção do transporte de

• Reabastecimento. Abastecimento de carvão. passageiros. Inclusive controle de passaportes.

Enchimento do tanque. Controle de quarentena.

• --+ 725.384 Inspeção pelo encarregado.

656.065.4 Fornecimento de lubrificantes. --+ 656.073.5

• 656.065.5 Abastecimento de IIquidos refrigerantes 656.072.6 Cuidados com os passageiros. Inclusive

• para motores. acomodação. Alimentação. Entretenimento.

{
--+ 621.643.54 656.072.7 Relações com os passageiros. Medidas

• 656.065.6 Abastecimento de gás de flutuação. administrativas. Conduta, comportamento

656.065.8 Abastecimento de víveres. Abastecimento de dos passageiros.

• alimentos e bebidas. 656.ü73 Serviços e formalidade de transporte de

I 656.07 Administração, controle do transporte, do mercadorias.

• tráfego, do trânsito etc.. --+ 656.025.4
í Os auxiliares de 656.07... não são 656.ü73.1 Reserva e registro de carga. Aceitação de

• ! aplicáveis em 656.82 mercadorias para transportar.
I 656.071 Administração geral. Categorias e funções. 656.073.2 Manuseio da carga.

• ti
656.071.1 Comando. Pessoal técnico superior. Inclusive --+ 621. 798

t capitão, piloto. Engenheiros. Mecânicos. 656.073.21 Embarque da carga.

• I Operadores de rádio, de telégrafo. 656.073.23 Transferência de carga. Transbordo.
656.071.2 Pessoal técnico de nível inferior. Inclusive 656.073.235 Transporte em contêineres.• assistentes, imediatos. Timoneiros. Bombeiros. 656.07.\.:!-t Mudança de destino. Mudança nos

• I
foguistas. meios de transporte.

656.071.3 Serviços e pessoal administrativo no veículo. 656.073.25 Descarga, desembarque da carga.

• Inclusive Seção de contabilidade, comissários 656.073.27 Armazenamento temporário. Armazéns.
etc. Seção de serviços domésticos, de 656.073.28 Transporte dentro tio terminal ou porto.

• t
alimentação. Manuseio da bagagem e de 656.073.3 Distribuição da carga no veículo.
mercadorias. Serviço de inspeção, de segurança. 656.073.37 Viagem do veículo transportador sem carga.

• 656.071.4 Serviços em estações e portos. Inclusive 656.073.4 Classificação das mercadorias ou carga.
Diretoria (chefe da estação, capitães de portos, Indicar aforma ouformato da carga

• superintentes de aeroportos). Seção de por-4... (de 62-4...)
contabilidade. Controle do tráfego. Seção 656.073.41 Objetos específicos como carga.

• doméstica, de aprovisionamento. Seção de Exemp/o(s) de Combinaçãotões).
guarda e transporte de bagagens. Carregadores. 656.073.41 :629.322 Bicicletas como carga

• Seção de inspeção, de segurança. 656.073.42 Carga segundo sua propriedade. Inclusive
656.071.6 Serviços médicos e de higiene. bagagem de passageiros. Propriedade de

• 656.071.7 Pilotagem. Guias, pilotos. terceiros. Propriedade da tripulação, do
--+ 627.717 transportador etc ..• 656.071.8 Serviço de manutenção e reparo. 656.073.43 Carga segundo diversas camcteristícas. Inclusive..

Serviço de limpeza. segundo o valor (bens valiosos, dinheiro etc.• ,f.
., 656.072 Serviços e formalidades de passageiros. Bens de valor médio ou pequeno.) Objetos
t<
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,.

de reboque.

~ 626.7.627.718.656.087

Mudança de uso do veículo, Utilizacão em

atividades diferentes.

Medidas para promoção e desenvolvimento

do transporte. Competição e coordenaçllo

no transporte.

Cooperação entre transportadoras. Inclusive

partilha, operação em comum de tráfego.

Operações comuns de rotas, linhas.

Organização conjunta, equipamento etc..
Acordos com consignatários ou representantes

(dando preferência ao transportador).

Instalações para despacho e pagamento.
Abatimentos. Descontos. Reduções de preço.
Concorrência. Inclusive formas rivais de

transporte. Concorrência na mesma modalidade

de transporte.

Agências de viagem.
~ 656.072.14

Acidentes. Assistência em acidentes.
~ 614.8 especialmente 614.85186,656.04
Os auxiliares 656.08... não são aplicáveis
em 656.82

Assuntos gerais. Estudo.
Descarrilamentos. Capotagem de veículos.
Queda de veiculos (p. ex., quedas

de aeronaves).
Quebras, rupturas de engates.
Colisões, batidas. Inclusive colisões com

outros veículos. Colisões com obstáculos.

Atropelamentos.

Outros acidentes diversos. Inclusive

afundamento. Naufrágio.

Acidentes devidos a defeitos intrinsecos do

veículo. Inadequação para uso na estrada, no
mar, no ar. Desgaste de veículos pelo uso.
~ 656.091.2

Acidentes devidos a forças naturais em geral.

Inclusive devidos a terremotos, inundações.

mau tempo, gelo, cerração.

Naufrágio.
Encalhes.
Incêndios. Conflagrações.

Explosões.
Danos causados pelo homem.
Danos causados pela tripulação. pela
equipagem do veículo.
Por descuido.
Por vandalismo. Por negligência.
Por fadiga excessiva ou embriaguez.
Por erro de navegação.
Danos causados por hostilidades, por ação
inimiga etc. (p. ex., captura, bloqueio, força
armada. Pirataria, roubo).
Danos causados por pessoal de terra (pessoal

de serviço, de manutenção etc.),

Assistência a vefculos em emergências.

Reboque.
~ 656.076.7

Recuperação de veículos, desencalhe etc..

:....-.-- Á

• ~ 614.75 ,620.26,656.833.3

I. 656.073.438 Cadáveres ou carcuças cornocarga.

~ 614.63 656.076.8I_ 656.073.44 Carga segundo o tipo de veículo requerido.

Especificar por :629... 656.078

I- 656.073.45 Carga segundo o tipo de acondicionamento

exigido.I- 656.073.451 Acondicionamento em porões. 656.078.1
_ 656.073.452 Acondicionamento em depósitos.

I 656.073.453 Acondicionamento em compartimentos

I-
especialmente protegidos, em caixas-fortes.

656.073.454 Acondicionamento em compartimentos para 656.078.2

I-
materiais explosivos ou munição.

656.073.455 Acondicionamento em compartimentos 656.078.3

I- refrigerados. Acondicionamento refrigerado. 656.078.4

656.073.456 Acondicionamento em tanques. 656.078.8

I- 656.073.458 Acondicionamento no convés.
656.073.46 Carga segundu o destino e extensão da viagem.

I- 656.073.48 Carga segundo a administração e destino. 656.079
Inclusive carga não-entregue. Carga recusada

I- pelo transportador. Achados e perdidos (carga 656.08
perdida). Perdas e furtos em viagem. Cargas

I- não-reclamadas.
~ 347. 7,347.232.1.351.759.5,6568 78

I- 656.073.5 Supervisão e inspeção do tráfego dc carga. 656.081

I-
Inclusive inspeção oficial, alfândega. Inspeção 656.082

pelo operador. Inspeção por outras agências.

• 656.073.7 Administração de cargas.
656.073.8 Danos a mercadorias ou cargas. 656.083-656.073.85 Defeitos intrínsecos. Danos causados 656.084

por forças naturais.-656.073.851 Defeitos intrínsecos. Inclusive defeitos de

construção. Desgaste (rachadura, etc.). 656.085- Vazamento. Perda de peso. Derretimento.

I-
Quebra. 656.085.1

656.073.852/.856 Danos causados por forças naturais.

656.073.8521856 == 656.085.2/9

I- 656.073.86 Danos causados pelo homem.
656.073.86= 656.086 656.085.2

I- 656.074 Serviços e formalidades para transporte

I·
de animais.

656.074 =656.072 656.085.3,- 656.075 Serviços domésticos nos transportes. 656.085.4
Inclusive Serviços de alimentação. 656.085.5- Comissários de bordo. 656.085.6
~ 656.07/.8,656.072.6 656.086- 656.076 Tipo de uso dos veículos. 656.086.1

656.076.1 Veículos de uso privado. Veículos de recreio.- Uso de veículos em negócios particulares. 656.086.13

• no comércio. 656.086.14
656.076.2 Uso de veículos para transporte público. 656.086.15

• Uso por transportadores comuns. 656.086.16

656.076.3 Aluguel de veículos. Aluguel de veículo 656.086.2

• com condutor.
656.076.4 Aluguel de veículos (sem condutor).

• 656.076.5 Empréstimo de veículos. Outros arranjos 656.086.3
com terceiros.

• 656.076.6 Desativação de veículos. Interrupção 656.087

de serviço.

• 656.076.7 Serviços auxiliares, de assistência a veículos
(exceto de emergência). Inclusive serviços 656.088• 740
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• 656 Serviços de transporte e serviços postais. Organização e controle do tráfego

•• ~ 627.76 (especialmente carruagens puxadas

• 656.089.2 Exercícios, práticas de medidas de salvamento. por cavalo).
Inclusive treinamento, exercicios com 656.13 Transporte motorizado. Tráfego de

• botes salva-vidas. veículos automóveis.
656.091 Documentos, certificados, licenças relativas Exemplots) de Combinação(ões):

• aos veículos e sua operação. 656.13.052.8 Instrução no uso de
656.091.1 Licenças e permissões de operação de veículos. veículos automóveis. Ensino de

• Inclusive licenças, habilitações para dirigir direção de veículos. Escolas de
veículos. Licenças para navegar, pilotar motoristas

• (brevê de aviação). 656.131 Veículos automóveis públicos. Veículos
656.091.2 Documentos relativos ao veiculo. Documentos automóveis de aluguel. Táxis.

• de registro de veículos, diários de bordo. ~ 656.076.31.4
Certificados da adequabilidade para serviço 656.132 Ônibus. Serviços de ônibus.

• (certificados de boas condições para funcionar 656.135 Transporte de carga por veículos
em estradas, no mar, no ar). motorizados. Transporte de carga por• ~ 347.823.34,629.0/7,656.085.1 caminhões. camionetas.

656.091.3 Licenças relativas ao motor e ao equipamento ~ 656.()25.-I. 656.()73• do veiculo. 656.136 Comboios de transporte motorizados.
656.091.4 Documentos relativos ao uso ou emprego do Veicules com reboques. Comboios• veiculo. Inclusive permissões de acesso rodoviários.

• (p. ex., papéis de atracação). 656.137 Tratores agrícolas. Outros veículos
656.091.5 Documentos que indicam propriedade e motorizados com finalidades especiais.

• nacionalidade. ~ 631.371
656.091.6 Documentos fiscais. Documentos de liberação 656.138 Veículos motorizados para transporte

• pela alfândega, Permissões de alfândega etc.. particular. Automóveis particulares.
656.091.7 Salvo-condutos. 656.14 Tráfego de pedestres. Transporte por

• ~ 351.755.61,351.756 pessoas, por animais.
Divisões principais 656.142 Tráfego de pedestres.• 656.1/.5 Transporte terrestre.

656.145 Transporte por animais. Transporte a
cavalo. Animais de carga, bestas de carga.• 656.1 Transporte rodoviário. 656.18 Transporte por bicicletas e motocicletas.

• 656.11 Auto-estradas, rodovias, pontes e sua Tráfego de bicicletas e motocicletas.

• utilização. Organização do tráfego 656.183 Transporte por bicicleta a pedal.

• i rodoviário. 656.183.5 Transporte por bicicletas motorizadas.

~ 351.811,625.71.8 656.186 Transporte por motocicleta.

• Exemplots) de Combinação(ães): 656.187 Transporte de carga por motocicleta com
656.11.021.24 Congestão do tráfego sidecar, triciclo motorizado.

• rodoviário 656.19 Outros tipos de transporte rodoviário.
656.11.021.24: 159.942.6 Emoções fortes Tráfego de veículos sem roda. Inclusive

• causadas pela congestão do tráfego trá fego de trenós.
rodoviário. 'Fúria da Emoções fortes• causadas pela congestão do tráfego 656.2 Transporte ferroviário. Tráfego
rodoviário. 'Fúria da ferroviá rio.• 656./1:625.711.1 Organização do tráfego ~351.812,62511.5

nas estradas principais. Tráfego 656.2 I Operação de linhas ferroviárias, prédios,
t arterial estações.

656.117 Uso temporário de rodovias para finalidades ~ -]5.3
t não relacionadas ao transporte. Inclusive 656.211 Localização e disposição de estações de

t
utilização de rodovias para reuniões, passageiros, paradas, escalas.
cerimônias, feiras. 656.211.3 Estações de cruzamento.

656.12 Transporte em veículos de rodas. Carreto, 656.211.4 Estações terminais.
~ transporte em carroças, carruagens. Meios 656.2115 Detalhes de estações de passageiros. Inclusive

•
de transporte (inclusive de saguões. Salas de espera. Plataforma. Guichês

. tração animal, tráfego de veículos de passagens. Barreiras. Instalações para
I puxados a cavalo). passageiros e trens.• ~ 656.121 Transportes públicos em cidades. Inclusive 656.211.6 Transportes da estação. Veiculos para conexão

• veículos de aluguel. entre estações. Inclusive ônibus de estações.
656.125 Transporte de carga. Carreto. Carreto e 656.211.7 Conexões com serviços de navios. Barcas
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• 656.212.4 Trilhos para manobras.• 656.212.5 Pátios de manobra. Composição do trem.
656.212.6 Linhas de manuseio, de carregamento.• Equipamentos para suspender e manusear

• acarga 656.253
656.212.7 Detalhes de estações de carga. Inclusive

• plataformas de carregamento. Saguões. Áreas
cobertas para carregamento. Escritórios. 656.254

• 656.212.8 Instalações de pesagem. Balanças.
656.213 Estações especiais. Inclusive estações de

• carvão. Estações para gado. Estações em
docas. Estações particulares, ramais. 656.254.1

• 656.216 Instalações nas vias férreas.
656.216.2 Passagens de nível. Cancelas. 656.254.2

• -+ 625.162, 656.265
656.216.3 Lugares de parada. 656.254.4• 656.22 Organização comercial das ferrovias.

Serviços de trem. 656.254.5• 656.222 Regime de funcionamento dos trens. 656.254.6

-+ 656.022 656.255• 656.222.1 Itinerário. Rotas. Lugares e áreas servidos.
656.222.2 Limites de velocidade. Cargas. 656.256• 656.222.3 Composição dos trens. Tipo de material 656.257

• rolante. Tipos de carros, classes.
656.222.4 Diagramas das vias férreas. Capacidade

• das linhas.
656.222.5 Serviço de passageiros. Indicadores de 656.258

• itinerário. Horários. 656.259

-+ 656.022.5 656.259.1

• 656.223 Uso e distribuição do material rolante.
656.223.1 Material rolante de passageiros. Carros e trens

656.259.2• de passageiros.

• 656.223.2 Material rolante de carga. Vagões e trens de
656.259.3

carga. Inclusive intercâmbio entre redes

• ferroviárias e retorno de vagões vazios.
-+ 656.078.1

656.259.4• 656.224 Serviços de trens de passageiros. Inclusive 656.259.5
saída. Chegada. Controle.

• -+ 656.025.2,656.072 656.259.6
656.225 Serviços de trens de carga. Inclusive cargas

• volumosas, composição das cargas. 656.26
-+ 656.025.4,656.073 656.261• 656.226 Serviço de bagagens. Serviço de

encomendas. 656.262• -+ 656.073.42143
656.228 Publicidade. Serviço aos clientes.• -+ 658.818,659.11 656.265

• 656.23 Questões financeiras e comerciais das
ferrovias. 656.27

• Exemplo(s) de Combinação(ões):
656.23.03 Tarifas, preços, taxas ferroviárias

• 656.236 Tarifas de outros tipos de transportes
exceto o próprio transporte ferroviário.

• Inclusive taxa de coleta e entrega. Taxas
pelas conexões com transporte terrestre ou 656.3

• aquático.
656.25 Medidas de segurança. Sinais.

• -+ 629.4.066, 629.4.067 656.33
656.251 Sinais em geral. Formas, cores dos sinais.• 656.252 Sinais manuais e manualmente 656.34

• controlados. Sinais nos próprios trens.

742
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Supervisão dos trens em geral. Inspeção dos
trens nas estações. Inclusive Sinais ao
longo do trem. Sinais na dianteira e na
traseira. Indicadores a bordo das estações.
Sinais fixos nas vias e nas estações.
Indicadores (painéis de destino etc.) nas
estações. Sinais em túneis e cruzamentos.
Sistemas de comunicações a longa
distância. Telecomunicações no transporte
ferroviário.

-+ 629.4.05
Telegrafia Telefonia Rádio. Televisão.

Especificar por :654.1...
Sinais acústicos. Dispositivos especiais de
advertência
Comunicação entre as estações e os trens
durante a viagem.
Sistema de despacho.
Proteção de trens em emergências.
Operação de ida-e-volta em ramais
de via única.
Sistemas de bloqueio.
Controle central de sinais e agulhas.
Conexões frouxas ou rigidas. Inclusive
caixas de sinal.

-+ 625.151.3
Engate. Desengate.
Outros dispositivos de segurança.
Dispositivos de segurança acionados pelo trem.
Inclusive retardadores da marcha. Freios.

-+ 621.337.6, 625.151.6, 625.156
Desarme, desengate de sinais e de freios no
trem por meio dos próprios trilhos.
Dispositivos de segurança para trens
elétricos, que operam pela redução ou corte
da corrente elétrica.
Sinais de bloqueio acionados pelo trem.
Sinais explosivos para ferrovias.
Detonadores de trilhos.
Bloqueio de sinais e agulhas. Sinaleiras
de queda livre.
Operações, serviços complementares.
Coleta e entrega de carga. Serviço de
entrega.
Bares, restaurantes, salas de refeições
em estações ferroviárias. Hotéis em
estações ferroviárias.
Serviços de guarda-cancelas.

-+ 656.216.2
Operação de ramais com tráfego leve (mas
pertencentes às redes principais).
Operação de ferrovias de bitola estreita.
Simplificação de serviços e
procedimentos.

Transporte por ferrovias especiars,
ferrovias de indústrias, ferrovias
de serviço.
Por ferrovias de construção especial.

656.33 ;: 625.3
Por ferrovias elevadas ou subterrâneas,
bondes etc ..
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• i

• j Alternativamente, classificar os serviços de 656.627.2 Serviços de pontes. Operação, manutenção etc.
bondes em 656.4 de pontes.• 656.34 == 625.4 -.624.2/.8

656.35 Por cabos aéreos. Por teleféricos etc.. 656.627.3 Serviços de comportas. Operação, manutenção• 656.35 == 625.5 etc. de comportas.
-.626.4• 656.4 Transporte por ferrovias de bitola 656.627.4 Serviços de guindaste para embarcações.

• estreita. Operação, manutenção etc. de mecanismos de
656.4 == 656.2 elevação para embarcações.

• -.626.5
656.5 Outras formas de transporte 656.628 Tração em rios e canais. Navegaçlio interior

• terrestre. com reboque. Reboques e barcaças em
-.621.86/.87,622.6 águas interiores.

• 656.52 Transporte e tráfego no interior de 656.629 Transporte local, de curta distância, por
grandes edifícios. água. Inclusive táxis aquáticos. Barcas de

• -.658.286.2 passageiros. Ônibus aquáticos. Barcos
656.56 Transporte de fluidos (líquidos, gases) por fluviais. Barcos a vapor de passageiros.

• oleodutos. 656.65 Transporte lacustre. Navegação e tráfego
-.621.643/.644,622.691/.692 em lagos.

• 656.66 Transporte por barcas. Serviços de barca.
656.6 Transporte por água. Tráfego de barcas.• -.347.79,351.813,626/627
656.61 Transporte marítimo, Navegação 656.7 Transporte aéreo. Tráfego aéreo.• marítima, -.347.82,351.814,656.834.3

• Exemplo(s) de Combinaçãotões): Exemplo(s) de Combinaçãotões}:

J 656.61.052 Controle de embarcações. 656.7:632.982.4 Vôos para pulverização

• I Navegação. Manobras de lavouras

I 656.61.052:551.326 Navegação etc. entre 656.7:656.86 Transporte postal aéreo
I gelo flutuante 656.7:659.138.6 Vôos de propaganda,• 656.61.052:681.786.3 Sextantes náuticos publicidade

• 656.61.091.7 Passagens marítimas 656.71 Locais de aterrissagem. Campos de pouso.
656.611 Propriedades prediais. Construções. Aeródromos. Aeroportos e serviços

• I 656.611.2 Escritórios de navegação. auxiliares.J 656.612 Embarcações. Navios. Frota mercante. -.625.717,725.39

• Inclusive Composiçlio da frota. Perdas 656. 71 == 656.61
de navios, naufrágios. 656.713 Serviços tributá rios.

• 656.613 Transporte secundário para o transporte 656. 7J
marítimo. Serviços de conexllo, de ramais 656.73 Tráfego aéreo comercial.• (por terra, ar ou água). 656.74 Tráfego aéreo não-comercial.

656.614 Tipos de transporte.• 656.614.2 Transporte de passageiros por água. Navegação 656.8 Serviços e administração postal.
de passageiros. -.351.816• -.656.025.2,656.072 Exemplots) de Combinaçãotões),

656.614.3 Transporte de mercadorias por água. 656.8:061.1 (100) Convenções postais• Navegação de carga. internacionais (p. ex., UPU, União

• -.656.025.4,656.073 Postal Universal)
656.615 Operação de portos, ancoradouros. 656.80 Generalidades sobre o serviço postal.

• -.627.2, 656.071.4 656.801 OrganizaçAo do serviço postal.
656.615.8 Serviço de reboque em portos. 656.803 Tarifas. Taxas. Custos.

• -. 656.076. 7 656.81 Setores, departamentos do serviço posta\.
I 656.616 Operação de docas. -.656.07
I -.627.3 Exemplots) de Combinaçãotões):• I
i

656.618 NavegaçAo costeira, interior. Cabotagem. 656.81 :651 Aspectos administrativos

• I
Inclusive navegaçlio com rebocadores. Uso 656.811 Pessoal do serviço posta\.
de barcas e rebocadores. 656.815 Serviços administrativos e operacionais.

• ~ -.656.022.86, 656.076.7 Serviços técnicos.
I

656.62 Transporte por bidrovias interiores. 656.815.1 Departamentos administrativos do serviço• I Tráfego em rios e canais. postal. Administração central e regional.
... _... -_. , --- -- - -- - - - - -
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•• 656.816.3 Instalações e equipamento técnico do 656.835 Pagamento antecipado da franquia postal.

serviço postal. Franquia. Selos postais. Filatelia.

• 656.816.31 Instalações de triagem de correspondência. 656.835.1 Pagamento antecipado da franquia com validade
Máquinas de triagem. impressa. Selos postais. Papel de cartajá

• 656.82 Administração e operação geral do franqueado.

serviço postal. 656.835.11 Selos postais.

• Os auxiliares 656.07... e 656.08 ... 656.835.111 Selos postais com validade geral. Inclusive

relacionados em 656 não são aplicáveis tiragens especiais: selos comemorativos, selos• aqui para obras filantrópicas etc ..

656.83 Condições gerais para aceitação de 656.835.112 Selos postais para tipos especiais de• correspondência. correspondência (p. ex., selos para

• 656.831 Preparação da correspondência. Confecção encomendas) ou de via de transporte

de pacotes etc .. (p. ex., selos para via aérea).

• 656.8,n.2 Endereçamento. Nome e endereço do 656.835.113 Selos postais para correspondência oficial etc.

destinatário. Informações adicionais Selos postais para uso do governo, para as

• (p. ex., nome e endereço do remetente). forças armadas, para instituições diversas.

656.831.3 Uso de etiquetas adesivas, de painéis 656.835.114 Selos sem valor de franquia. Inclusive

• transparentes para endereçamento selos de porte a pagar. Selos fiscais.

(p. ex., em envelopes com janelas) ctc.. Selos da receita, estampilhas.

• 656.831.4 Objetos sem endereço ou com endereço 656.835.116 Selos para serviços postais particulares.

simplificado. Inclusive selos postais de hotéis.

• 656.831.5 Embalagens. Características das embalagens 656.835.119 Forma de emissão de selos postais. Blocos,

postais. lnclusivc Peso. Tamanho, rolos, folhas etc. de selos.

• dimensões. Lacre. 656.835.12 Papel de correspondência com porte pago

656.831.7 Objetos postais combinados. Objetos (com selos postais gravados em relevo,

• amarrados juntos. Anexos. impressos, gravados). Cartões postais, papel

656.832 Aceitação de correspondência. de carta, envelopes etc. com porte pago.

• 656.832.1 Aceitação incondicional de correspondência.
656.835.13 Cupons de resposta.

656.832.2 Aceitação condicional de correspondência.
656.835.16 Venda de selos postais. Inclusive venda em• 656.832.4 Recusa de correspondência. Exclusão do

agências postais, agências franqueadas etc.
Máquinas de vender selos. Dia de emissão.• serviço postal.
Periodo de venda.

656.832.6 Restrições à importação, à exportação e ao
~ 681.13• trânsito.

656.835.168 Venda de selos postaisjá usados. ~656.833 Restrições à aceitação de correspondência.
656.835.17 Vai idade de selos postais. Abuso, falsificação,• 656.833.1 Tamanho ou peso máximo ou minimo.

substituição etc. de selos.
656.833.2 Total máximo ou minimo.

656.835.18 Questões relativas ao projeto e produção de• 656.833.3 Restrições devidas ao conteúdo dos objetos.
selos postais. Inclusive projeto, arte, texto.

• Inclusive Conteúdos frágeis ou perecíveis. cores dos selos postais. Impressão e erros de
Líquidos. Animais vivos. Artigos perigosos. impressão. Aplicação de cola. Picote.

• Pacotes com conteúdo proibido. 656.835.3 Porte pago sem uso de selos postais.
~ 614.75,620.26,656.073.436 656.835.31 Porte pago em importância global.

• 656.833.6 Objetos ofensivos, indecentes, imorais. Assinatura postal.
Correspondência obscena. Objetos prejudiciais 656.835.33 Porte pago com o uso de máquinas de

• à lei e à ordem. franquear.
~ 3-13.5-12

~681.173.7

• 656.833.8 Objetos inconvenientes para transporte postal 656.835.34 Porte pago em dinheiro.
devido à forma ou qualquer outra razão. 656.835.91 Filatelia. Coleção de selos postais.

• 656.834 Remessas postais sujeitas a sobretaxas. ~ 686.82
Remessas postais sujeitas a tratamento Para coleção de selos como hobby usar• especial. 379.824:656.835.91

656.834.1 Objetos registrados. Correspondência 656.84 Postagem do correio, da correspondência.• registrada. 656.841 Postagem em agências postais, em guichês.
·656.834.3 Remessas postais urgentes ou expressas. 656.842 Postagem em veículos e embarcações• Correspondência aérea. postais (postagem em camionetas,
656.834.4 Correspondência com aviso de remessa, barcos etc.),• de recepção, de pagamento. Correspondência 656.843 Postagem em caixas de coleta. Tipos de

• com nota de trânsito etc. Objetos com registro caixas de coleta de correspondência. Coleta
de recepção. da correspondência das caixas coletoras.

• ~ 656.883.1 ~ 625.748.46
656.834.8 Correspondência volumosa, incômoda. 656.845 Outros meios de postagem.

• Objetos frágeis. 656.847 Horário de abertura das agências postais.

744•• 1,
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•• 657 Contabilidade

•• comercial ou financeiro). livro-razão.
657.224 Fechamento de livros contábeis 657.35 Livros contábeis complementares.

• (p.ex., após a líquldação), 657.352 Livros de pedidos. Livros de compras. Livros
657.225 Reabertura de livros contábeis. de venda.

• 657.23 Estornos. Ajustes. Cancelamentos. --+ 657.422.8, 658.813
Correção de erros. 657.353 Livros-caixa secundários, complementares.

• 657.24 Provas contábeis. Provas de transações. 657.354 Livros de contas. Diários de faturas

Documentos contábeis. (registros dos débitos por data). Livros

• 657.242 Documentos contábeis de transações em de conta corrente bancária. Livros de

dinheiro. Inclusive recibos. Notas de depósitos em bancos.

• quitação, Quitação de contas, de faturas. 657.356 Livros de estoque ou almoxarifado.
657.243 Documentos contábeis referentes a --+ 657.37/. 658.787

• movimento de mercadorias. Registros de 657.36 Balancetes. Balanço preliminar. Balanço
entrada e saída de mercadorias. de débito e de crédito. Balanço provisório.• 657.243.1 Notas fiscais. Faturas. 657.37 Fechamento anual de contas, de balanços.

657.243.2 Notas de consignação. Notas de aviso de 657.371 Inventário de estoques.• despacho. Conhecimentos de embarque etc.. --+ 657.356, 658.787

• 657.244 Documentos de crédito (como prova 657.372 Balanço de contas. Métodos e técnicas para
contábil). preparação de balanços.

• --+ 336.777, 347.457, 347.74 Exemplots) de Combinação(ões):
657.244.1 Notas de câmbio. Ordens de pagamento. 657.372.01 Teoria dos balanços. Balanços

• Notas promissórias. Cartas de crédito. estáticos e dinâmicos
657.244.2 Cheques. Documentos de transferência 657.372.1 Elaboração de balanços em geral.

• de dinheiro. 657.372.12 Análise de lucros e perdas.
657.244.5 Títulos de crédito (sob garantia de mercadoria --+ 657.44 e respectivas remissivas

• ou dinheiro). 657.372.14 Fechamento dos livros contábeis e transporte
657.244.6 Notas de comissão. dos balanços.

• 657.244.7 Lista de contas, faturas para desconto. 657.372.2 Avaliação.
657.246 Documentos contábeis de transações --+ 332.64, 657.92

• internas. Vales, comprovantes internos 657.372.3 Ajustes devidos à diminuição de valor.

• de despesas etc .. Depreciação, amortização. Cancelamento.
657.25 Apresentação física de livros contábeis. 657.372.4 Ajustes devidos ao aumento de valor.

• Disposição, arranjo das contas. Inclusive 657.372.5 Valor em termos de reputação ou clientela.
Escritas de contabilidade. --+ 347.715,657.421.3

• 657.28 Métodos de pagamento. 657.375 Tipos de balanço.
657.282 Pagamentos em dinheiro. 657.375.1 Balanços anuais. Balanços comerciais.

• 657.286 Remessas de dinheiro ou valores. 657.375.2 Balanços fiscais.
657.375.3 Balanços especiais, extraordinários. Inclusive

• 657.3 Orçamentos. Estimativas. balanços de fundação, fusão, reorganização,
Fechamento de contas. Registros mudança de direção, liquidação, falência,

• comerciais. Balanços. insolvência.
657.31 Orçamentos. Estimativas. Planos 657.375.6 Balanços consolidados.

• financeiros. 657.375.7 Balanços resumidos.
--+ 336.14

• Exemplo(s) de Combinaçãotões): 657.4 Contas. Sistemas contábeis.
657.31.012.7 Controle orçamentário Contabilidade de custos.• 657.312 Tipos de orçamento (geral, corrente, Exemplo(s) de Combinaçãotões):

• variável). 657.4.012.2 Plano contábil. Sistemas
657.312.2 Orçamentos financeiros. obrigatórios de contabilidade

• 657.312.3 Orçamentos comerciais, de negócios. 657.41/.45 Contabilidade financeira. Contas.
657.312.5 Orçamentos fixos e variáveis. 657.41 Contas de capital.

• 657.313 Cálculos anteriores e posteriores ao --+ 330.14.347.72.033, 658.14
negócio. Comparação das despesas 657.4II Capital próprio (da empresa).

• estimadas com as despesas reais. --+ 658.147
Variações das estimativas. 657.411.1 Contas de capital. Capital privado.

• 657.32 Livros contábeis em geral. 657.411.3 Capital por ações.
657.322 Livros-caixa. 657.411.3 == 336.763.2

• 657.33 Livros de notas. Diários. Borradores. 657.411.6 Capital de reserva.
657.34 Livros-razão. 657.411.8 Contas de lucros e perdas (do ponto de vísta• 657.342 Transferência de entradas diárias para o do capital próprio).

• --+ 657.44 e respectivas remissivas
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• 657 Contabilidade

•• 657.412 Capital de terceiros (capital de empréstimo). 657.43 Contas pessoais.

•, -4658.148 657.431 Tipos de contas pessoais. Inclusive Contas
657.412.1 Obrigações não-negociáveis. Debêntures. correntes. Contas remuneradas.

• Hipotecas. Cauções. -4 336.717.4
-4336.763.3.347.27.347.728.3. 657.432 Contas de débito. Inclusive Pagamentos

• 347.798 aos fornecedores.
657.412.2 Obrigações negociáveis. 657.433 Contas de crédito. Inclusive débitos,

• 657.412.4 Obrigações de longo e curto prazo. compromissos. Pagamentos de clientes.

657.412.4 == 657.424 657.435 Contas de associados.

• 657.412.6 Reservas para seguro. Inclusive reservas 657.437 Contas de agentes, representantes etc. para
para seguro de vida. Reservas para seguro compra e venda.

• contra incêndio. 657.439 Outras contas pessoais.
657.412.7 Fundos de reserva para previdência. Inclusive 657.44 Contas de lucros e perdas.

• fundos de beneficência, aposentadoria e -434772.035.657.372.12.657411.8.
pensões, de saúde. 658.155• 657.42 Contas de fundos flutuantes, circulantes. 657.442 Resultados de transações comerciais

657.421 Ativos fixos. Capital investido. diversas. Lucros e perdas ocasionais.• -4658.152 Despesas imprevistas.

• 657.421.1 Ativos tangíveis, sua transferência de 657.443 Comissões e juros diversos.
domínio e amortização (cancelamento). 657.444 Contas de vendas.

• I Bens imóveis e móveis. -465';.422.8

\
657.421.3 Ativos incorpóreos e sua amortização 657.445 Flutuações do estoque.

• (cancelamento). Inclusive direitos, concessões, 657.446 Gastos e receitas não-operacionais.
I

patentes etc. Valor de reputação na praça e Inclusive impostos. Seguro.

{• clientela Segredos comerciais. 657.447 Movimento geral, faturamento do negócio.
-4347.715. 657.372.5 Cálculo do montante do negócio.

• 657.422 Ativos flutuantes, circulantes. 657.45 Outros tipos de conta.
Capital líquido. 657.451 Distinção entre contas gerais e especiais ou• -4 658.153.2 entre contas de grupo e subsidiárias.

657.422.1 Dinheiro. Dinheiro em caixa Depósitos 657.454 Contas de ajuste. Contas de compensação.• em banco. Crédito aberto. Moeda em Contas de fiscalização.
conta corrente. 657.47 Custos. Contabilidade de custos.• 657.422.2 Faturas, contas a receber e a pagar. -4338.58.65.03.658. 7.03.658.8.03

• 657.422.3 Créditos para resgate. Exemplots) de Combinação/õest:
657.422.4 Títulos diversos. 657.47.014.132 Contabilidade de custos

• 657.422.5 Talões para cobrança. centralizada
657.422.6 Estoques de matérias-primas. Produtos 657.471 Custos. Tipos de custos. Centros de custos.

• intermediários (mercadorias semi-acabadas) Unidades de custo.
em estoque. 657.471.1 Tipos de custo. Custos de produção.

• -4658.2721273 Exemplo/s) de Combinaçãotôes):
657.422.7 Estoques de mercadorias acabadas (prontas 657.4 71.1:658.8 Custos de comercialização

• para venda). 657.4 71. I :659. I Custos de publ icidadc
-4 658.62. 658.784 657.471.1.01 1.26 Custo único

• 657.422.8 Contas de compra. Contas de venda. Contas do 657.4 71.1.011.27 Despesas gerais. Custos
movimento total do negócio. indiretos. Custos administrativos.• -4657.352. 657444 Custos médios

657.423 Ativos comerciais ou operacionais. 657.471.1.011.28 Custos marginais.• Capital de giro. Utilidade marginal
657.423.2 Transações a termo, futuros (em valores ou 657.471.11 Custos de material. Tomada de preços.• mercadorias). Avaliação do estoque. Preço de mercado.

• -4336. 764.2 Preço médio.
657.423.3 Trabalho em andamento (pedidos em mão). 657.471.12 Custos da mão-de-obra. Custos de salário.

• Construção, fabricação etc.. Custos da previdência. da seguridade social.
657.423.5 Agências. Filiais. Sucursais. 657.471.122 Custos da seguridade social. Custos dos

• 657.424 Investimentos. encargos sociais.
-4336. 767 657.471.13 Custos imobiliários.

• 657.424.2 Investimentos a curto prazo (com garantias, 657.471.14 Custos das instalações. Custos da maquinaria.
h: ...n..tA.....,,~ A ...... \
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657.471.6

657.471.61

657.471.62

657.471.63
657.471.64
657.471.65
657.471.66

657.471.7
657.471.72
657.471.74

657.471.76
657.474
657.474.2

657.474.22

657.474.23
657.474.5

657.474.51
657.474.52
657.474.55
657.474.57

657.474.571

657.474.573
657.478
657.478.2
657.478.5
657.478.7
657.478.8

657.479

658.1
658.11

658.112
658.112.2
658.112.3
658.114

658.114.1

658.114.2

Centros de custos.

Centros de custos gerais.

Centros de custos de produção. Inclusive
maquinaria como centro de custos.
Centros de custos dos serviços de produção.
Centros de custos dos materiais.
Centros de custos da administração ou gerência.
Centros de custos de vendas ou
comercialização,
Contabilidade das unidades de custos.
Custo total.
Custo das encomendas. Custo da tarefa.

Custo unitário da produção. Custo unitário.
Processamento de custos.
Relações entre contabilidade comercial e
contabilidade de custos.
Folha de distribuição de custos.
Livro-razão de custos.
Contabilidade operacional (de fábrica).
Cálculo de custos. Custeio. Métodos
de cálculo.
Cálculo do custo real.
Custeio-padrão.
Custeio direto e indireto. Custeio marginal.
Métodos de cálculo.
Exemplois) de Combinaçãotões):

657.474.57:338.46 Custeio de serviços
Cálculo por divisão. Métodos de equivalência
de cálculos.
Acréscimos e cálculo de sobretaxa.
Avaliação, estimativa do custeio.
Estimativas (preliminares, provisórias e finais).
Métodos uniformes de contabilidade de custos.
Estimativa de lucro a curto prazo.
Comparações de custos. Comparação em dado
período de tempo. Custos projetados e reais.
Comparação de métodos.
Problemas especiais de contabilidade
de custos.

~ 061.5, 33, 347.7
Exemplo/s) de Combinaçãotões):

658.012.2 Planejamento empresarial

Formas de empresas. Finanças.
Tipos e formas de empresa.

.-+ 33-1
Sede, localização, local da empresa.
Sede principal (escritório central etc.).
Sedes subsidiárias (filiais, fábricas etc.).
Formas da empresa em geral. Empresas
privadas.
~ 334.722. 347.72

Empresas de proprietário único. Propriedade
de um só indivíduo. Comerciantes individuais.
Negócios de uma só pessoa.
Sociedades.

748

657.479.2

657.479.3

657.479.4

657.479.5

657.6

657.62
657.63

657.631.6

657.631.8

657.632

657.633

657.635

657.92

657.922

658.114.25

658.114.3
658.114.32

658.114.4

658.114.5

658.114.6

658.114.7

Efeito do índ ice de utilização da capacidade e

do nível de produção sobre os custos.

Redução de custos, p. ex., pela produção
em massa.
Contabilização dos resíduos (refugos),
subprodutos, produtos conexos.
Fatores arbitrários.

Verificação oficial de custos.
Auditoria.

+336.146,65.0/2.16
Exemplots) de Combinação(ões):

657.6.007.3 Auditores internos, do próprio
quadro de pessoal

657.6.007.62 Consultores, auditores
externos

Análise e verificação dos balanços.
Exame, verificação, aud itoria dos livros
contábeis.
Relações com o cliente. Relatórios sobre o

estado das finanças.
Auditoria obrigatória. Obrigação estatutária de
auditoria.
Fraudes e erros.
~ 343.537, 657.23

Detalhes técnicos da auditoria. Inclusive
auditoria detalhada. Verificações internas.
Certificados, relatórios, declarações
dos auditores.
Avaliação. Técnica de estimação e
avaliação.
~ 657.372.2

Exemplots) de Combinaçãotões):

657.92:336.2 Avaliação para fins
tributários

657.92:657.47 Avaliação para cálculo dos
custos

Técnica de avaliação, especialmente de
imóveis (avaliação de propriedades).
~ 332.64

Sociedades comerciais (sociedades de nome

coletivo).
Sociedades por ações em geral.
Sociedades limitadas. Sociedades em comandita.
Sociedades de responsabilidade limitada.

Sociedades anônimas.
Alianças em geral. Grupos de empresas em

geral. Inclusive conglomerados. Holdings.

Consórcios de empresas. Joint ventures.

Monopólios' privados de produção. Cartéis.

Trustes.
~334.75

Cooperativas.

,

~
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• ~ 334.73 658.17 Despesas estranhas à empresa. Inclusive

• 658.114.8 Associações, uniões (inclusive sindicatos), Despesas para fins culturais, sociais,
c;

instituições, fundações etc. que atuam polítícos.

• como empresas. 658.18 Medidas de poupança em geral.
658.115 Empresas públicas, estatais e• nacionalizadas. 658.2 Instalações e fábrica.
658.115.31 Monópolios em conformidade com o direito Propriedades. Edifícios,

• público. Empresas de serviços públicos. instalações, oficinas. Materiais.

• 658.115.33 Empresas públicas com participação de capital. ~ 69, 725
Empresas de economia mista. Exemp/o(s) de Combinação/ões):

• 658.14/.17 Questões financeiras em geral. 658.2:368.1 Seguro das propriedades,
Exemp/o(s) de Combinaçãotões): fábricas etc.

• 658.14/.17(047.32) Relatórios financeiros 658.2:628.517.2 Controle de ruídos em
658.14 Financiamento. Capitalização de relação às propriedades, fábricas etc.

• empresas. Levantamento de capital. 658.21 Escolha do local. Situação. Localização.
~ 330./4,657.4/ Relocalização. Remoção.

• Exemp/o(s) de Combtnaçãotões): ~.006. 332.628.52/ , 7JU5.J
658.14.011.1 Politica financeira Exemp/o(s) de Combinaçãotões):

• 658.141 Nível de capital. Volume de capital. 658.21:658.272 Escolha do local em relação

658.144 Emissão direta de títulos, ações etc.. às possibilidades de obtenção de

• 658.147 Capital próprio. Capital em ações. matérias-primas
658./47 =. 657.411 658.218 Localização. Inclusive Espaço disponivel.

• 658.148 Capital externo. Inclusive Capital Luz, ar. Propriedades do solo. Inclinação
emprestado. Capital de terceiros. Capital a do terreno.• j curto prazo (obrigações negociáveis). 658.219.4 Relocalização, remoção de propriedades.

• Capital a longo prazo (debêntures, Relocalização de fábricas.
I hipotecas). 658.23 Planta e utilização do terreno. Disposição

• I
658.148 =. 657.4/2 dos edifícios.

658.149.3 Conversões. Transferências. 658.231 Expansão futura. Previsão de ampliação.

• 658.149.5 Reembolso. Resgate. 658.232 Adaptação às necessidades de produção,
I

I
658.15 Administração financeira privada. de operação.

• Administração financeira de empresas. 658.233 Disposição interna e inter-relações
I

J 658.152 Investimento de capital. Ativos fixos. do edifício.

• Utilização de fundos. ~ 72.011
658.152 =. 657.42 658.234 Superfície ocupada.

• 658.153 Ativos circulantes, flutuantes. Capital 658.26 Fontes de energia. Abastecimento
disponível. Ativos líquidos. de energia. Fornecimento de• 658.153.2 Tipos de capital de giro. aquecimento e água.

658.153.2 =. 657.422 658.261 Produção de energia ou força motriz pela• 658.153.8 Taxa de circulação do capital de giro. própria empresa.

• 658.155 Lucro. Perda. Rentabilidade. Tendências de ~ 620.9, 621.11.5
lucratividade. Rendimento. Lucro 658.262 Distribuição de energia ou força motriz no

• comercial, retorno do investimento. local (inclusive a obtida externamente).
~ 657.44 e respectivas remissivas 658.264 Provisão de aquecimento.

• 658.155.2 Distribuição de lucros. Dividendos. Exemplots) de Combinaçãotões).
658.155.3 Perdas, prejuízos. 658.264:621.365 Utilização de

• 658.155.4 Reservas. Fundos de reserva. aquecimento elétrico
658.16 Reorganização fínanceira. 658.265 Abastecimento de água.

• 658.167 Realização de capital. Liquidação Especificarpor :628./ ...
de haveres. Exemplois) de Combinaçãotões).

• 658.168 Crescimento e redução de capital. 658.265:628.1.033 Abastecimento de água
Reconstrução financeira. Fusão. potável• 658.168.1 Aumento do capital acionário. 658.265:628.1.034.2 Abastecimento de

li
658.168.2 Redução do capital acionário. água não-potável para a indústria

~
658.168.3 Reconstruçãofinanceira. 658.27 Elementos primários de produção.

I
658.168.5 Fusão. Incorporação. União. Instalações, materiais etc ..

I ~ 334.758.347.72.04.65.016.4 658.272 Matérias-primas e complementares

• I 658.168.52 Fusão por transferência de ações. em geral.
i '::<12 1'::12 <"I':: r"" ...._ ..... .... .... .... ...-'t ....... A .... ,.~~+ ..... ""__............ €~O "t~.,
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658.28

..

~ 331.103

Distribuição da força de trabalho. Inclusive
trabalho individual. Trabalho em grupo.
Trabalho em mais de um posto ou local
de trabalho.
Supervisão do trabalho de produção.
Inclusive Acompanhamento. Andamento.
Facilitação. Programação.
Programação dos materiais.
Programação das operações.
Programação dos prazos.
Programação das máquinas.
Execução do trabalho de produção.
Distribuição de tarefas.
Distribuição do trabalho segundo o tipo
de tarefa.
Distribuição do trabalho segundo o tempo
programado.
Trabalho de montagem. Montagem.
~ 621. 717

Padronização dentro da empresa.
Redução da variedade.
~ 006

Padronização de produtos.
Padronização do equipamento. das ferramentas.
Padronização do trabalho, operações,
processos.
Tipos de produção.
~ 338.36

Exemplots) de Combinaçãotões):
658.52.011.2 Avaliação de tipos de

produção
658.52.011.56 Produção automatizada

Produto por unidades.
Produção por encomenda.
Produção em lotes. Produção em série.
Produção em massa.
Produção contínua. Produção em cadeia.
Dados sobre o desempenho e o tempo de
trabalho.

~65.015

Determinação do tempo de produção.
Medição do tempo de trabalho de produção.
Registros do trabalho concluído.
Controle de qualidade. Controle da
utilização de ferramentas, materiais,
produtos etc..
Controle das operações. Supervisão da
produção. Controle e inspeção de
qualidade.
~ 65.012.7

Controle e inspeção de materiais.
Controle e inspeção do trabalho, das operações,
dos processos.
Controle e inspeção de qualidade de materiais e
produtos.
~ 658.772

Inspeção interna. Inspeção contra recibo.
Inspeção intermediária. Controle do trabalho
em andamento. Controle do processo.
Inspeção final. Inspeção do produto final.
Amostragem de aceitação.

658.562.4

658.562.42
658.562.44

658.562.47

658.562.2
658.562.3

658.52

658.562

658.531

658.512.62

658.532
658.56

6:ig.516.\
658.516.2
658.516.3

658.514.3

658.514.4

658.516

658.515

658.513.2
658.513.3
658.513.4
658.513.5
658.514

658.513

658.522
658.523
658.524
658.526
658.527
658.53

750

Relações humanas na empresa.
Pessoal.

Especificar os tipos de 1)(.'SSOI/S 1'01' ·05...

(lirbelu Ik)

658.311.35=.331.11.5
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

658.3.007.3 Especialistas em pessoal.
Gerentes de pessoal

Engenharia e planejamento da
produção. Projeto. Administração e
controle da produção.

~338.3.66.012

Exemplo(s) de Combinaçãotões):

658.5.012.2 Programas de produção
658.5.012.7 Controle da produção

658.5.018.2 Produção exemplar. Produção
ótima

658.5.018.4 Produção imperfeita.

Produção de baixo padrão
Organização da produção.
Análises da produção.
Anál ise de produto.
Análise de processo.
Análise da forma, do projeto.
Análise dos meios de produção (máquinas,
ferramentas). Leiaute da fábrica (leiaute de
fabricação). Localização das máquinas.
Diretrizes de trabalho. Descrição de tarefas.
Plano, programa de produçllo.
Determinação da seqüência de operações.
Percurso.
Planejamento. Forma, projeto, construção dos
produtos. Desenho industrial.
~ 7.05

Colocação de pedidos de produção fora da
empresa Subcontratação.
Preparação do trabalho de produção.
Distribuição do trabalho. Distribuição da carga
de trabalho. Programas de trabalho e datas
limite. Carga das máquinas.

Para maquinaria e equipamento específicos

usar a seção relevante. p. ex. 62 I. 7, 62I. 9,

66.0/3,67,68

Recursos auxiliares, secundários para
produção. Serviços associados.
Equipamento de comunicação. Instalações
para controle, sinalização, informação.

~654

Manipulação, transporte de materiais.
~ 621.798,621.861.87,656

Transporte interno. Fluxo de materiais.
Inclusive Fornecimento e transporte de peças,
ferramentas etc..

~ 656.52
Transporte fora da empresa.
~ 625,626.629,658.788.5

Outras questões relativas à administração
e organização das instalações, da fábrica,
dos locais.

658.284

658.3

658.29

658.286

658.286.4

658.286.2

.658.512.2

•.658.512.3

.658.512.4
658.512.6

••••

.658.511.8
658.512•

•••••
• 658.51

658.511

• 658.511.2
658.511.3

.658.511.4
658.5 I J.5

•

••••••••••••••••••
.658.5
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658.562.5 Controle e inspeção do equipamento, da -+ 64.03• maquinaria Exemplots) de Combinaçãoiões}:

• I 658.563 Controle das ferramentas utilizadas. 658.7.027 Termos e condições de entrega

658.566 Controle dos materiais utilizados. Subdivisões auxiliares especiais

• 658.567 Tratamento de resíduos, refugos, sobras. 658.7.03 Preços e tarifas de compra.

-+ .002.68 ..002.8.628.4.038.628.477. 658.7.03 == 658.8.03 substituindo 'compra

• 628.54 por 'venda'

658.567.1 Utilização de resíduos. Divisões principais

• -+ .004.8 658.71 Política e planos de compra.

658.567.3 Recuperaçãoe reciclagemde resíduos 658.711 Preparativos para compra. Fontes de

• ou sobras. abastecimento. Análise dos requisitos.

-+ 620.28 Disponibilidade. Informações sobre

• 658.567.5 Neutralização do refugo. Eliminação da fornecedores, produtos, serviços.
nocividade de refugos. Destruição, despejo de 658.712 Política de compra e aquisição.

• refugo (nas áreas de propriedade da empresa). 658.713 Métodos de aquisição. Inclusive compra.
Inclusive descontaminação, desinfecção, Arrendamento. Aluguel. Permuta.

• drenagemdo refugo. 658.715 Convite para apresentação de cotações.
658.58 Trabalhos de manutenção e conservação. Licitações. Tomadas de preços. Análise,

• -+ .004.54.62-7.658.818.3 comparação dos preços.

• 658.581 Manutenção e cuidado da maquinaria. 658.715.2 Apresentação de propostas.
658.588 Avarias. Falhas. Defeitos. 658.716 Sistemas centralizados de compras (em

• -+ 368.1.614.8,620.19 empresas grandes, na administração

658.588.1 Medidas preventivas. pública etc.). Departamentos de compra.

• 658.588.2 Avaliação das avarias. Identificaçãoe correção 658.72 Métodos de compra.
dos problemas. Rastreamento dos defeitos. 658.721 Compra por contrato.

• 658.588.4 Avarias de materiais e maquinaria. Materiais 658.722 Compra direta junto ao fabricante
defeituosos. Falha da maquinaria. ou produtor.

• 658.588.5 Danos em conseqüência de interrupção 658.724 Compra indireta por intermédio de
da produção. intermediário, agente, representante,• 658.588.6 Danos em relação ao pessoal. Substituição comerciante.

I de pessoal. 658.727 Compra em leilões.

• I 658.588.8 Reparos, consertos. 658.74 Encomenda.
I

~ 658.589 Inovações. Substituições. Exemp/o(s) de Combinação(ões):• 658.74.018.2 Quantidades ótimas

• 658.6 Organização e prática do comércio. 658.742 Expedição de pedidos.
Mercadorias. Serviços. 658.75 Acompanhamento dos pedidos.

• -+ 330.12 658.77 Recebimento das mercadorias.
658.62 Mercadorias. Manufaturas. Produtos. Aceitação da remessa.

• -+ 620.2 658.771 Controle da quantidade das mercadorias
Exemp/o(s) de Combinação(ões): recebidas.

• 658.62( 1-82) Mercadorias segundo a fonte 658.772 Controle da qualidade das mercadorias
de abastecimento recebidas.

• 658.62(520-82) Mercadorias do Japão. 658.773 Controle e verificação da fatura,
Produtos japoneses da nota fiscal.

• 658.62.018.2 Produtos de qualidade. 658.78 Administração dos estoques e
Mercadorias de alta qualidade almoxarifados. Armazenamento.

• 658.62.018.4 Produtos ruins, que não Expedição.

• prestam. Produtos de má qualidade -+ 621.796 e respectivas remissivas
658.624 Produtos novos. 658.782 Classificação e marcação do estoque.
658.625 Mercadorias usadas, de segunda mão. 658.783 Estoque disponível. Níveis de estoque.• 658.626 Mercadorias com marca registrada. 658.784 Depósitos de produtos acabados (estoques

• 658.627 Pontas de estoque. Mercadorias com de venda) e semi-acabados.
defeitos. Saldos. -+ 657.422.617

• -+ 658.849.4 658.785 Depósitos de materiais, de suprimentos.
658.628 Sortimento de produtos. 658.786 Manuseio, tratamento das mercadorias em

• 658.64 Serviços. estoque.
658.69 Trocas em espécie (escambo). 658.787 Controle do estoque. Inventários do

• -+ 339.185.347.452 estoque. Registros do estoque.
... -- - - " --- __ o
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Tarifas segundo a categoria do consumidor.

658.8.036

Tarifas para grupos de consumidores. Inclusive
associações, cooperativas de compra.

658.8.036

Tarifas para fins especiais. Tarifas segundo a
natureza das mercadorias. Inclusive preços para
mercadorias perigosas, perecíveis.

6588.036

Tarifas segundo a rapidez ou urgência

da entrega.
658.8.036

Tarifas segundo a forma ou classe de entrega.
Inclusive Tarifa de luxo.

658.8036

658.8.036.6

658.8.036.5

658.8.036.4

658.8.036.8

658.82

658.8.036.7

658.8.036.9

658.84

658.818.3

658.841.2
658.841.4

658.821

658.818
658.818.2

658.817

Tarifas, preços adicionais, eventuais.
Sobretaxas tarifárias.

658.8.036
658.8.038 Fornecimento gratuito, grátis.
658.8.07 Departamentos de vendas.
Divisões principais
658.81 Organização de vendas.
658.811 Administração de vendas.
658.813 Processamento de encomendas. Inclusive

livros de pedidos. Notas de entrega. Notas
fiscais, faturas e faturamento.
~ 657.352

Supervisão do processamento dos pedidos.
Atendimento dos pedidos. Andamento
dos pedidos.
Avaliação dos resultados das vendas.
Relatórios de vendas. Inclusive
comunicação de pedidos extraviados.
Serviço ao consumidor. Serviço pós-venda.
Orientação ao cliente. Consultoria (sobre a
escolha de mercadorias, serviços etc.).
~ 659.2

Serviço de manutenção e consertos.
Assistência técnica.
~ 658.58

Atendimento de queixas e reclamações.
Troca de mercadorias.
Garantia de troca de mercadorias.
Garantia de reembolso.
Promoções de vendas. Liquidações.
~ 659.1

Métodos promocionais. Inclusive criação de
demanda. Combate à concorrência.
Equipamento de vendas. Instruções
de venda.
Apresentação e embalagem das
mercadorias. Embalagens promocionais.
~ 621.798 e respectivas remissivas

Canais comerciais. Sistemas diversos de
venda. Métodos de venda.
~ 339.371

Vendas diretas (de produtos em mão para
fornecimento imediato ao comprador).
Vendas por auto-serviço.
Vendas por máquinas automáticas.
~ 681.138

658.818.4
658.818.5
658.818.6

658.815

658.822

658.841

658.827

752

Procedimento. Documentação.

Embalagem. Inclusive rotulagem c marcação.

Embalagens de empréstimo. Vasilhames
restituíveis.
~ 621. 798 e respectivas remissivas

Abertura, esvaziamento dos recipientes.
Desempacotamento das mercadorias.
Transporte e entrega de mercadorias
consignadas.
~ 658.286.4

Tarifas segundo a época da venda. Inclusive
tarifas de períodos de alta demanda. Tarifas
fora dos períodos de alta demanda.

658.8.036

658.788.2

658.788.4

658.788.48

658.788.5

658.8 Marketing. Comercialização.
Vendas. Distribuição.
~ 339.138

Exemplo(s) de Combinaçãotões):

658.8-051 Pessoal de vendas
658.8-051-055.2 Pessoal feminino de

vendas
658.8.011.1 Política de vendas
658.8.012.12 Pesquisas, estudos de

mercado
~ 339.13.017

658.8.012.2 Planejamento de vendas
658.8.013 Psicologia de vendas
658.8.02 Acordos e condições de venda
~ 347.451, 347.751

658.8.027 Condições de entrega no
contexto das vendas
~ 339.18, 347.463

658.8.027.5 Garantias de venda
Subdivisões auxiliares especiais
658.8.03 Preços e tarifas de venda.
658.8.031 Cálculo dos preços de venda.
658.8.031.2 Margens de comercialização em geral.
658.8.031.4 Preços de fábrica.
658.8.031.5 Preços de atacado.
658.8.031.6 Preços de intermediário.
658.8.031.7 Preços de varejo.
658.8.033 Abatimentos. Descontos.

~ 658.881.3

Tarifas de venda. Tabelas de preços.
~ 656.031.5

Tarifas fixas de venda. Pagamento de preço
unitário fixo independentemente da
quantidade adquirida.
Tarifas com redução progressiva
do preço unitário.
Tarifas proporcionais.
Tarifas com aumento progressivo
do preço unitário.
Tarifas com preço fixo para consumo mínimo e
preço fixo por unidade de consumo adicional.
Tarifas dependentes de diferentes fatores
exceto a quantidade consumida.

658.8.036.218 == 656.032.218
Tarifas segundo a localidade e a distância.

658.8.036

658.8.035

658.8.035.2

658.8.035.3

658.8.036

658.8.035.4
658.8.035.5

658.8.035.7

658.8.036.3

658.8.036.2

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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65&.842
'~.843

658.843.2

658.843.4

658.843.5
658.845

658.846

658.849
658.849.2

658.849.4

658.849.5

658.849.7
658.85

~
, 658.8~)

658.87

658.88

659.1

659.11

Vendas por telefone.
Vendas com pagamento facilitado.
~ 658.882

Pagamento em parcelas. Pagamento a prazo.
Pagamento em prestações.
Contrato de aluguel com opção de compra.
~ 658.91

Vendas a crédito.
Vendas por meio de amostras, catálogos de
amostras. Vendas que utilizam catálogos,
folhetos ilustrados etc. Vendas em

. exposições. Remessa dependente
da aprovaçio.
Vendas por representantes, corretores,
agentes, viajantes comerciais, caixeiros
viajantes.
Outros métodos de vendas.
Vendas diretas pelo fabricante.

~339.35

Vendas de ocasião. Vendas de saldos, de
mercadorias em liquidação.
~ 339.375.658.627

Comércio de segunda mão. Venda de refugos.
Venda de mercadorias usadas.
~ 339.375.655.425

Venda por leilão. Leilão judicial.
Técnica de venda. Arte de vender.
Conversa de vendedor etc..
~ 659.144

Canais de distribuição (atacado, varejo) .
Venda por atacado. Comércio atacadista.
Venda por distribuição.
~ 339.331.34

Venda a varejo. Comércio varejista.
~ 339.37

Pagamentos. Cobrança de dívidas.
Administração do crédito.

Publicidade. Propaganda.
~ 06.048.2.655.55.658.82

Exemplo(s) de Combinação(ões):

659.1-051 Profissionais da publicidade, da
propaganda

659.1.01 Métodos e metodologia da
publicidade. Teoria e prática da
propaganda

659.1.011.1 Politica publicitária
659.1.011.4 Eficiência econômica (custo-

eficácia) etc. da propaganda
659.1.013 Psicologia da publicidade
659.1.03 Tarifas, preços da publicidade
659.1.07 Departamentos de publicidade.

Departamentos de propaganda
Campanhas publicitárias, sua execução.
Táticas de publicidade. Público-alvo

658.881
658.881.3

658.882

658.884

658.89

658.891

658.893

658.9

658.91

658.97

659.111.2

659.111.3

659.111.31

659. J 1J .32

659.113

659.113.2
659.113.21
659.113.22
659.113.23

Pagamento à vista.
Desconto para pagamento à vista. Inclusive
cupons de desconto. Selos de lojas.
~ 658.8.033

Vendas a crédito. Vendas a prazo.
Condições de crédito.
~ 336.77,351.825, 658.843

Cobrança de dividas. Emissão de cobranças,
avisos de vencimento. Meios de coerção
para pagamento.
Compradores como objeto de esforço de
venda. Fregueses, clientes potenciais.
Clientes segundo a profissão, a ocupação.
Exemplo(s) de Combinaçãotões).

658.891 :614.23 Médicos como clientes em
potencial

Clientes segundo os canais e o tipo
de demanda.
Exemplots) de Combinaçãotões):

658.893:339.37 Varejistas como clientes
potenciais

Outras atividades comerciais.
Exemplo(s) de Combinação(ões):

658.9:347.779.3 Agências comerciais de
patentes

Locação. Arrendamento. Aluguel.
~ 339.187.6

Exemplo(s) de Combinaçãotões).

658.91.02 Acordos de aluguel e
arrendamento. Cond içõesde aluguel ou
arrendamento

658.91.03 Tarifas de aluguel. Custos,
tarifas de aluguel e arrendamento

Esquemas de assinaturas. Vendas
contínuas por assinatu ra.

Métodos de distribuição. Inclusive prospectos
de distribuição individual. Distribuição postal.
Material exposto para ser apanhado livremente.
Âmbito e cobertura da publicidade. Grau de
repetição. Duração do efeito, impacto.
Campanhas publicitárias. Campanhas
promocionais para ocasiões e eventos
específicos.
Dias especiais para promover uma única
mercadoria, produto ou serviço.
Exemplots) de Combinação(ões):

659.111.32:655.4 Dias do livro
Planejamento e administração da
publicidade.
Pesquisas, estudos de mercado.
Fontes de dados. Estatísticas e sua avaliação.
Pesquisa por entrevista.
Questões relativas à concorrência.
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• de mercado. Para assuntos específicos ver 659.131.16 i
659. 113.3 Planejamento da publicidade, aspectos Exemplo(s) de Combinação(ões): 1• organizacionais. Inclusive coordenação da 659.128:655.26 Tipografia

• publicidade, produção e vendas. 659.13/.16 Meios de publicidade e propaganda.
659.113.4 Determinaçãodo território da campanha. 659.13 Meios visuais de publicidade.

• 659.113.5 Previsões, projeções dos resultados. 659.131 Publicidade em publicaç/ies.
659.113.6 Execução da campanha Inclusive estimativas. ~ 050, 070.36. 070.485,655.535.6

• Projetos. Produção do material de publicidade. 659.131.1 Anúncios publicados em geral.
659.113.7 Resultados e eficácia da publicidade. Eficácia 659.131.2 Matéria textual dos anúncios. Inclusive

• do meio escolhido e da distribuição. conteúdo e estilo. Prosa Verso.
Averiguação, monitorização dos resultados. Cabeçalhos. Slogans.

• 659.113.8 Administração dos meios de publicidade. ~ 659.123

Supervisão de vários modos de publicidade. 659.131.3 Material iconográfico dos anúncios.

• 659.117 Público-alvo da publicidade. IJ ustrações.
Alvos da publicidade. ~659.125• 659.117.1 Alvos segundo a profissão, a ocupação. 659.131.4 Composição e especificações técnicas
Exemplots) de Combinação(ões): dos anúncios. Inclusive tamanho.• 659.117.1 :614.23 Médicos como alvos da Formato, Leiaute.

• publicidade 659.131.7 Colocação de anúncios (segundo o
659.117.3 Alvos segundo o canal e o tipo de demanda. tipo de publicação).

• Exemplo(s) de Combinaçãotões}: 659.131.72 Anúncios em jornais.
659.117.3:339.37 Varejistas como alvos da 659.131.73 Anúncios em revistas.

• publicidade 659.131.75 Anúncios em livros.
659.118 Táticas de publicidade. Inclusive prender a 659.131.8 Publicidade nas seções gerais e editoriais das

• atenção. Publicidade informativa. publicações. Inclusive artigos, discussões,
Persuasão. Atração, sedução. Forma relatórios, resenhas etc. Artigos publicitários.

• autoritária. Obrigação. 659.132 Publicidade por meio de publicação própria.
659.12 Idéia e planejamento em publicidade. 659.132. I Periódicos de publicidade publicados pela

• 659.121 Estabelecimento de objetivos. própria empresa. Jornais de empresa.
659.122 Formação e desenvolvimento de conceitos, Revistas ou boletins dirigidos aos clientes,

• idéias. Conceituação. Inclusive imagem. de circulação dirigida
Tema. Motivo. 659.132.2 Prospectos e outras publicações efêmeras.• 659.123 Planejamento e redação do texto. Produção, 659.132.21 Impressos explicativos e informativos,

• redação do texto. Inclusive jingles, slogans, Inclusive folhetos de instruções. Instruções de
frases de efeito. uso. Catálogos. Manuais.

• ~ 659.131.2 659.132.22 Impressos publicitários. Inclusive prospectos.
Exemplo(s) de Combinação(ões): Folhetos. Volantes.

• 659.123-051 Redatores de texto de 659.132.27 Apensos e encartes (em outras publicações).
publicidade 659.132.4 Mala direta (campanhas publicitárias pelo

• 659.123:659.148 Redação de publicidade correio). Inclusive Circulares. Cartas.
para material audiovisual (fi lme, Cartões comerciais.

• televisão) 659.133 Publicidade por meio de cartazes,
659.125 Projeto iconográfico (exceto marcas placares, letreiros.

• registradas). Inclusive uso de arte gráfica. 659.133.1 Cartazes em pontos fixos.
Uso de fotografia. Cartazes em postes. tapumes, paredes.• ~ 659.131.3 659.134 eios móveis de publicidade. Publicidade por

• 659.126 Marcas registradas. Logomarcas. Cores meio de veículos.
características da empresa etc .. 659.134.1 Publicidade em transporte público.

• ~ 347.772 659.134.2 Publicidade em ambulantes. Homens-
659.127 Formas de publicidade, propaganda. sanduíche. Roupas especiais para publicidade.

• 659.127.3 Criação de confiança na empresa 659.134.3 Publicidade em veículos terrestres. Veiculos
ou no anunciante. terrestres como instrumentos de publicidade.

• 659.127.4 Criação de demanda Inclusive criação 659.134.6 Publicidade em navios, barcos. Objetos
de confiança no produto ou serviço. flutuantes como instrumentos de publicidade.

• Ofertas promocionais. 659.134.7 Publicidade com emprego de balões (cativos ou

659.127.6 Manutenção de confiança Retenção de clientes, dirigíveis), aviões, fogos de artificio.

• de lealdade àmarca. ~ 659.138.6

659.128 Composição geral de anúncios. Inclusive 659.134.8 Bandeiras, flâmulas para publicidade.

• elementos que prendem a atenção. Leiaute. Dispositivos em veículos para distribuir
Classificar aqui apenas os problemas material de publicidade.• gerais, relativos aos meios publicitários. 659.135 Publicidade e propaganda com emprego de

• 754

•
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•.' luzes (e efeitos luminosos)• vendedores ou representantes.., -+ 628.974.7 659.144.2 Publicidade em conferências.
659.135.1 Placas, letreiros, anúncios continuamente 659.145 Publicidade oral indireta. Anúncios

iluminados. gravados e transmitidos etc ..• I 659.135.2 Anúncios intermitentemente iluminados. Entrevistas. Teatro pelo rádio.

Anúncios que acendem e apagam. radionovelas. Noticiários. Anúncios• 659.135.3 Anúncios projetados em telas, no solo, (comerciais) dos patrocinadores. Músicas.

nas nuvens, etc.. 659.148 Meios acústicos e ópticos combinados.• -+ p59.137 Publicidade audiovisual. Propaganda e

• 659.135.4 Biombos e telas móveis para publicidade. publicidade com emprego de filme sonoro e
659.135.9 Materiais com luz própria ou luminescentes na televisão.

• publicidade. -+ 659.137
659.136 Mecanismos diversos para publicidade 659.15 Propaganda e publicidade por

• visual. demonstração e exibição.
659.136.1 Publicidade em objetos especificos. 659.151 Demonstrações do uso de um produto.

• Exemplo(s) de Combinação(ães): -+ 659.144
659.136.1 :662.536.2 Publicidade em caixas 659.152 Exposições comerciais. Exposições para

• de fósforos fins publicitários.
659.136.2 Publicidade em calendários. -+ 061.4• -+ 659.162 659.153 Apresentações pessoais.
659.136.3 Publicidade em porta-cardápios e suportes -+ 65.012.126.65.012.67• similares. Visitas guiadas aos locais de
659.136.4 Publicidade em mostradores, discos, trabalho.• folhas rotativas. Exemplo(s) de Combinaçãotões):
659.136.7 Publicidade em outros mecanismos. 659.153:687 Apresentações de vestuário.•ti Publicidade em prismas, painéis. Desfiles de moda (com modelos,

• I venezianas ou adufas (mostrando um lado manequins)
de cada vez). Brinquedos. novidades de 659.154 Embalagem, embrulho, decoração de

• publicidade. Visores. produtos para fins de publicidade.
659.137 Publicidade com emprego de filmes Rotulagem, identificação.

• silenciosos ou diapositivos. -+ 62I. 798e respectivas remissivas,
-+ 659.135.3 , 659.148 659.126

• .: 659.137.1 Publicidade em cinemas em geral. 659.157 Dispostivos e sistemas para exibição de
659.137.2 Publicidade com filme mudo. mercadorias.

• 659.137.5 Publicidade com diapositivos. Guarnições de lojas.
659.138 Dispositivos visuais especiais para 659.157.2 Vitrinas. Mostruários. Gabinetes para• atrair a atenção. exposição etc..
659.138.4 Dispositivos para impressão de anúncios em 659.157.5 Molduras. cavaletes. estrados. estantes etc. de• superl1cies pavimentadas. exposição (p. ex.. para sapatos. chapéus).

• 659.138.5 Dispositivos automáticos de escrita e 659.157.6 Suportes e prateleiras ajustáveis.
transmissão de mensagens. Estantes de parede.

• Letreiros elétricos. 659.157.8 Dispositivos com formas diversas
659.138.6 Publicidade feita por meios aeronáuticos. para exposição.

• Emprego de aviões para publicidade. Manequins. Bustos. Bonecos
-+ 656.052.59, 656. 7.659.134.7 articulados. Suportes para tecidos.

• Reboque defaixas. 659.158 Exposição em vitrinas.
Descarregamento defolhetos. Escrita no 659.158.2 Dispositivos para atrair a atenção,

• céu (com rastro defumaça). Outros 659.158.3 Decoraçào de vitrinas. Equipamento para
artifícios aéreos. exposição em vitrinas.

• I 659.138.7 Monumentos, estátuas para publicidade. 659.158.4 Materiais decorativos (p. ex., papéis, tecidos,

I 659.138.8 Espetáculos, quadros vivos, marionetes etc. esteiras de grama, aparas de cortiça).• I para publicidade. 659.158.6 Material de propaganda no vidro da vitrina.
I

659.14 Meios acústicos de publicidade. Decalques. adesivos.I• 659.144 Publicidade oral, falada, direta. A voz 659.16 Métodos de promoção com brindes,

• , humana como meio de publicidade, de prêmios, descontos etc••
propaganda etc.. 659.162 Brindes (não o produto) para fins

• I -+ 659.151,658.85 de publicidade.
Conversa de vendedores. Exemplots) de Combinaçãotões):



l

I

l

Exemplois) de Combinaçãoiões):

659.24:621.3 Informação e consultoria em

engenharia elétrica
Informação e consultoria em estudos de
ciências e ciências aplicadas.
Exemplots) de Combinaçãotões):

659.25:39 Informação e consultoria em
etnologia e etnografia

Informação sobre pessoas em geral.
Pedidos de informação. Pedidos de
consultoria.

659.28 == 659.2

Comunicação de massa.
Informações, esclarecimentos para
o grande público
em geral.
~ 001.92.374.7

Relações públicas (RP).
~ 06.048.2,32.019.5,354.36

Relações públicas segundo a fonte ou
agente iniciador.
Relações públicas segundo o objetivo ou
público-alvo.
Estratégia, tática e execução de relações
públicas. Idéias, conceitos e planejamento.
Meios de relações públicas.
Exemplots) de Combinaçãotões):

659.44(1-194) Relações públicas externas
659.44( 1-4) Relações públicas nacionais
659.44( 100) Relações públicas

internacionais
Estratégia e tática em relações públicas.

~659.1l

Abordagem, extensão e duração em
relações públicas.
Planejamento, fontes, eficácia, impacto de
relações públicas.
Táticas em relações públicas.
Idéia e projeto em relações públicas.
Execução.

~659.12

Meios de relações públicas.
Meios visuais de relações públicas.
Meios acústicos de relações públicas.
Relações públicas por demonstração
e exibição.
Métodos de relações públicas com
oferecimento de brindes etc.

659.25

659.3

659.4

659.42

659.441.8
659.442

659.441.3

659.43

659.441.1

659.44

659.27
659.28

659.446

659.443/.446
659.443
659.444
659.445

659.441

756

Amostras grátis do produto.
Bônus, prêmios promocionais.
Descontos promocionais, abatimentos,
reduções de preços.
Liquidações, principalmente liquidações de
fim de estoque, como método promocional.
Competições, concursos, como método
promocional.
Propaganda e publicidade segundo
o tipo de promotor.
Publicidade coletiva, de grupo. Publicidade
comunitária.
Propaganda e publicidade feitas por
escritores e inventores.
Propaganda e publicidade feitas por
fabricantes, produtores.
Propaganda e publicidade feitas por
comerciantes, negociantes.
Propaganda e publicidade feitas por
a rtesãos, a rtffices.
Propaganda e publicidade feitas por
consumidores, clientes.
Propaganda e publicidade feitas por
promotores profissionais (agentes de
publicidade, publicitários).
Outros métodos de publicidade e
propaganda.

Atividades de informação. Serviços
de orientação e consultoria.
~ 002.06.058.061.66,658.818.2

Exemplots) de Combinaçãotões):

659.2:061.1 Serviços oficiais,
governamentais de consultoria

659.2:061.2 Serviços privados de
consultoria

Técnica das atividades de informação.
Técnica de consultoria e orientação.
Informação, consultoria para negócios e
comércio. Consultoria empresarial.
Orientação e informação econômica.
~ 658.8.012.12

Serviços para descobrir e confirmar
endereços.
Informações relativas à solvência de
pessoas ou empresas (limites de crédito).
Consultoria administrativa e informação
comercial, empresarial. Orientação sobre
administração e organização de empresas.

~658

Informação e consultoria técnicas.

659 Publicidade. Serviço de informação. Relações públicas

659.163
659.164
659.166

659.167

659.18

659.168

659.182

659.184

659.183

659.181

659.19

659.2

659.185

659.21
659.22
659.23

659.186

659.24

659.233

659.187

659.232

659.231

659.235

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••1.... ..._
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Subdivisões auxiliares especiais

66 Tecnologia química. Indústrias químicas e afins

66 Tecnologia química. Indústrias químicas e afins

Baixaconcentração. Diluído.
Concentração média.
Alta concentração.Concentrado.
Valordo pH.
~ 54-135-1.3

Ácido.
Neutro.
Alcalino.
ValordorH.
Oxidante,

Redutor.

Reações em termos de reagentes.
Reagentes.
Processosque envolvem moléculasdo mesmo
tipo. Autoprocessos. Homoprocessos.
Processosque envolvem moléculasde tipos
diferentes.
Processosde bloco.
Processosde inoculação.Processosde enxerto.
Reagentes inorgânicos.

66-926= 546 com o empregodo apóstrofo
para os compostos como em 546

Reagentes orgânicos.
66-927=547 com o empregodo apóstrofo

para os compostos como em 547

Processos, máquinas e

66-914.3
66-914.5
66-914.7
66-915

66-915.1
66-915.2
66-915.3
66-916
66-916.1
66-916.2

66-92

66-922

66-921

66-922.2
66-922.3
66-926

66·927

66-93

Em 66 classificam-se: a produção industrial de produtos químicos e metalúrgicos, o processamento de substâncias
alimentares, outros produtos agrícolas e similares. Também são classificados em 66 os próprios produtos: p. ex., em
661 os produtos da indústria quimica no sentido estrito e em 664.819 os produtos da indústria de conservação de
alimentos.
A química pura e teórica e o preparo de pequenas quantidades de substâncias químicas são classificados em 5-1
A produção industrial de substâncias que não se encontram previstas separadamente em 66 pode ser especificada na

subdivisão mais apropriada de 66 por:546... ou:547...
Os auxiliares -21-8de 62-21-8 são aplicáveis na classe 66, exceto para -3 em 661.185 e 662.2

As subdivisões -9 são usadas para especificar as características ou variáveis dos processos, não os próprios
processos, p. ex.
a) -98Variáveis, características de pressão

.083 Operações que envolvem pressão

b) .047-912 Secagem no estado fluido
.096.5-932.2 Flutdificação continua

Os auxiliares -9... são aplicáveis em 62169

Estado físico da substância:
características e variáveis.
Estadode agregação.

Usar com processos. Para descrição dos
produtos usar -4... de 62-4 ...
66-911.316=54-131-16

Estadogasoso.
66-911

Gáscomprimido, liquefeito.
66-911

66-911.34 Estadode vapor.
66-911

Colóidecom meiode dispersãogasoso.
Aerossóis. Fumaças.

66-911
Líquido.

66-911
Colóidecom meiode dispersão líquido.
Emulsão.Gel. Espuma.

66-911
Sólido.

66-911
Em partículas.

66-911
Processos no estado fluido.
~ 66.096.5

Estadode umidade.
Seco.

66-9 Variáveis, condições e características dos processos de produção,
instalações e equipamento

66-911.3

66-911

66-91

66-911.38

66-911.48

66-911.33

66-911.4

66-911.6

66-911.69

66-912

66-913
66-913.1

••••
•••
••
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•• a qualidade de direto ou indireto. 66-95 Processos simples e múltiplos.

• 66-931.2 Direto. Processos de estágio único e
66-931.4 Indireto. múltiplos estágios.

• 66-932 Processos, instalações e equipamento segundo 66-951 Processos simples, simplificados.

a continuidade. 66-952 Processos múltiplos, complexos, repetidos.

• 66-932.1 Processos únicos. 66-953 Processos de estágio único.

66-932.2 Contínuos. 66-954 Processos de múltiplos estágios. Processos em• 66-932.3 Semicontínuos. degrau, em cascata.

66-932.4 Descontínuos. 66-956 Processos de banho único.• 66-932.42 Impulsivos. Intermitentes. 66·957 Processos de banhos múltiplos.

• 66-933 Processos segundo o grau de mecanização. 66-958 Processos combinados.

66-933.2 Por esforço humano (sem ferramentas ou

• máquinas motorizadas). 66-96 Processos em termos de alteração
Manual. das propriedades do produto.

• 66-933.4 Mecanizados, por máquina (motorizados, mas Modificação em geral.
sem controle automático ou de computador). b6-962 Processos sem purificação ou refino.

• 66-933.6 Automatizados (com emprego de máquinas 66-963 Processos com purificação ou refino.

automáticas ou controladas por computador). 66-965 Particularidades dos processos segundo a forma

• 66-935 Processos afins ou interdependentes. ou condição do material a ser tratado.

66-935.2 Processos afins ou interdependentes com a 66-965.1 Material solto. Floculento. Na forma de flocos.

• mesma matéria-prima. 66-965.2 Enrolado. Espiralado.

66-935.3 Processos afins ou interdependentes com os
66-965.3 Em novelo ou meada.

• mesmos produtos finais. 66-965.4 Em forma de fita ou tira.

66-935.4 Processos com recuperação, regeneração. 66-965.6 Segundo a condição de esforço ou tensão.• 66-935.5 Processos com enriquecimento, concentração,
66-965.61 Tenso. Sob tensão.
66-965.62 Não-tenso. Frouxo. Flácido.• refinamento.
66-965.81 Aberto. Descoberto.

66-936 Processos segundo o estado da fase.
66-965.82 Fechado. Coberto.• 66-936.3 Processos homogêneos.
66-966 Processos segundo a durabilidade

66-936.33 Reações entre gases ou vapores.
(permanência, estabilidade).• 66-936.35 Reações entre líquidos.

66-966.1 Durável.
66-936.4 Processos heterogêneos.

Resistente à lavagem.• 66-936.42 Reações entre gases e liquidas.
66-966.2 Nã média de álcool.

• 66-936.43 Reações entre gases e sólidos.

66-936.46 Reações entre líquidos e sólidos.

• 66-936.48 Reações entre sólidos.

• 66-94 Direção, velocidade, andamento, 66-967.3 Alta proporção de álcool.
duração dos processos etc..

~
66-942 Processos paralelos. Processos de fluxo único. 66-97 Características térmicas.
66-943 Corrente cruzada. Processos cruzados. Temperatura. Variação da
66-944 Processos opostos, inversos. Processos em tem peratu ra.

sentido contrário ao fluxo. Indicar as escalas e valoresespecíficos
.

66-945 Processos de circuito aberto ou fechado. pela abreviaturaepelo índice, antece . '
66-945.2 Processos de circuito aberto, cadeia aberta. por um asterisco (ver TabelaIh)

: }

66·945.3 Processos de circuito fechado. Processos Exemplo(s)de Combinaçãotões):
i rcirculares, circulantes, cíclicos. 66-97·CO ODC (ponto de congelamento

66-946 Processos estáticos ou moventes. água)1
66-946.1 Estáticos. 66-97·F32 32 DF (ponto de congelam
66-946.3 Moventes. Agitados.

. [

da água)
...... 66-912 66·97·K273 273 K (ponto de

66-947 Rápidos. Acelerados. Transitórios. congelamento daágua)
66-947.1 Muito rápidos. 66-97·C 100 100 DC (ponto de ebuliçãq
66·947.2 Rápidos. ~) l~

~
66-947.3 Acelerados. 66·97·F212 212 DF (ponto de ebuliçl«l
66·947.5 Curtos (duração curta). Transitórios. . ) i~

agua '!
66-948 Lentos. Prolongados. Retardados. 66·97·K373 373K (ponto de ebuliçêç

! 66-948.1 Lentos. água) '.1

I
66-948.2 Prolongados. Estendidos. 66-971 Características termodinâmicas.
66-948.3 Retardados. De ação retardada. 66-971.2 Exotérmicas.
66-948.5 Longos. De longa duração. Duradouros. 66-971.4 Endotérmicas.

758
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• I 66.0 Engenharia quimica em geral

• I
I.1 66-973 Temperatura muito baixa. 66-982 Vácuo. No vácuo.., 66-974 Temperatura baixa 66-983 Pressão muito baixa.

66-975 Temperatura ambiente. 66-984 Pressão baixa.

I 66-976 Temperatura média, moderada. 66-985 Pressão atmosférica. Pressão normal.

• I
66-977 Temperatura alta. 66-986 Pressão méd ia, moderada.

66-978 Temperatura muito alta, extremamente alta. 66-987 Pressão alta. Hiperbárica.• I 66-988 Pressão muito alta, extremamente alta.

• I 66-98 Pressão. Variação de pressão.

I -4 66.083

• I• 66.0 Engenharia química em geral
I

• i 66.01 Fundamentos da engenharia elétrica

I química. 66.013.7 Serviços para processamento químico: água,

• 66.011 Projeto do processo. Cálculos dos processos. vapor e gás para emprego no processamento.

Modelagem. Otimização. Métodos -4 621.1,628.1,661.9.662.76

• matemáticos em engenharia química 66.013.8 Higiene industrial. Saneamento. Outros

Características novas de processos, instalações serviços auxiliares.

• etc.. -4 613.6,614.8

(
66.012 Controle, regulamentação e supervisão da 66.014 Composição química.• produção e do processo. Eficiência. 66.017 Materiais e suas propriedades.

I
Desempenho. Economia da engenharia química -4 620.112• I

Especificarpor :658.5... ou -5... 66.018 Resistência de materiais a efeitos e ações

• Exemplo(s) de Combinaçãoiões): externas.

et 66.012-52 Controle automático do 66.01&:669.018

• I processo 66.018.4 Resistência a efeitos térmicos.
66.012.1 Medição. Controle. Instrumentação. 66.018

• -4 53,681.2 66.018.86 Resistência à radiação.
66.012.2 Consumo de matérías-primas e materiais 66.018

• auxiliares. Equilíbrio do material. 66.019 Defeitos de materiais.
66.012.3 Consumo de energia Equillbrio de energia. Especificar por :620. 19...

• .: 66.012.4 Capacidade. Rendimento. Ciclo da produção.
66.012.42 Capacidade. 66.02 Operações e equipamento em

• 66.012.43 Rendimento. geral de processamento químico.
66.012.44 Intensidade. Cada uma das subdivisões de 66.02! 09• 66.012.45/.47 Ciclo de produção. representa tanto um processo quanto um
66.012.45 Trabalho preparatório. equipamento afim. As exceções são 66. 023• 66.012.46 Processamento total. que indica reatores enquanto as reações

• Velocidade. Duração. são indicadas por 66.09. e 66.041 que
66.012.47 Duração das operações de descarga. Duração do indica fornalhas enquanto os processos de

• acabamento. torrar e calcinar são indicados por
66.012.5 Rendimento. Grau de transformação. 66.046.4

• Seletividade. 66.021 Processos-padrão.
66.012.7 Eficiência do processo. Produtividade. Caso se prefira, os processos especificos

• Economia da engenharia química. podem ser agrupados em cada subdivisão
66.013 Trabalhos químicos em geral. Fábricas de 66.021 acrescentando-se. 022! 099

• quimicas. Instalações. Equipamento. Serviços Exemplois) de Combinação(ões):
auxiliares. 66.021.2.063.8 Mistura de líquidos• -4 658.2, 725.4 66.021.2.071.4 Mistura de gases

66.013.2 Grau de integração da fábrica. 66.021.3.048 Destilação. Evaporação• 66.013.22 Operações integradas. 66.021.3.065.5 Cristalização
66.013.25 Operações não-integradas. 66.021.3.081.3 Adsorção• 66.013.5 Planejamento e construção, início e ajustamento 66.021.1 Processos hidromecânicos em geral. Aparelhos

• das instalações. hidromecânicos em geral.
66.013.6 Abastecimento de energia. 66.021.2 Transferência de momento. Fluxo e mistura de

• -4 620.4, 658.26 fluidos.
Exemplo(s) de Combinação(ões): 66.021.3 Transferência ou troca de massa em geral.



• 66.0 Engenharia química em geral

•• 66.022 Métodos específicos de tratamento. Operações 66.026

• preparatórias. Aditivos.
Os auxiliares de 66.022 ... não são

• aplicáveis em 666.29 e suas subdivisões
66.022.1 Tratamento preliminar em geral.

• 66.022.3 Aditivos. Tratamento com aditivos.
66.022.31 Aditivos segundo asolubilidade. 66.026.2

• 66.022.314 Aditivos solúveis.
66.022.316 Aditivos insolúveis. 66.026.4

• 66.022.32 Materiais para aumentar o volume.
Dilatadores. Enchimentos.• 66.022.33 Aditivos que afetam a cor; Estabilizadores de 66.028

cor.• --+ 667.622

• 66.022.34 Aditivos que afetam a higroscopicidade.
--+ 66.047.8

• Umectantes. Dessecantes. Aditivos

hidrofobilizantes e hidrofóbicos. Aditivos

• para aumentar a resistência à água.
66.022.35 Aditivos que afetam a solubilidade.

• 66.022.36 Aditivos favoráveis à preservação do estado
agregado. Estabilizadores do estado agregado

• (de suspensões, emulsões, espumas etc.). 66.028.2
--+ 66.097.8

• 66.022.362 Estabilidade.
66.022.38 Aditivos que afetam outras propriedades 66.03• fisicas.
66.022.384 Aditivos que afetam a capacidade de• espessamento. Agentes antiendurecimento.

• 66.022.385 Inibidores de poeira.
66.022.387 Aditivos que afetam a combustibilidade.

• Inibidores de combustão. 66.04
66.022.389 Outros aditivos que afetam as propriedades

• fisicas.
Especificarpor :53... 66.040

•66.022.39 Aditivos que afetam as propriedades
biológicas.

• 66.022.392 Aditivos que afetam as reações organolépticas 66.040.2
(cheiro, gosto, textura).

• 66.022.392: 543.92 66.040.26
66.022.393 Desnaturação. 66.040.27•66.022.4 Impregnação.

--+ 620.197.7 66.040.3•66.022.5 Tratamentos mecânicos.

• Especificarpor :621.9... 66.040.36
66.022.6 Métodos de tratamento de substâncias em 66.040.37

• diferentes estados de agregação. 66.040.4
Para separação defase.

• 66.022.62 Métodos que utilizam a gravidade. 66.040.46
66.022.63 Métodos que utilizam forças centrífugas. 66.040.47

• 66.023 Equipamento químico em geral. 66.041
66.023.2 Aparelhos para transformaçõesquímicas.

• Aparelhos de reações.
Cubas. Garrafões.•66.023.23 Colunas, torres de reação.

66.025 Dispositivos para reservatórios e vasos de• reação.

• Válvulas. Gitos. Fechos. Tampos.
Painéis de inspeção. Vigias. Conexões para

• instrumentos de medição. Junção de tubos.
Entradas. Saídas. Vedações. 66.041.1

• 760

••

Transmissão, transporte e dispositivos

correspondentes.

Especificar o estado de agregação do
material transportado por -91...

Exemplo(s) de Combinaçãotões):

66.026-911.6 Transporte de sólidos
Canos. Tubos. Tubulações.

--+ 621.643
Equipamentos para criação de pressão
(bombas, compressores etc.).

--+ 621.65
Introdução de reagentes. Carga. Enchimento.
Dispositivos de alimentação. Dispositivos de
carga. Dispositivos de enchimento. Descarga.
Dispositivos de descarga.

--+ 681.533.38.681.542.2
Especificar a operação e o controle por

5...
Exemplo(s) de Combinação(ões):

66.028-531.3 Controle de consumo.
Correlação de reagentes. Controle da
correlação

Dosagem. Dispositivos de dosagem. Tanques
de dosagem.

Processos e equipamento para
indústrias específicas.

Os auxiliares. 03 são desenvolvidos em

várias subdivisões de 66 para indústrias

específicas

Operações e equipamento de
tratamento térmico.

Ver a nota em 66.02
Tratamento térmico segundo o estado fisico.
Mudanças de fase.

--+ 536.42

Tratamento térmico na fase sólida.
--+ 66.046.4

Mudança de fase sólida para fase líquida.
Mudança de fase sólida para gasosa.

--+ 66.049.6
Tratamento térmico na fase líquida.

--+ 66.046.6

Mudança de fase líquida para sólida.
Mudança de fase líquida para gasosa.
Tratamento térmico na fase gasosa.

--+ 66.046.9
Mudança de fase gasosa para sólida.
Mudança de fase gasosa para Iíquida.
Fornalhas. Fomos. Fornalhas de redução.

--+ 621.365,621.733.621. 745.3.

621. 783. 683.9
Exemplois) de Combinaçãotões):

66.041-6 Fornalhas segundo os
combustíveis, as fontes de calor

66.041-69 Mecanismos e controles de
aquecimento

66.041-982 Fornalhas a vácuo
66.041-987 Fornalhas de alta pressão

Processos preliminares ao tratamento na
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• 66.0 Engenkaria química em geral

•• fornalha homogênea da carga.
66.041.13 Preparo de materiais para tratamento na Dispositivos de compressão. de• fornalha recalque. Distribuidores. Compensadores.
66.041.132 Pré-aquecimento de materiais. Niveladores.• 66.041.15 Preparo da fornalha. Têmpera da fornalha. 66.042.28 Dispositivos para impedir o andamento muito

• Especificar oprocesso de resfriamento por rápido da carga. Dispositivos de retenção.
-71... retardamento.

• 66.041.2 Atmosferas da fornalha. 66.042.3 Suprimento de ar, vapor e gás.
66.041.3 Métodos de aquecimento. Tipos de ~ 662.92

• acendimento. Tiragem, indução. Ação de
Especificarpor -6... ventilação.

• Exemplo(s) de Combinação(ões): 66.042.4 Dispositivos de fechamento de fornalhas etc..
66.041.3-65 Fornalhas elétricas 66.042.5 Dispositivos de descarga para materiais

• ~ 621.365 sólidos.
66.041.34 Fornalhas externamente aquecidas. 66.042.56 Precauções contra a oxidação do produto (na

• 66.041.35 Fornalhas internamente aquecidas. Canos etc. descarga).
para aquecimento interno. 66.042.57 Resfriamento do produto (na descarga).• 66.041.36 Fornalhas em que o gás de aquecimento passa 66.042.6 Dispositivos de descarga para materiais
através da carga. líquidos.• 66.041.37 Fornalhas com contato direto entre a carga e o 66.042.7 Dispositivos de descarga para materiais

• liquido de troca de calor. gasosos.
66.041.41.5 Fornalhas segundo o projeto.

66.042.8 Partes fixas das fornalhas etc ..
66.041.41 Fornalhas com vasos abertos para a carga 66.042.81 Câmara de combustão separada do gerador de• (panelas, caldeirões, cadinhos).

gás. Câmaras de combustão para as instalações

• 66.041.43 Fornalhas de revérbero. Fornalhas de chamas.
de desti lação.

Fornalhas de soleira aberta.
66.042.82 Câmara de combustão integrada ao gerador de• 66.041.44 Fornalhas de cuba ou de manga.

gás.
66.041.454 Fornalhas tubulares.

66.042.83 Grades de fomos.• 66.041.455 Fornalhas de mufla
~ 662.932

66.041.456 Fornalhas de cadinho.

• Exemplo(s) de Combinação(ões):
66.042.84 Soleiras.
66.042.85 Paredes da fornalha. Concha.

66.041.456-956 Com um cadinho simples
66.042.86 Remoção de cinzas. Poços de cinzas. Limpeza• 66.041.456-957 Com um cadinho de

de escória.unidades múltiplas
~ 662.932.1• 66.041.456-958 Combinadas

66.041.46 Retortas. 66.042.87 Teto, coroa da fornalha.

• 66.041.47 Câmaras de aquecimento. 66.042.88 Recuperadores e regeneradores.

66.041.49 Fornalhas rotativas. Fornalhas giratórias. ~ 66.045

• Fornalhas basculantes. Fornalhas de tambor. 66.042.882 Recuperadores.

66.041.498 Conversores. 66.042.886 Regeneradores.• ~ 669.184 66.042.91 Obstrução. Acúmulo de escória. Dispositivos

• 66.041.51 Fornalhas anulares. para prevenir a obstrução e para limpeza.

66.041.55 Fornalhas de túnel. Fornos industriais de túnel. 66.042.93 Registros. Válvulas.

• 66.041.56 Fornalhas com propulsão mecânica. Fornalhas Especificar por -396...

de cascata. 66.042.94 Duetos, tubos e chaminés.

• 66.041.592 Fornalhas de ciclone. Fornalhas de redemoinho. ~ 621.643

66.042 Equipamento complementar para fornalhas 66.043 Materiais de construção para fornalhas etc ..

• etc.. 66.043.1 Materiais refratários para construção e

66.042.1 Dispositivos de carregamento. revestimento de fornalhas.

• Exemplo(s) de Combinaçãotões): Especificar a resistência às ações externas

66.042.1-933.2 Carregamento manual por .018...• 66.042.1-933.4 Dispositivos para Exemplots) de Combtnação/ões).

carregamento mecânico 66.043.1.018.841 Refratários resistentes a• 66.042.15 Dispositivos combinados de carga e descarga. ácidos
66.042.2 Dispositivos para manusear e distribuir a carga. 66.043.1.018.842 Refratários resistentes a• ~ 621.86187 álcalis

• 66.042.21 Cadinhos. 66.043.1.018.85 Refratários resistentes a
~ 666.76 gases
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•• 66.044 Reparo de fornalhas etc. Remendo. reposição 66.046.9 Tratamento térmico de gases e misturas

• do revestimento. gasosas.
66.044.3 Rebocode fornalhas. -+ 66.040.4, 66.07

• 66.045 Trocadores de calor. Isolamento térmico. 66.047 Secagem industrial. Secadores.
Dispositivos de resfriamento e refrigeração. 66.047.1 Processos preliminares e auxiliares.

• -+ 66.021.4 66.047.132 Aquecimento preliminar do material.
66.045.1 Trocadores de calor. 66.047.134 Secagem preliminar do agente secante(arou

• 66.045.3 Isolamento térmico. gás). Eliminação da umidade do ar ou dogás.
66.045.5 Resfriamentoe refrigeração.Resfriadores. 66.047.16 Aquecimento intermediário múltiplo do ar.

• Refrigeradores. Retomo do ar. Circulação do ar.
-+ 66-974 66.047.3 Secagem a altas temperaturas. Secagempor

• 66.045.53 Torres de resfriamento. calor apenas. Secadores evaporativos,
66.045.6 Tanques de nebulização, aspersão. Evaporadores,• 66.045.7 Resfriamento de gás. 66.047.3 Tiposde secagem e respectivo equipamento.
66.046 Aquecimento. Processos e equipamento Exemp/o(s) de Combinaçãotões):• térmicos. 66.047.3.049.6 Secagem por sublimação.

• -+ 66-977 Secagem a vácuo após resfriamento
66.046.1 Tratamento preliminar com emprego do calor. profundo do material e congelamento

• Aquecimentopreliminar. da umidade com sublimação
66.046.2 Tratamento a vapor. subseqüente

• 66.046.4 Torração.Calcinamento. 66.047.3.085.1 Secagem por radiação
Especificar a torração acompanhada de infravermelha Secagempor

• uma transformação química por. 09... termorradiação
Exemp/o(s) de Combinação(ões): 66.047.3.086.2 Secagem por correntesde

• 66.046.4.094.2 Torração acompanhada de alta freqüência Secagem dielétrica
redução 66.047.41.5 Secagem por contato direto do material queestá• 66.046.4.094.3 Torração oxidante secando com o agente secante. Secagempor

66.046.41 Torração sem agentes oxidantes ou redutores. convexão, Secagem por ar ou gás.'• Calcinação, -+ 66.047.1
66.046.44 Aquecimento com sinterizaçãosimultânea. 66.047.4/.6 Secagem por processo de suprimento de calor.• Torração com sinterização, Aparelho de secagem conforme o projeto.
66.046.5 Fusão.Amálgama Especificar o grau de continuidade por-• 66.046.51 Generalidades. 932...

• Carregamento. Ignição. Processo 66.047.41 Secagempor convexão em geral.
defusão. Período defundição. Retirada da Especificar ofluxo por -94

• escória. Decantação. Ligas. Período de Exemp/o(s) de Combinaçãotões):

formação de ligas. Desgaseificação da 66.047.41-942 Secagem por convecçãode

• fusão. Sangria. unif1uxo
66.046.52 Aditivos. 66.047.41-944 Secagem por convecção de

• Fundentes. contraf1uxo
66.046.53 Recipientes para fundição. Soleiras de 66.047.44 Secagemao ar livre, a descoberto.

• fornalhasde fundição. 66.047.45 Secagemem armários ou gabinetes de secagem.
66.046.54 Oxidaçãodurante a fundição. Refino. 66.047.46 Secagemem fornos de secagem.• -+ 66.094.3 66.047.47 Secagem em canais de secagem. Secadores de
66.046.55 Desoxidação durante a fundição (especialmente túnel.• processos de refino de metal). 66.047.49 Secagem em estantes e prateleiras de secagem.

• 66.046.56 Carburização e descarburização. 66.047.54 Secagem em secadores tubulares e de cuba.
66.046.562 Carburização, 66.047.55 Secagem em correias transportadores.

• 66.046.564 Descarburização, Secadoresde cinta
66.046.58 Escória: formação e propriedades. 66.047.56 Secadoresde bandeja Secadores em cascata.

• -+ 662.613.12,669.015.8 66.047.57 Secadores rotativos. Secadores de tamborem
66.046.59 Outras questões relacionadas com a fundição. geral.

• Cinzas. Refugos. Resíduos. -+ 66.047.69
66.046.6 Tratamento térmico de líquidos sem mudança 66.047.6 Secagem por contato em geral. Secagempor

• de fase. tranferência de calor através de uma partição
-+ 66.040.3.66.049 sólida.

• 66.046.7 Aquecimento até o ponto de ebulição. Ebulição 66.047.62 Secadores de rolo.
em geral. Ebuliçãosem destilação ou 66.047.63 Secadores inclinados. Secadores com agitadores.

• concentração. 66.047.64 Secagem por contato em gabinetes de secagem.
-+ 66.048.66.049 66.047.65 Secagem por contato em secadores de• 66.046.8 Aquecimento sob pressão. Autoclave. prateleira.

• 762
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•• 66.047.69 Outros tipos de secadores de contato. 66.049.2 Separação ou recuperação de substâncias

Secadores de contato de tambores sólidas pela evaporação de soluções.• rotativos. -+ 66.04 7.79. 66.065.5• 66.047.7 Secagem segundo o estado do material. Medidas para evitar incrustação.

• Especificarpor-vl l ... 66.049.3 Recuparação de duas ou mais fases líquidas por

66.047.79 Llquidos. destilação.

• 66.047.8 Secagem por processos qulmicos ou qulmico- -+ 66.048.62

coloidais. 66.049.4 Separação de fases por fusão parcial. Processo

• -+ 66.022.34,667.629.3 de fusão por zonas.

Que empregam substâncias 66.049.5 Separação térmica de fases líquidas e sólidas

• htgroscôpicas, dessecantes, absorventes ou (não-metálicas). Sudação,
adsorventes de água. 66.049.6 Processos de sublimação. Recuperação de• 66.047.92 Acessórios e detalhes dos secadores. sublimados.
Especificarpor -2/-8 -+ 66.040.27• Exemplo(s) de Combinação(ões): 66.049.7 Volatilização da fase não-metálica.

• 66.047.92-229.6 Dispositivos de carga
66.047.92-229.8 Dispositivos de descarga 66.05 Processos e equipamentos

• 66.048 Destilação. Evaporação. especiais.
-+ 66.021.3 Os auxiliares. 05... são desenvolvidos em

• Para maiores especificações das várias subdivisões de 66 para indústrias

subdivisões de 66.048.11.5 usar -9... e específicas

• .069...
66.048.1 Destilação. Destilação simples. 66.06 Tecnologia química de líquidos.

• 66.048.3 Retificação. Destilação fracionada. Processos e equipamento para

I
Torres de retificação. tratamento de líquidos.• ~

Exemplo(s) de Combinação(ões): Ver nota em 66.02
66.048.3-932.2 Retificação contínua 66.061 Solução. Extração. Solventes.• 66.048.3.069.82 Retificação em torres de 66.061.1 Solução (dissolução) em geral.

barbotina 66.061.12 Solução de gases.• 66.048.4 Destilação completa seguida de condensação 66.061.14 Solução de líquidos.

• fracionada 66.061.16 Solução de sólidos.
66.048.5 Evaporação. Secagem por evaporação. 66.061.18 Solventes. Extratantes.

• Evaporadores. -+ 66.061.38.66.063.93.667.629.2
-.; -+ 66.048.912 66.061.3 Extração (solução seletiva).

• Exemplo(s) de Combinação(ões): 66.061.34 Extração de sólidos. Lixiviação,
66.048.5.022.63 Evaporação rotativa 66.061.35 Extração de líquidos.

• 66.048.5.069.834 Evaporação de película 66.061.38 Recuperação do solvente.
66.048.6 Tipos especiais de destilação. 66.063 Mistura de líquidos. Diluição. Concentraçào.

• 66.048.62 Destilação com ajuda de meios especiais. Homogeneização.
Destilação a vapor. Destilação 66.063.4 Maceração. Infusão. Impregnação.• azeotrópica. Destilação extrativa. 66.063.5 Umedecimento, umidificação,

66.048.67 Destilação molecular. -+ 661.185.72.667.629.5.678.049.7• 66.048.9 Outros processos análogos à destilação e Agentes umectantes.
evaporação ou que constituem estágios e 66.063.6 Formação de sistemas de dispersão liquida.• produtos da destilação. -+ 66.069.85

• 66.048.91 Estágios da destilação. Para a estabilização de dispersões
66.048.911 Ebulição. Caldeiras. Alambiques, destiladores acrescentar .022.36

• de evaporação. 66.063.61 Ernulsificaçào.
-+ 66.046. 7 -+ 661.185.76,667.629.5

• 66.048.912 Evaporação como estágio da destilação. Agentes emulsificadores.
-+ 66.048.5 66.063.62 Preparo de suspensões.

• 66.048.913 Deflegrnação. Detlegmadores. Flegma Agentes dispersantes para
66.048.914 Condensação. Condensadores. suspensões.

• 66.048.92/.97 Frações da distilação, 66.063.7 Mistura e amassadura de substâncias plásticas.
66.048.92 Partes superiores. -+ 621.929,678.023.3

• ~ 66.048.93 Partes do meio. 66.063.72 Emolientes, plastificadores e seu emprego.
66.048.94 Partes do fundo, inferiores. -+ 667.621. 7. 678.049.1• 66.048.95 Resíduo. Especificar por :547...
~-_._--
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•• misturar. do líquido.

Exemplots) de Combinaçãotôes}: Especificarpor -911.4...

• 66.063.8.069.82 Mistura pela introdução Exemplots) de Combinaçãotões):
de gases. Mistura por barbotina 66.067.16-911.43 Filtração de fusões

• 66.063.8.086.4 Mistura pelo emprego de 66.067.16-911.48 Filtração de suspensões

forçasmagnéticas coloidais

.66.063.93 Diluição.Redução. Diluentes. 66.067.16-911.49 Filtração de suspensões
~ 66.082.4.667.629.2 grosseiras, lamas

.66.063.94 Concentração. 66.067.17 Filtração em termos de cabeça do filtro.
66.065 Solidificação. Misturade líquidoscom sólidos. Exemplo/e) de Combinação/ões):

• 66.065.2 Precipitaçãopor reagentes.Coagulação. 66.067.17-982 Criação de cabeça de filtro
66.065.3 Métodos para diminuir a solubilidade. pelo vácuo• 66.065.31 Dessalinização. 66.067.17-986 Criação de cabeça de filtro

• 66.065.32 Tratamento térmico. Resfriamento. por pressão
Aquecimento. 66.067.18 Tratamento da massa de filtração.

• Exemplois) de Combinação(ões): 66.067.3 Equipamento de filtração.
66.065.32-977 Tratamento térmico ~ 621.928

• 66.065.5 Cristalização.Cristalizadores. 66.067.3 Filtros segundos características e detalhes do
Exemplo/s) de Combinaçãotões): projeto.

• 66.065.5.045.5 Cristalização por Exemplo(s) de Combinação(ões):

congelamentodo solvente 66.067.3-229.6 Dispositivos de carga dos

• 66.065.5.048.5 Cristalização por filtros
evaporação do solvente 66.067.3-957 Filtros de pilha

• 66.065.53 Recristalização. 66.067.3.022.63 Filtros centrífugos
66.065.56 Revestimento. 66.067.31 Funis de filtração. I

• 66.065.7 Misturade líquidos com outras substâncias 66.067.33 Filtros de saco. i

para obter uma massa sólida ou semi-sólida. 66.067.34 Filtros de tambor.

1• 66.065.8 Espessamento. 66.067.36 Filtros de forma especial.

• 66.066 Separaçãode líquidosem geral. Separaçãode Filtros tubulares. Fi/tros em vela e

sistemas líquidos heterogêneos. cartucho. Filtros de disco ou placa.

• ~ 66.048,66.061.3.66.081.6 66.067.4 Prensas de filtração.
66.066.1 Clarificação. ~ 621.979.6

• 66.066.2 Decantação para separar os líquidos dos 66.067.5 Centrifugação.
sólidos. ~ 621.928.3.66.022.63 •

• 66.066.3 Separaçãode líquidos imiscíveis.Separaçãopor 66.067.8 Outros métodos de purificação de líquídos. I
coagulação. Coagulação. Exemplo/s) de Combinaçãotões).

• 66.066.3 Rompimentoda emulsão. Desemulsificaçãoem 66.067.8.081.3 Purificação por adsorção
geral.Coalescência 66.067.8.09 Purificaçãoquímica

• 66.066.7 Sedimentação.Precipitação por decantação. 66.067.9 Purificação pela remoção de substâncias
Decantadores. Tanquesde específicas.• sedimentação. Especificar a composição química por

Indicar o tratamento centrifugo por. 022.63 :546... e :547...• 66.067 Refinoe purificaçãode líquidos em geral. 66.067.92 Remoçãode lodo, lama.

• 66.067.1 Filtraçãoem geral. Exemplo(s) de Combinação(ões):

66.067.11 Filtrabilidade. 66.067.92.094.7 Remoção de lodo, de lama

• 66.067.12 Meios de filtração. com neutralização simultânea por álcali
Indicar os materiais específicos por -03... 66.068 Prensagem. Espremedura. Equipamento de

• Indicar os dispositivos de limpeza por -776 espremedura.
66.067.122 Meios de filtração soltos. 66.068=621.979.6

• Quartzos. Cascalho. Bolas de 66.069 Outros processos que envolvem líquidos.
vidro. 66.069.1 Lavagem.

• 66.067.123 Meios fixos de filtração. 66.069.8 Tratamento que envolve gases.
66.067.123.2 Panos de filtro. 66.069.82 Tratamento de líquidos com gases. Distribuição

• 66.067.123.3 Papéis de fiItro. de gás num líquido. Barbotina.
66.067.123.8 Gazes. Crivos. Materiais de laminados 66.069.83 Distribuição de líquido num gás.• perfurados. 66.069.832 Atornização,Nebulização. Atomizadores e
66.067.124 Meios porosos de filtração. dispositivos de nebulização.• ~ 66.081.6 66.069.833 Enchimentosem geral.

• Materiais cerâmicos, Enchimentos anelares. agregados,
metalocerâmicos (cermeto) de filtração. em corda, moldados.

•
66.067.16 Filtraçãosegundo a consistência (viscosidade) 66.069.834 Enchimentos em chapa, tubulares (enchimentos
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•• I
para aparelhos de pellculas). sólidas.

.~
66.069.84 Desgaseificação (desaeração) de líquidos. ~ 621.928.9

~ 66.083.8 Pela remoção da poeira,fuligem,

66.069.85 Formação, destruiçãoe prevençãode espuma. fumaças.• 66.069.852 Formaçãode espuma.Espumejamento. 66.074.3 Purificaçãode gases pela remoçãodemisturas

• Geradores de espuma. vaporosase gasosas. Remoçãode substâncias
~ 661.185.74 diversas.

• Indicar os agentes de espumejamento por Especificar as substâncias não

I .022.3... relacionadas em 66.074.3... por:

• I 66.069.855 Eliminaçãode espuma. Separaçãode espuma. Exemplots) de Combinaçãoiões):

66.069.856 Prevenção de espuma. Dispositivos para 66.074.3:546.264'131-31 Purificaçãopor

• prevenção de espuma. remoçãodo fosgênio
Indicar os agentes de prevenção de 66.074.31 Remoção de vapor.Secagemde gás.Secadores

• espuma, os floculadores de espuma. os degás.
aditivos antiespuma por .022.3... 66.074.32 Separação,remoção de gases nitrosos(de

• 66.069.88 Tratamentocombinadocom gasese líquidos. outros gases).
66.074.33 Separação, remoçãodegasescarbonados• 66.07 Tecnologia química de gases. (óxidos de carbono. ácidocarbônico)de outros

• ~ 66.045.7.66.046.9,661.9 gases.
Ver a nota em 66.02 66.074.34 Separação,remoção da amôniae outras bases

• 66.071 Mistura de gases. Separaçãodegases. (de outros gases gases).
Formação de sistemade dispersão de gases. 66.074.35 Separação, remoçãode oxigênio(deoutros

• 66.071.4 Mistura de gases. Misturadores de gases. gases).
66.071.5 Umidificação degases. 66.074.36 Separação, remoçãodo hidrogêniode outros

• ~ 66.074.31 gases.

~
66.071.6 Separaçãode gases e misturasdegases. 66.074.37 Separação, remoçãodos compostosde enxofre

• I
Separadoresdegás em geral. (de outros gases).
~ 66.074.112 66.074.38 Remoçãode misturasorgânicas.Purificação

• Exemplo(s) de Combinação(ões): pela remoção de substâncias voláteis e
I

66.071.6.081 Separaçãode gasespor fortementeodoríferas.• sorção Especificar a remoção dos compostos
66.071.6.081.6Separaçãode gasespor orgânicos por :...• J partição ou membrana, por difusão. Exemplots) de Combinaçãoções):

Separaçãode gases por membrana. 66.074.38:547.563 Cresol• Unidadesde difusão degases 66.074.38:662.715.1 Alcatrãode madeira

• 66.071.62 Separaçãode misturasde gasespor 66.074.38:678 Materiais macromoleculares
resfriamentoprofundo. 66.074.391 Separação, remoçãode gasesácidosem geralde

• Exemplots) de Combinaçãotões): outros gases.
66.071.62.048.4Separaçãode misturasde 66.074.395 Separação. remoçãode cianogênio e ácido

• gasespor condensaçãofracionada hidrociãnicode outros gases.
66.071.8 Formação de sistema de dispersão degases. 66.074.396 Separação,remoçãode halógenose hidro-

• Dispersão de IIquidose partículas sólidas em alógenosde outros gases.
gases. 66.074.4 Solução(dissolução)de gasesem vasosde

• ~ 66.074.112 saturação.
Formação de fumaças. névoas. ~ 66.061.12.66.069.82• 66.071.9 Formaçãode gases de escape.Gases de escape Extração de produtos sólidos

emgeral, 66.074.41 Introduçãode gases em vasosde saturaçãoetc..• ~ 66.074 66.074.43 Líquidos solventes para gases: propriedades.
66.074 Purificaçaodegases.Secagemdegases. condição.• Para a purificação de gases de substâncias 66.074.44 Circulaçãode líquidosolvente.

• diversas usar as subdivisões de 66.074.11 66.074.46 Separaçãode produtos do gás.
.3. Para os métodos de purificação de 66.074.48 Tratamento dos gases de escape ou efluentes.

• gases usar as subdivisões de 66.074.519 66.074.5 Métodosde purificaçãode gases emgeral.
66.074.1/.2 Separação, ruptura dos sistemas de dispersão 1ndicar os métodos não citados em

• ~
gasosa Purificação mecânica degasesem geral. 66.074.5/. 9 pelo acréscimo de outros

66.074.1 Separaçãode líquidosdosgases. Dispersãode auxiliares de 66

• névoacomeliminaçãodafase líquida. Exemplots) de Combinaçãotões):
rnlptnrp.~ dI' nehulizacão. 1'\1'\.074:'\ 022 1'\2 Pllrifir"rilo tir o"~r~ no r
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66.074.6
66.074.62

66.074.8

66.074.9

66.075

66.076

66.076.2

66.076.4
66.076.5

66.077
66.078

66.078.2
66.078.4
66.078.5

66.08

66.081

66.081.2

66.081.3

66.081.312

66.081.4
66.081.5

66.074.5.087.94Eletropurifícaçãode gases
66.074.5.094.3-926.214Purificaçãode

gases por ozonização
66.074.5.097.094.2 Purificaçãode gases

por redução catalítica
Purificaçãoa seco degases emgeral.
Purificação por substâncias químicas sólidas.
Purificação a seco acompanhadade reações
químicas.

Especificar os reagentes por 66-9261-927 e
as reações químicas por .0...

Exemplo(s) de Combinaçãotões):

66.074.62-926.713 Peloóxido de manganês
66.074.62.094.6 Por agentes ácidos

Purificação de gases por processos térmicos.
Indicar a pressão por -98 ...

Purificaçãode gases por filtração.
66.074.911.93:66.067.11.3

Carburação. Meios de carburação. Aditivos
diversos para gases.

66.075:662.76.075

Coleta, acumulação e armazenamento de
gases.

Reservatórios para
armazenamento de gases. Depósitos de
gases. Gasômetros.
Depósitos úmidos de gases. Depósitos de gases
do tipo sino. Depósitos telescópicos de gases.
Depósitos secos de gases.
Cilindros, botijões, garrafas e recipientes
similarespara gases.
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

66.076.5-464 Recipientes esféricos
66.076.5-465 Recipientescilíndricos

Rarefação de gases. Descompressão.
Elevação da pressão de gases. Compressão e
liquefaçãode gases.
Compressão mecânicade gases.
Compressão térmica de gases.
Geradores de gás comprimido. Dispositivos de
regulagem.

Operações e equipamento físicos e
físico-químicos. Efeitos físicos e
físico-químicos sobre os processos
químicos.

Ver nota em 66.02
Processos de sorçãoem geral. Processos de
membrana.
Absorção. Aborventes em geral.

Especificar os absorventes segundo o
projeto por. O...

Exemplo(s) de Combinaçãotões):

66.081.2.069.82 Absorventes de barbotina
Adsorção, Cromatografia separadora.

-. 543.544

66.081.3:661.183
Adsorçãoe cromatografia de troca de íons.

66.081.3
Quimiossorção.
Dessorção,

•••..~ ........ r
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66.081.6

66.081.62

66.081.63

66.082

66.082.2

66.082.3
66.082.4

66.083

66.083.2

66.083.3
66.083.4

66.083.8

66.084

66.084.2

66.084.6

66.084.7
66.084.8

66.085

66.085.1

66.085.2
66.085.3

66.085.5

66.086

66.086.2

66.086.4

66.087
66.087.2
66.087.3
66.087.4

Processos de membrana.
Indicar as membranas semipermeáveis por
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Diálise. Dialisadores.
-. 66.087.97

Osmose reversa. Ultrafiltração. Hiperfiltração.
-. 66.087.92

Processos que afetam o nível de concentração.
-. 66-914

Concentração.
-. 621.928.44.66.065.8

Manutenção de concentração uniforme.
Diluição.

-. 66.063.93
Processos que envolvem pressão.

-. 66-98
Processos de aumento da pressão.
Pressurização, Compressão.

-. 66.078

Manutenção de pressão uniforme.
Processos de redução da pressão.
Descompressão. Rarefação.

-. 66.077
Desgaseifícaçãono vácuo.

-. 66.069.84
Operações que envolvem vibrações. Processos
baseados em vibrações.
Processos que empregam vibrações ou choques.

Processos de onda de choque.

Processos que empregam vibração de
freqüênciamuito baixa. Processos infra
sônicos.
Processos que empregam vibrações sonoras.
Processos que empregam vibrações de
freqüência muito alta. Processos ultra-sônicos.
Processos que envolvem irradiação. Processos
fotoquímicos.

-. 664.8.039.5
Radiaçãode ondas longas.

Radiação infravermelha.

Radiação visível. Luz.
Radiação de ondas curtas.

-. 621.386 e respectivas remissivas
Radiação ultravioleta. Radiação

de raios X Radiação de raios gama.

Radiaçãocorpuscular.
Radiação alfa. Radiação beta.

Radiação de nêutrons.
Operações que envolvem efeitos magnéticos,
eletromagnéticose elétricos.
Operações que envolvem efeitos elétricos.

Processos de alta freqüência.
eletrostáticos.

Operações que envolvem efeitos
eletromagnéticos,magnéticos.

Processos magneto-quimicos.
Indução magnética.
Processoseletroquímicos.
Eletrorredução.
Eletrooxidação.
Eletroflutuação,



•• 66.0 Engenharia quimica em geral

•• ~
66.087.5 Eletrocoagulação. 66.091.7 Adiçãoem geral.

66.087.7 Eletrólisee galvanização. 66.091.8 Eliminaçãoem geral.

• 66.087.7;5621.357 ~ 66.09...8

66.087.9 Aplicaçãode eletrocapilaridade. 66.092 Decomposição.Craqueamento.

• Eletrossedimentação. 66.092 Processos de decomposição. Craqueamento.

66.087.9;5621.359 Clivagem. Destruição.

• 66.087.92 Eletroendosmose. Eletroosmose. ~ 66.094.94.665.64

66.087.9 Exemplo(s) de Combinaçãotões):

• 66.087.97 Eletrodiálise. 66.092-977 Decomposição térmica.
66.087.9 Craqueamento térmico. Pirólise• 66.088 Processos que empregam descargaselétricas. 66.092-977-922 Copirólise

• Processos que empregam lasers. Processos que 66.092.085 Decomposição por radiação.

empregam plasma. Processos plasmáticos e Radiólise

• plasmoquímícos, 66.092.088 Decomposiçãoem descargas
elétricas. Eletrocraqueamento.

• 66.09 Reações químicas técnicas. Decomposiçãoplasmoquímica.Pirólise
Processos químicos e bioquímicos plasmoquímica

• especiais. 66.092.094.25 Hidrogenólise. Hidrogenação
A grande variedade de reações químicas destrutiva. Hidrocraqueamento

• impossibilita indicar cada uma delas por 66.092.094.3 Decomposiçãooxidativa.
uma divisão direta de 66.09. As instruções Oxigenólise

• metodológicas que se seguem explicam 66.092.097.3 Catalisadores de
como indicar as reações decomposição

• 1) Muitos dos textos em 66.09 66.092.1 Decomposiçãoem geral. Craqueamentosem
compreendem tanto os nomes gerais das catalisadores.• reações quanto os nomes específicos das 66.092.2 Processos preliminares para decomposição.

• reações comumente observadas. Se Pré-aquecimento.
necessário, os últimos podem ser indicados 66.092.8 Processos específicos.

• pelos meíos metodológicos, p. ex. 66.092.81 Processos para refino posterior de produtos de
.095. 118Desacilação craqueamento.Reformação.

• .095. 118:547. 29JDesformi/ação ~ 665.64
.095. 118:547.292Desacetilação 66.092.89 Craqueamento para coque. Coqueificação.

• 2) Para designar as reações com 66.092.9 Outros processos de decomposição.
eliminação de um determinado grupo. Destilação com pó de zinco.

• acrescenta-se o dígitofinal 8. Ver exemplos 66.093 Reações e tratamento com água. Adição e
em 66.09...8 extraçãode água.• 3) Para designar um reagente, o auxiliar 66.093.1 Solvatação.
apropríado -92 é usado, p. ex. 66.093.2 Umidificação,Umedecimento.• .094.3-926.21 70xidaçãopelo ar 66.093.4 Hidratação.

• .095.253-927.5Aralqui/ação. Benzi/ação. 66.093.41 Hidrataçãofisico-química.
Feni/etilação 66.093.43 Hidrataçãoquímica.

• -92 ... deverá ser usado apenas quando os Exemplots) de Combinaçãotões}:

recursos de 66.09 tiverem sido esgotados 66.093.43-92 Agentes hidratantes

• 66.09...8 Eliminaçãode um grupo específico. 66.093.43.097 Hidratação catalítica
~ 66.091.8 66.093.48 Desidrataçãoquímica. Eliminaçãoquímicade

• Exemplo(s) de Combinação(ões): água. Desidratação.
66.094.258 Desidrogenação Para ciclodesidratação usar

• 66.094.522.8 Dessulfurização 66.095.252.093.48
66.095.138 Eliminaçãodo grupo da aciloxina 66.094 Tratamento com vários agentes.

• 66.095.818 Desnitração 66.094.1 Reaçõesde oxidação-redução.Reaçõesredox.
66.096.38 Desdeuteração. Destritação Desproporcionamento (desrnutação, rearranjo).• 66.091 Tipos principais de transformação química. Reação de Cannizzaro.
Síntese. Reaçõesdos compostos inorgânicose 66.094.2 Reduçãoem geral. Reduçãocom vários agentes• orgânicosem geral. redutores.

66.091.1 Reaçõesdos compostos inorgânicosem geral. Indicar os agentes redu/ores por -92 ...• 66.091.2 Reaçõesdos compostos orgânicos em geral. 66.094.25 Hidrogenação,

• 56.091.3 Sínteseem geral. 66.094.29 Outros processos de redução. Processos mistos
Fxemolo/st de rnmhinarlin(jjps l· li .. r elill...a"
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•• 66.094.3-926.214 Oxidação por ozônio. 66.094.53 Introdução de fósforo.
Ozonização, Ozon61ise 66.094.533 Fosforilação,• 66.094.3-926.217 Oxidação pelo ar Transfosforilação.

• 66.094.3-926.22 Oxidação por enxofre e Exemplots) de Combinaçãotões):

compostos de enxofre 66.094.533.094.3 Fosforilação oxidativa
66.094.3.094.72 Fusão alcalina oxidante 66.094.55 Introdução de boro.

-~.:

• 66.094.3.097 Oxidação catalítica 66.094.57 Introdução de silício.

• 66.094.3.097.8 Antioxidação. Inibição da 66.094.6 Acidificação. Tratamento com ácidos, em geral.
oxidação 66.094.7 Alcalinização, Basificação. Tratamento com

• 66.094.3.098 Oxidação bioquimica bases, em geral.
66.094.32 Hidroxilação, Glicolisação, 66.094.72 Fusão alcalina.

• 66.094.39 Epoxidação, 66.094.8 Neutralização. Remoção de ácidos ou bases.
66.094.4 Halogenação, Desalogenação. Desacidificação. Desbasificação,

• 66.094.4 Introdução e eliminação de hal6genos. 66.094.94 Decomposição de troca. Solv6lise.
Para especificar o halôgeno, acrescentar --+ 66.091. 4 ,• os dígitos finais 2, 3, 4, 5para qualquer 66.094.941 Hidrólise.

-f

,"
subdivisão de 66.094. 4 Exemplots) de Combinação(ões): .;.

• 66.09-1.4...2/...5;066.094.412/415 66.094.941-977 Piroidr6lise. Hidrólisea
66.094.41 Halogenução em geral. vapor• Peralogenação. Transalogenação. 66.094.941.094.7 Saponificação. Hidrólise

• Halogenólise. alcalina
66.094.412 Fluoraçãoem geral. 66.094.942 Alcoólise. Reações com álcoois.

• Perfluoração. Metanôlise. Etanólise. Fenólise.

66.094.413 Cloração em geral. 66.094.943 Acidólise. Reações com ácidos.

• Perc/oração. Clorálise Acetólise. Nitrólise. Formàlise.
(clorinálise). Tnfluoroacetôlise.

• Exemplots) de Combinação(ões): 66.094.944 Amonólise. Reações com amônia.
66.094.413.094.3 Cloração oxidante --+ 66.095.8

• 66.094.413.094.328 Clorodesidroxilação Exemplots) de Combinação/ões):
66.094.414 Bromaçãoem geral. 66.094.944.094.3 Amoxidação (amonólise

• Perbromação. Bromólise. oxidativa,aminaçãooxidativa,
66.094.415 lodação. cianodemetilação, aminooxidação,

• Periodação. lodólise. oxiamonólise)

• 66.094.42 Halogenação direta. Substituição de hidrogênio 66.094.944.2 Aminólise.
por halógenos. 66.094.944.3 Amidólise.

• 66.094.43 Substituição mútua de halógenos diferentes. 66.094.944.4 Hidrazin6lise (hidrazínação),
66.094.44 Substituição de grupos oxigenados por 66.094.945 Tiólise (mercaptólise).

• halógenos. --+ 66.094.5221525

--+ 66.095.85 66.094.946 Cianólise.

• 66.094.45 Introdução de ácido hidro-halogênico. Hidro- 66.095 Processos diversos. Processos químicos
halogenação.Adição deCHHlg, CHlg a orgânicos especiais.

• múltiplas ligações. 66.095.1 Acilação, Acetalização, Aciloxilação,

66.094.46 Adição de halógenos. Alcoxilação.

• 66.094.48 Desaíogenação, 66.095.11 Acilação. Introdução dos grupos acetil, benzoil
Para a reação de Wurtz-Fittig usar etc. Preparação de amidas ácidas.

• 66.095.253.094.48 66.095.11 Acilação em geral.
>'j"
""1

• Exemplo/s) de Combinação/ões): Transacilação. Introdução dos

66.094.48.094.25 Desalogenação redutora grupos acetil.formil e outros. Formilação.

• (hidrodesalogenação) Reação de Reimer-Tiemann. Acetilação.

66.094.5 Introdução ou eliminação de ametais. Acetoacetilação. Malonoilação. Oxalilação.

• 66.094.52 Introdução ou eliminação de enxofre e selênio. Succinoilação. Etoxaloilação. Acilação

66.094.522 Introdução de enxofre. Sulfurização, segundo Friedel Crafts.

• Exemplots) de Combinação(ões): Exemplots) de Combinação/ões):

66.094.522.094.2 Sulfurização redutora 66.095.11-927.5 Benzoilação

• 66.094.523 Introdução de grupos tiol- • tiônicos. 66.095.11.094.2 Acilação redutora
66.094.524 Introdução de ácido sulfúrico. 66.095.'11.094.25 Hidroacilação

• Sulfação Sulfonação. 66.095.11.094.522 Tioacilação.
Sulfoxidação. Sulfamação. Sulfonilação. Tioformilação

• 66.094.525 Introdução de ácido sulfuroso. 66.095.11.095.252 Cicloacilação
Sulfinação. Sulfenação. 66.095.11.095.832 Aminoacilação• 66.094.529 Introdução de selênio. Selenação. 66.095.11.096.3 Deuteroacilação.

• 768

•



••• Deuteroforrnilação, 66.095.118 Desacilação,

• I Desacetilação. Desformilação.
I 66.095.12 Formação de acetais. Acetalização (acetalação,• I cetalização).,
!

• í Acetonação (isopropilidenação}.
! Glicosidação. Tioacetalização.

• I Glucosidação (glucosilação).

66.095.13 Formação de ésteres compostos.

• Introdução do grupo aciloxilico.

Aciloxilação (acoxilação). Acetoxilação.

• Exemplo(s) de Combinaçãotões):

66.095.13-927.5 Introdução do grupo

• aciloxllico cíclico. Aroiloxilação.
Benzoiloxilação

• 66.095.14 Formação de éteres simples.

~ 66.095.253• Alcoxi/ação. Metoxi/ação.

•
Exemplots) de Combinaçãotões):

66.095.14-927.5 Aroxilação

• , 66.095.14.094.41 Halogenalcoxllação

I 66.095.17 Formação de sais.

• I 66.095.2 Tipos diversos de transformação molecular.

J
66.095.21 Isomerização,

• Transformação de Beckman.

Racemização.

• \ Exemplots) de Combinação/ões):
66.095.21.094.25 Hidroisomerização

• 66.095.21.095.252 Cicloisornerização
66.095.21.097 Isomerizaçãocatalítica

• 66.095.22 Rearranjo.
66.095.25 Ciclização, Alquilação.

• , 66.095.251 Hornologização,
66.095.252 Ciclização,

• 66.095.252 Ciclização (fechamento de anel, formação de

• anel).

Exemplo(s) de Combinaçãotões):

• 66.095.252.091.7 Cicloadição. Síntese

dieno. Adição de Diels-Alder

• 66.095.252.093.48 Ciclodesidratação

66.095.252.094.25 Hidrociclização

• (ciclização redutora)

66.095.252.094.258 Desidrociclização

• (ciclodesidrogenação)
66.095.252.094.3 Ciclização oxidativa

• 66.095.252.4 Aromatização.
66.095.252.5 Anelação (interna).

• 66.095.253 Alquilação,

i Meti/ação. Etilação. Propilação.

• I Butilação. Dialqui/ação. Polialquilação.

• I Transmetilação. Alqui/ação segundo

I Friedel-Crafts.

Exemplo(s) de Combinaçãotões):• I 66.095.253-927.5 Aralquilação

• 4 (arilalquilação). Benzilação.
I

Feniletilação, Tritilação

I• (trifenilmetilação)
1'.1'. nQ<; ,)<;1_Q,)7 7 Piritlil"'t;J,.,..lIn

66.095.255

66.095.256

66.095.257

66.095.26

66.095.26

66.095.261

66.095.261.1
1'.1'. ()Q<; "1'.1"

66.0 Engenltaria química em geral

66.095.253.094.32 Hidroxialquilação.

Hidroximetilação.Llidroxietilução.
Hidroxibutilação

66.095.253.094.41 Halcgenalquilação
(alquialogenação). Halometilação

66.095.253.094.48 Reação de Wurtz- Fittig

66.095.253.095.13 Carbalcoxialquilação
(alcoxicarbonilalquilação).

Carbetoxirnetilação
(etoxicarbonilrnetilação).
Acetoximetilação. Acetoetilação

66.095.253.095.14 Alcoxialquilação,
Alcoximetilação

66.095.253.095.14-927.5 Fenoxialquilação
66.095.253.095.252 Cicloalquilação.

Ciclopentilação. Cicloexilação
66.095.253.095.64 Carboxialquilação.

Carboximetilação, Carboxietilação

66.095.253.095.832 Aminoalquilação.
Arninometilação. Arninoetilação.

Transaminometilação

66.095.253.095.832-927.5

Aminobenzilação
66.095.253.095.833 Amidoalquilaçào

(acilaminoalquilação). Arnidometilação
(acilaminometilação). Carbarnoiletilação
(carbami letilação)

Introdução de radicais alquenilo. Alquenilação.
Olefinação.

Meti/enação. Vinilação. Ali/ação.

Prenilação. Reação de lI'illig

Alquinilação,
Etinilação tetinação).

Propargilação.
Arilação,

Fenilação. Tolilação. Hetarilação.

Pol irnerização.
Polimerização em geral. Formação de

compostos macromoleculares.
Exemplots) de Combinaçãotões):

66.095.26-921 Homopolimerização

66.095.26-922 Copolimerização

66.095.26-922.2 Copolimerização de bloco

66.095.26-922.3 Copolimerização

inoculada. Copolimerização de enxerto

66.095.26-936.3

66.095.26-936.4 Polimerização homogênea

Polimerização heterogênea

66.095.26-977 Polimerização de alta
temperatura

66.095.26.085 Polimerização de irradiação.

Polimerização fotoquímica

66.095.26.097 Polimerização catalítica

Métodos de polimerização. Extensão da cadeia.
Nas subdivisões. indicar a copolimerização

(co- ...) por -922 ..
Polimerização de adição.
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• Exemplois) de Combinaçãoiões): Cetolização. Hidroxicetonação• 66.095.261.4.095.252 Ciclo-oligomcrizaçào 66.095.62.095.252 Ciclocctonização

• 66.095.261.42 Dirnerização, 66.095.64 Obtenção de compostos carboxílicos pela

66.095.261.43 Trirnerização. introdução do dióxido de carbono.

• 66.095.262 Polimerização em relação ao meio. Carboxi lação.
Indicar afase por-vl I... Exemplots) de Combinação(ões):

• Exemplots) de Combinação(ões): 66.095.64.094.25 Hidrocarboxilação

66.095.262-911.3 Polimerização de (hidrocarbonilação)

• rnonômeros gasosos 66.095.7 Formação e reações de compostos

66.095.262-911.48 Polimerização de organometálicos.

• suspensão. Polimerização de emulsão 66.095.71 Formação de compostos organometálicos.

66.095.262.1 Polimerização sem solventes e diluente. Metalação.

• Polimerização de bloco em massa. 66.095.712 Formação de compostos orgânicos de metais.

66.095.262.2 Polimerização com solventes. 66.095.712:546 para metais especificos.

• 66.095.268 Despolimerização. com ...8 para indicar a eliminação
66.095.3 Condensação. 66.095.712.46 Formação de compostos orgânicos de• 66.095.3 Condensação. magnésio. Reagentes de Grignard.

• Exemplois) de Combinação(ões): Para a reação de Grignard ver 66.095.72

66.095.3-921 Autocondensação 66.095.712

• 66.095.3.094.25 Hidrocondensação 66.095.712.49 Formação de compostos orgânicos de mercúrio.

(condensação redutora) Mercuração, I

• 66.095.3.094.258 Desidrocondensação 66.095.712 I
(condensação oxidativa) 66.095.713 Formação de compostos orgânicos de i• 66.095.3.095.252 Ciclocondensação semimetais.

t
(condensação cíclica). Reação de 66.095.713:546 para semimetais

• Tishler especificos
66.095.31 Condensação sem eliminação. 66.095.713.289 Formação de compostos orgânicos de germânio.

• Condensação aldol. Condensação Germanilação.Germilação.
aciloína. 66.095.713

I• 66.095.32 Condensação com eliminação de água. 66.095.718 Desrnetalização,
Crotonização. Reação de Perkin. 66.095.72 Reações de compostos organometálicos. I• 66.095.34 Condensação de aldeídos e cetonas com Reação de Grignard, reação de I

• derivados de amônia. Preparo das bases de Nesmejanov. •Schiff. 66.095.8 Introdução de grupos que contêm nitrogênio. I

• Oximação. Osazonação. Azotização. Cianação.
I66.095.35 Condensação com eliminação de ácido 66.095.81 Nitração,

• hidroalogênico. ~ 66.094.943 I
66.095.36 Condensação com eliminação de sulfeto de Exemplo(s) de Combinaçãotões):

• hidrogênio. 66.095.81.094.3 Oxinitração (nitração

66.095.37 Condensação com eliminação de álcool. oxidativa)

• Condensação de éster. 66.095.82 Nitrosação,
66.095.5 Processos diversos de adição, principalmente 66.095.83 Aminação. Amidação, Diazotização.

• por múltiplas ligações. 66.095.832 Aminação.
~ 66.091.7 Transaminação.

• 66.095.53 Adição de HOHlg. Hipoalogenação. Exemplois) de Combinaçãoiões):
Halogenidrinação, 66.095.832.094.25 Aminação redutora

• ~ 66.094.41 66.095.832.095.257 Ararninação

• 66.095.54 Adição de NOHlg. Nitrosoalogenação. Adição (arilarninação)

de NOzHlg. Nitroalogenação, 66.095.832.095.712.49 Aminornercuração

• 66.095.5421.545=66. 094.4121415 para 66.095.832.2 Iminação.

identificar o halogeno 66.095.833 Arnidação.

• 66.095.55 Adição de HCN. Hidrocianação (cianidração), Exemplo(s) de Combinação/ões):

~ 66.095.842 66.095.833.095.11 Acetamidação

• 66.095.6 Carbonilação.Carboxilação, 66.095.833.2 Obtenção de amidas de ácidos. Irnidação.
66.095.62 Introdução do grupo carbonílico (exceto 66.095.834 Diazotização.

• acilação). Carbonilação, Cetonização, 66.095.84 Cianação.Tiocianação.
~ 66.095.11 66.095.842 Cianação (nitrilação). Substituição do CN por

• Exemplots) de Combinaçãotões): halógeno, sulfeto ou grupo carboxila.

66.095.62.094.25 Hidroformilação. ~ 66.094.944.3.66.095.55• Oxossíntese. Reação de Roelen 66.095.843 Introdução de grupos ciânico N=C-O-.

66.095.62.094.32 Hidroxicarbonilação. tiocianogênio N=C-S-, isociânico O=C=N- etc.• 770
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•• 661 Produtos quimicos

• 661.15 '9= 546 661.16.034.6 Ovicidas.• 661.152 Fertilizantes. Fertilizantes inorgânicos em 661.16.034.7 Larvicidas.

• geral. 661.16.034.8 Produtos químicos para matar adultos.

--+ 631.8 661.162 Produtos químicos para o controle de

• 661.152.2 Fertilizantes simples em geral. plantas.
Classificar osfertilizantes simples 661.162.2 Herbicidas.

• especificosem 661.51.8 661.162.6 Reguladores do crescimento e desenvolvimento ,

661.152.3 Fertilizantes complexos. das plantas. Fito-hormônios.

• O conteúdo dofertilizante pode ser Abscisinas. Giberelinas.

indicado por '11'9 Citoquininas.

• Exemplo(s) de Combinaçãotões): 661.162.62 Desfolhantes.
661.152.3' I '2 Fertilizantes de fosfato- 661.162.63 Produtos químicos para desidratar plantas.

• nitrogênio (PN) Desidratantes.
661.152.3 '1'2'3 Ferti lizantes de potássio- 661.162.65 Produtos químicos contra envergamento de

• fosfato-nitrogênio plantas pelas intempéries. Retardantes.
661.152.3 '11 '2 Nitrofosfato 661.162.66 Estimulantes do crescimento e florescimento.• 661.152.3' 13'7 Fertilizantes de uréia- 661.163 Produtos químicos antifúngicos,

'1

• formaldeido antibacterianos, antiviróticos. Produtos
661.152.32 Fertilizantes compostos. químicos contra doenças de plantas.

• 661.152.33 Fertilizantes mistos e mistos compostos. 661.163.2 Produtos químicos antifúngicos, Fungicidas.
661.152.4 Fertilizantes orgânicos-inorgânicos. 661.163.3 Anti-sépticos.

• 661.152.5 Micronutrientes. Fertilizantes que contêm 661.163.4 Bactericidas. Viricidas.
microaditivos. 661.163.6 Produtos químicos que controlam o

• Indicar osfertilizantes especificas desenvolvimento de microorganismos.
acrescentando '9... Fitoalexinas.

• Exemplo(s) de Combinação(ões): 661.164 Produtos químicos para controle de
661.152.5 '927 Fertilizantes bóricos artrópodes.

• 661.152.5 '971.1 Fertilizantes mangânicós --+ 661.168
661.155 Produtos químicos para alimentação 661.164.2 Produtos químicos para matar artrópodes.

• animal. Alimentos e aditivos alimentares Inseticidas e acaricidas.
artificiais. 661.164.6 Reguladores de crescimento para artrópodes.• 661.155.2 Alimentos baseados em produtos quimicos. 661.165 Produtos químicos para controle de
Concentrados. moluscos.• 661.155.3 Aditivos alimentares. 661.165.2 Moluscicidas. Limacidas.

• 661.155.4 Estimulantes do crescimento animal. 661.165.6 Reguladores de crescimento para moluscos.
Estimulantes de engorda de animais. 661.166 Produtos químicos para controle dos

• 661.155.5 Resíduos industriais utilizados para alimentos nematelmintos.
e aditivos alimentares. 661.166.2 Nematicidas.

• 661.155.6 Alimentos obtidos de substâncias naturais 661.166.6 Reguladores de crescimento para
misturadas com aditivos alimentares quimicos. nematelmintos.

• 661.155.8 Conservantes de alimentos. Estabilizadores de 661.167 Produtos químicos para controle de
alimentos. vertebrados.

• 661.158 Produtos veterinários. 661.167.2 Produtos químicos para controle de roedores.
661.16 Produtos químicos para controle de Rodenticidas.

• pragas. Pesticidas. Desinfetantes. 661.167.5 Produtos químicos para controle de pássaros.
Indicar os aditivos por .022.3... 661.167.7 Produtos químicos para controle de peixes.• Exemplo(s) de Combinação(ões): Ictiocidas.
661.16.022.39 Sinergistas 661.168 Repelentes. Atratantes, Antialimentantes.• 661.16.03 Características e efeitos especiais. 661.168.2 Repelentes.

• 661.16.032 Produtos químicos segundo a penetração nas 661.168.4 Atratantes.
pragas. 661.168.5 Antialimentantes.

• 661.16.032.1 Estômago. 661.169.2 Produtos químicos de efeito complexo.
661.16.032.2 Contato. 661.169.23 Produtos químicos para tratamento de

• 661.16.032.3 Fumigantes. sementes.
661.16.032.5 Sistêmicos. 661.169.25 Esterilizadores do solo.

• 661.16.034 Produtos químicos segundo o estágio de 661.169.5 Produtos químicos de proteção contra
desenvolvimento ou modo de ação. condições climáticas ou meteorológicas

• 661.16.034.1 Produtos químicos não-seletivos. desfavoráveis, p. ex., queima do sol.
661.16.034.3 Produtos químicos seletivos. 661.17 Composições e misturas químicas para

• 661.16.034.5 Produtos químicos que são tanto ovicidas finalidades técnicas.
quanto inseticidas da fase adulta. 661.172 Agentes para prevenção e remoção de
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•• crostas e depósitos. ~ 66.063.5

li(
661.173 Agentes antiestática. 661.185.74 Agentes espumantes.

• 661.174 Agentes contra fogo e combustão. ~ 66.069.852

661.175 Agentes antigelificantes e anticongelantes. 661.185.76 Agentes ernulsificantes,• 661.177 Fluidos hidráulicos. ~ 66.063.61

Fluidos de freios. Fluidos para 661.185.8 Agentes flotantes.• absorver choques. ~ 622.765.061

• 661.18 Colóides. Adsorventes. Agentes ativos na 661.187 Indústria do sabão.
superfície, surfatantes. Detergentes. Indicar o estado e a forma do sabão por-

• Agentes umidificantes, espumantes, 4... (de 62-4...)

emulsificantes e flotantes. Sabões. Exemplots) de Combinaçãotões):

• Glicerol, 661.187-404 Sabão líquido

661.182 Colõldes, 661 .187-404.9 Sabão em pasta

• 661.182=544.77 661.187-412 Sabão em barra

661.183 Adsorventes. 661. I87-492 Sabão em pó

• 661.183.1 Adsorventes com propriedades especiais. 661.187 ·493.5 Sabão em flocos

Trocadores de ions. Trocadores catiônicos e Subdivisões auxiliares especiais

• aniônicos. 661.187.032 Preparo da barrela, Iixívia. Evaporação.

661.183.12 Adsorventes trocadores de ions. lonitos 661.187.033 Saponificação. Cocção.• (trocadores de ions). ~ 66.094.941.094.7

661.183.122 Derivados do carbono. 661. 187.034 Calcificação. Relargagem. Moagem. Retificação.• 661.183.123 Derivados de resinas sintéticas e outros 661.187.035 Aprimoramento artificial. Tingimento.

• materiais sintéticos. Trocadores poliméricos de Perfumadura Aditivos.
I ions. 661.187.036 Drenagem. Escorrimento. Bombeamento.

• I 661.183.123.2 Trocadores catiônicos.
I 661.183.123.3 Trocadores aniônicos. 661.187.037 Moldagem. Resfriamento. Formação de barrasc

• I 661.183.123.4 Trocadores anfóteros de ions. Anfólito de sabão etc..

I polimérico. 661.187.047 Secagem.

• I 661.183.123.6 Trocadores quelíferos de ions. Trocadores (de 66.047)

I complexos de ions. Divisões principais

• I 661.183.123.7 Trocadores eletrônicos de íons. Ionitos-redox. 661.187.2 Matérias-primas para sabão.

I 661.183.124 Derivados de silicatos naturais ou sintéticos. Ácidos graxos. Resina. Álcalis

• J
661.183.126 Derivados da celulose e seus derivados. colofônio.

I
661.183.2 Carbono ativado. 661.187.4 Produção de sabões líquidos, sabões de• 661.183.3 Outros adsorventes orgânicos. potássio.

I 661.183.4 Silicatos naturais. Terras naturais. 661.187.5 Produção de sabões duros, sabões de sódio.• 661.183.5 Outros minerais naturais. Óxidos naturais. 661.187.6 Produção de sabões-de-marselha.

• 661.183.-6 Silicatos sintéticos. Zeólitos sintéticos. 661.187.7 Sabões segundo a composição.
661. 183.7 Gel de sflica Silica-gel. 661.187.71 Sabões de sebo. Sabões de óxido de cálcio.

• 661.183.8 Óxidos inorgânicos sintéticos. Alumina ativada. 661.187.72 Sabões de resina.
Gel hidróxido de alumínio. 661.187.73 Sabões de ácido oléico e sabões similares.

• 661.184 Semicolóides. 661.187.74 Sabões semifrios. Sabões agitados a frio.
661.185 Agentes ativos na superficie. Surfatantes. 661.187.76 Sabões que contêm detergentes sintéticos ou

• ~ 648.18,66.063.5,661.187 amaciantes de água. Sabões para água dura.
Agentes umectantes, espumantes e 661.187.8 Sabões segundo seu uso.

• emulsificantes. Detergentes. Agentes 661.187.83 Sabões domésticos.
flotantes. 661.187.84 Sabões para uso na pele.• Su bdivisões auxiliares especiais ~ 665.58

Divisões principais 661. 187.842 Sabões de toalete. Sabonetes.• 661.185-3 Misturas. 661.187.843 Sabões para barbear.
661.185.2 Agentes iônicos orgânicos. 661. 187.845 Sabões medicinais.• 661.185.22 Surfatantes aniônicos. 661.187.85 Sabões abrasivos.

• 661.185.23 Surfatantes catiônicos. Sabões de pedra-pome.
661.185.3 Agentes anfolíticos (anfóteros). 661.187.86 Sabões para lavar roupa.

• Ij 661.185.4 Surfatantes orgânicos não-iônicos. 661.187.88 Sabões para outros usos.

I
661.185.5 Surfatantes inorgânicos. ~ 621.892

• 661.185.6 Detergentes e limpadores (em pó, liquido ou Exemplo(s) de Combinaçãotões).
I ___.._'\ n.t.. __________

F F' ,n ... nn , ........... 0 • ro I ..
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•• 661.188.2 Recuperação de glicerol dos álcoois residuais na

• produção de estearato.
661.188.3 Recuperação de glicerol de álcoois de sabão

• (Iixívia usada) a partir da produção de sabão em 661.251
vasilhames abertos.

• 661.188.4 Recuperação de glicerol de álcoois de sabão 661.253
(Iixívia usada) a partir da produção de sabão em

• vasilhames fechados. 661.257
661.188.5 Produção de glicerol técnico incolor.

• 661.188.6 Produção de glicerol quimicamente puro.
Glicerol farmacêutico. 661.27• 661.188.7 Outros processos de fabricação de glicerol.

Produção de glicerol sintético. 661.2S• Glicerol obtido de processos de

• fermentação. 661.29
(,(,1.1 XX.X Ikri\'auos UC gliccrol,

• 661.2 Produção do enxofre e seus

• derivados. 661.3
661.21 Enxofre.

• 661.211 Produção do enxofre a partir de minérios de 661.33
enxofre nativos.

• Flores de enxofre. Enxofre em 661.332
bastão.

• 661.214 Produção do enxofre a partir de matérias- 661.333
primas com enxofre quimicamente ligado.

• Enxofre recuperado. Enxofre gasoso
(subproduto). 661.334• 661.214.1 Enxofre a partir de piritas e outros sulfetos e 661.335
concentrados. 661.336• 661.214.2 Enxofre a partir de gases que incluem gases de 661.34

• escape, residuais de vários processos de
produção. Enxofre de óleo, carvão, xistos etc.. 661.342

• 661.214.3 Enxofre a partir da gipsita, anidreto e outros 661.343
sulfatos.

• 661.214.9 Outros métodos de produção de enxofre. 661.4
A partir de soluções de água-forte.

• de borra. sedimento ácido e resíduos de
processos que usam ácido sulfúrico.

• 661.22 Compostos de enxofre com número de 661.41
oxidação -2. 661.413

• 661.221 Sulfeto de carbono (díssulfeto, bissulfeto de
carbono).• 661.222 Sulfeto de carbonila COSo

• 661.224 Sulfeto de hidrogênio.
661.225 Sulfetos. Dissulfetos. Polissulfetos.

• 661.23 Compostos halogenados de enxofre.
~ 661.4

• Cloretos. brometos, fluoretos de
enxofre. 661.417/.418

• 661.24 Ácido sulfuroso. Sulfetos. Anidrido 661.417
sulfuroso. Compostos de enxofre com 661.418

• número de oxidação +4.
661.241 Ácido sulfuroso. 661.419

• 661.243 Sulfetos. Hidrossulfetos (bissulfetos).
661.245 Dicloreto óxido de enxofre. Cloreto de 661.419.1

• tionila. Fluoreto de tionila. Brometo de 661.419.4
tionila.

• 661.248 Dióxido de enxofre (anidrido ácido

• sulfuroso).
661.25 Ácido sulfúrico. 661.42

• 774
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Exemplots) de Combinaçãotões):

661.25-404.512 Ácido sulfúrico

concentrado
Óleum (acido sulfúrico fumegante).
Monidrato de ácido sulfúrico.
Produção de ácido sulfúrico por meio do
ácido sulfúrico nitroso.
Produção de ácido sulfúrico por processo de
contato.
~ 661.248

Compostos do trióxido de enxofre com
halógenos e nitrogênio.
Tiossulfatos. Ditionetos. Ditionatos.
Politionatos.
Outros compostos de enxofre.
~ 66l.-I').I. 661.631).6

Especificar por:546...

Produção de soda e potassa, de
álcalis.
Produção de soda e potassa. Indústria de
soda e potassa.
Carbonato de potássio. Potassa.
~ 661.832

Carbonato de sódio. Soda calcinada. Soda
em geral.
~ 661.833

Soda densa.
Cristais de soda.
Hidrocarbonato de sódio (bicarbonato).
Produção de álcalis. Álcalis em geral.
Hidróxido de potássio. Hidróxido de sódio.
Hidróxido de potássio (potassa cáustica).
Hidróxido de sódio (soda cáustica).

Produção de halógenos e
compostos halogenados, peroxo
compostos inorgânicos.
~ 661.23,661.723,661.8...3

Produção de cloro.
Produção de cloro por oxidação do ácido
hidroclórico ou cloretos por meio de vários
oxidantes. Métodos quimicos de produçio
de cloro.

Especificar os oxidantes por -92...
Exemplots) de Combinaçãotões}:

661.413-926.21 Produção de cloro por
oxidação de gás de cloreto de
hidrogênio. Processo de Deacon

Produção eletroquimica de cloro.
Eletrólise de cloretos fundidos.
Produção de cloro e álcalis por eletrólise de
soluções fundidas.
Produção de cloreto de hidrogênio e ácido
hidroclórico.
Cloreto de hidrogênio.
Ácido hidroclórico.
Exemplots) de Combinação(ões):

661.419.4.081.2 Absorção de cloreto de
hidrogênio. Absorventes

Cloretos. Sais naturais.
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661.43 Hipocloretos em geral. Ácido hipocloroso. 661.53 Amônia., ~ 648.18 661.56 Ácido nítrico. Nitretos em geral.
Removedores de manchas e 661.561 Produção de ácido nítrico a partir do nitrato

I alvejantes baseados em hipocloretos. Água de sódio e do ácido sulfúrico.
sanitária. 661.565 Síntese a partir de oxigênio e nitrogênio.

661.44 Cioratos em geral. Ácido clõrico. 661.566 Produção de ácido nitrico diluído pela
661.45 Compostos de cloro não mencionados em oxidação da amônia. Conversão da amônia.

outro lugar. Exemplots) de Combtnaçãoiões):

661.452 Óxidos de cloro. 661.566.081.2 Absorção de dióxido de
661.453 Cloretos em geral. Ácido cloroso. nitrogênio pela água
661.454 Percloratos em geral. Ácido perclórico. 661.567 Síntese direta do ácido nítrico concentrado
661.46 Brometo e com postos de brometo. a partir de óxidos de nitrogênio.
661.461 Bromo. 661.57 Compostos de nitrogênio não mencionados
661.462 Brometos em geral. acima.
661.463 Hipobrometos em geral. 661.571 Nitretos. Azidas. Amidas de metal.
661.464 Bromatos em geral. Ácido brômico. 661.572 Hidrazina e seus derivados.
661.47 Iodo e compostos de iodo. 661.573 Hidroxilamina e seus derivados.
661.471 Extração de iodo. 661.574 Ácido nltroso. Nitritos em geral.
661.472 lodetos em geral. ~ 661.8.-12
661.473 Hipoiodetos em geral. 661.575 Cloraminas.
661.474 lodatos em geral. Ácido iódico.

I 661.48 Flúor e compostos de flúor. 661.6 Produção de diversos arnetais e
~ 661.8...36 semimetais (metalóides) e seus

! 661.481 Flúor. compostos.
i 661.482 Fluoretos em geral. 661.63 Produção de fósforo e seus compostos.

~ 661.487 Fluoreto de hidrogênio. Ácido Indústria do fósforo em geral.
I hidrofluórico. 661.631 Fósforo.

I 661.488 Ácido fluorossilfcico. Fluorossilicatos em 661.632 Fosfatos naturais. Produção de fertilizantes
I geral. fosfóricos em geral.

I
~ 661.686 661.632.1 Processamento quimico por meio de ácidos

661.49 Percompostos inorgânicos em geral. Sais minerais. Método úmido.
peróxidos em geral. 661.632.2 Produção de superfosfatos.

J ~ 661.8...24 661.632.7 Processamento térmico de fosfatos naturais.

I 661.491 Peróxido de hidrogênio. Fosfatos térmicos.
i 661.493 Peroxocarbonatos (percarbonatos). Ácido 661.6329 Fosfatos de origem animal.

I
peroxocarbônico (ácido percarbônico). ~ 664.932.7.664.95:'. 665.9r

661.494 Peroxossulfato (persulfatos), Ácido 661.634 Produção de ácidos que contêm fósforo.
I peroxossulfúrico (ácido persulfúrico). Ácido Ácido ortofosfórico. Acidos

I
de Caro. polifosfôricos.

661.495 Peroxoboratos (perboratos). Ácidos 661.635 Sais que contêm fósforo. Ortofosfatos em

I

peroxobóricos. geral.
2,61.496 Peroxofosfatos (perfosfatos). Ácidos ~ 661.8 ..-155

peroxofosfõrtcos (ácidos perfosfóricos). 661.635.1 Fosfatos de metais alcalinos.
661.635.11 Fosfatos de potássio.

661.5 Produção de compostos de 661.635.12 Fosfatos de sódio.
I nitrogênio. Fixação do nitrogênio. 661.635.13 Fosfatos de amônio.I Indústria do nitrogênio em geral. 661.635.3 Misturas.

I
~ 631.461.661.938.661.98 661.635.4 Fosfatos de terras alcalinas.

661.52 Produção de sais de amônio. Produção de 661.635.41 Fosfatos de cálcio.

I fertilizantes nitrogenados em geral. 661.635A2 Fosfatos de magnésio.

j
~ 661.635.13 661.635.6 Fosfatos condensados (desidratados) em geral.

661.521 Cloreto de amônio (sal amoniaco). 661.63564 Metafosfatos.
661.522 Sulfato de amônio. 661.635.66 Pirofosfatos.
661.523 Carbonatos de amônio. Misturas de 661.635.68 Polifosfatos.

carbonatos. 661.636 Hidreto de fósforo. Fosfetos.

I
Bicarbonato de amônio. 661.638 Compostos de fósforo que contêm

Carbamato de amônio. halógenos.
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• Pentassulfeto de fósforo. 661.685 Silicoidretos. Silicetos.

• 661.64 Produção de arsênico, arsenitos, óxidos e 661.686 Compostos de silício que contêm

sais arsênicos. halógenos.• --+ 661.8...46 --+ 661.488

• 661.641 Arsênico. Cloreto de silício. Brometo de

661.642 Compostos de arsênico com número de silício. Fluoreto de silício.

• oxidação +3 em geral. Ácido arsenioso. 661.687 Compostos de silício a partir do nitrogênio.
661.642.1 Trióxido diarsênico (arsênico branco, arsênico Nitreto de silício.

• comercial). 661.691 Selênio. Compostos de selênio.
661.642.5 Arsenitos. --+ 661.8...55

• 661.643 Compostos de pentóxido de arsênico em 661.692 Telúrio. Compostos de telúrio.
geral. --+ 661.8...56

• Pentóxido de arsênico. Ácido 661.693 Germânio e seus compostos.
arsênico. Arsenatos e compostos análogos. --+ 661.8...67

• 661.644 Hidretos arsênicos. Halogenetos de 661.699 Outros ametais ou semimetais e seus
arsênico. compostos.• 661.645 Compostos de arsênico com enxofre.
Sulfetos de arsênico. 661.7 Produção de substâncias orgânicas.• 661.65 Produção de boro e seus compostos. Produtos químicos orgânicos.

--+ 661.8..61 --+ 662.749.3,662.75.665.6.665.9• 661.651 Processamento de minérios que contêm Indicar os produtos orgânicos que não são

• boratos. citados aqui em 661. 7... por: 547 ..

Processamento de datolita, 661.71 Compostos orgânicos simples.
. ,

• boracita, ulexita (boronatrocalcita). tincal, --+ 665.71
quernita. 661.715 Hidrocarbonetos.

• 661.652 Tetraborato bissódico (borato de sódio, 661.715.1 Hidrocarbonetos alifáticos em geral.
bórax). 661.715.2 Hidrocarbonetos alifáticos saturados. ,

• 661.654 Ácido bórico. 661.715.2~547.21
661.657 Outros compostos de boro exceto os boratos 661.715.3 Hidrocarbonetos alifáticos insaturados.

• e o ácido bórico. 661.715.3~547.31
~~

661.66 Produção de ca rbono e seus compostos 661.715.4 Hidrocarbonetos cíclicos em geral.• inorgânicos. 661.715.5 Hidrocarbonetos monocíclicos exceto o
--+ 661.33.661.8...62.661.9- benzeno e seus homólogos. Polimetilenos.• 661.664 Ácido hidrociânico (ácido prússico). Ciclopentano. Ciclopentadieno.

• Cianetos. Cianatos. Cicloexeno.
--+ 661.8.37'.661.8...38 661.715.6 Outros hidrocarbonetos policíclicos exceto os

• 661.665 Produçlio de carbonetos em geral. exclusivamente de núcleos aromáticos.
661.665.1 Carboneto de silício (carborundum). --+ 662.749.3

• 661.665.2 Carbonetos de metais pesados. 661.715.7 Hidrocarbonetos aromáticos.
--+ 669.018.25 661.716 Misturas de hidrocarbonetos alifáticos.

• 661.665.3 Carboneto de boro. 661.716.1 Misturas de hidrocarbonetos saturados.
661.666 Carbono puro. Grafita. Negros de carbono. 661.716.2 Misturas de hidrocarbonetos insaturados.

• 661.666.2 Grafita. 661.716.3 Misturas de hidrocarbonetos saturados com
661.666.3 Negro mineral. hidrocarbonetos insaturados.

• 661.666.4 Carbono técnico. Negro de carbono. 661.717 Compostos orgânicos nitrogenados.
Negro-de-fumo. pó-de-sapato. 661.717.2 Compostos nitrados de hidrocarbonetos. s.• 661.666.5 Negros vegetais. 661.717.3 Aminas.
Carvão vegetal. 661.717.4 Nitrilas.• 661.666.6 Carvão animal. Carvão de osso. Carvão de 661.717.5 Amidas.

sangue. 661.717.52 Uréia. i::

• -'.:

--+ 665.938 661.717.53 Acrilamida
661.668 Carbonilas de metal em geral. 661.717.55 Lactamos. t~• ,~

661.669 Outros compostos de carbono. Caprolactamos.

• Compostos de inserção. 661.717.6 lsocianatos orgânicos.
661.67 Azul ultramarino e pigmentos derivados. 661.718 Compostos orgânicos de vários ametais,

• --+ 667 661.718.1 Compostos de fósforo.
Ultramar (Iápis-Iázuli). Lazurita. 661.718.2 Compostos de arsênico.

• 661.68 Produção de silício e seus compostos. 661.718.32 Compostos de antimônio.
--+ 661.183.6.661.665.1,661.8...65 661.718.33 Compostos de bismuto.

• 661.683 Silicatos de sódio e de potássio. Vidro 661.718.4 Compostos de boro.
solúvel. 661.718.5 Compostos de silício.• 776

•
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• 661 Produtos quimicos

•• j 661.718.6 Compostos de germânio. 661.725.84 Álcoois que contêm outros elementos.

~ 661.719 Compostos orgânicos de enxofre, selênio, 661. 725.841 Álcoois que contêm halógenos.

• I telúrio. 661. 725.844 Amino-álcoois (oxiaminas). Álcoois aminados.
I

661.719.2 Compostos de enxofre. 661.725.85 Álcoois cíclicos.I• i 661.719.3 Compostos de selênio. 661.725.852 Feno\.

I
661.719.4 Compostos de telúrio. 661.725.9 Misturas de álcoois.• 661.72 Álcoois e seus derivados. 661.726 Outros éteres exceto o éter dietil. Ésteres

-. 663.5 de álcoois (exceto metanol e etanol) com• 661.721 Metanol (álcool metilico). ácidos inorgânicos que contêm oxigênio.

• 661.722 Etanol (álcool etilico). 661. 726=661.7'25
Alcool desnaturado. 661.727 Aldeídos. Cetonas.

• 661.723 Derivados halogenados de hidrocarbonetos 661.727.1 Formaldeído.

simples. 661.727.2 Acetaldeído.

• -. 661.4 661.727.3 Butílaldeido.
661.723.2 Derivados haJogenados com um átomo de 661.727.~ Acetona.

• carbono. 661.727.6 Metilctilcctona.
661.723.3 Hidrato de clora!. Clora\. 661. 727.7 Aldeído acrílico.

• 661.723.6 Derivados halogenados com dois átomos de 661.727.8 Aldeídos e cetonas cíclicas.
carbono. Furfural.• 661.723.61 Derivados monoalogenados. 661.728 Celulose e seus derivados.

661.723.62 Derivados dialogenados. Dicloroetileno. ~547.458.8. 6~6.16. 6-"'..16. 6"'8.54• ! 661.723.63 Derivados trialogenados. Tricloroetileno. Para os processos de produção de celuloseI
I 661.723.64 Derivados tetraalogenados. Tetracloroetano. usar 676.02...• i

I 661.723.65 Derivados pentaalogenados. Pentacloroetano. 661.728.7 Celulose.
i

Derivados hexaalogenados. Hexacloroetano. 661.728.8 Derivados de celulose. Ésteres de celulose em• t 661.723.66

< 661.723.7 Derivados saturados com mais de dois átomos geral.
;

de carbono. 661.728.81 Forrniato de celulose.• I
I 661.723.7= 547.21 661.728.82 Acetato de celulose.

• , 661.723.8 Derivados insaturados com mais de dois 661.728.84 Xantato de celulose. Viscose.
átomos de carbono, 661.728.85 Outros ésteres orgânicos de celulose.

• 661.723.8=547.31 661.728.86 Nitrato de celulose.
661.724 Éter dietilico (éter etilico, éter sulfúrico). 661.728.88 Derivados cupramoniacais.• J 661.725 Outros álcoois exceto metanol e etanol. 661728.89 Outros derivados de celulose.

,
Álcoois poliídricos. Éteres de celulose.• Subdivisões auxiliares especiais 661.729 Peróxidos orgân icos.

661.725-11/-12 Ésteres de álcoois com ácidos inorgânicos que 661.74 Ácidos orgânicos, seus sais, ésteres etc••• contêm oxigênio e seus sais. --+665.12

• 661.725-111-12= 546.11.2 Indicar os sais e éstercs de ácidos
Divisões principais particulares (...atos) acrescentando o digito

• 661.725.2 Álcool propílico. 4 ao número para o ácido
661.725.3 Álcool isopropílico. Exemplo/s) de Combinaçãotões):

• 661.725.4 Butanóis (álcoois butílicos). 661.742.14 Sais e ésteres do ácido acrílico.
661.725.5 Álcoois amílicos. Acrilatos

• -. 663.551.7 661.741 Ácidos carboxilicos saturados monobásicos.
661.725.6 Álcoois alifáticos saturados monoídricos 661.741.1 Ácido acético (etanóico),

• I superiores (com mais de cinco átomos de -. 661.8... 712

I carbono). 661.741.2 Ácido fórmico.

• I Hexanóis. Heptanáis. Octanóis. -. 661.8... 711
I

Ácido propiônico (propanóico).I 661. 741.3• I
661.725.7 Álcoois alifáticos insaturados monoidricos. -. 661.8... íl3

661.725.7= 547.36 661. 741.4 Ácido butírico.•
~

661.725.8 Álcoois poliídricos. Álcoois ciclicos. -. 661.8... 714
661.725.81 Álcoois poliídricos. 661.741.5 Ácido valérico,• Para a produção de g/icerolver 661.188 661.742 Ácidos carboxílicos insaturados

• 661.725.81 =547.42 outros além dos monobásicos.
compostos relacionados em 661.742.1 Ácido acrí lico (propenóico).



661 Produtos químicos

661.8 Compostos metálicos em geral.
Sais. Compostos minerais.

-+ 669
As divisões diretas de 661.8 podem ser mais
subdivididas acrescentando-se os números ...2/

...9 abaixo relacionados
Para indicar os compostos específicos (óxidos.
bases. sais) não previstos em nenhum outro
lugar. acrescente esses sufixos à divisão direta
que indica o metal do aníon.
Conseqüentemente. os compostos básicos
(sais) e os compostos duplos ou complexos

(sais) podem ser distinguidos pelo uso dos

sufixos 8 e 9 (ver 661.8...8 e 661.8 ...9)
Exemplo(s) de Combinação(ões):

661.862.27 Aluminatos (sais
correspondentes ao óxido

AIZO)) (de 661.862 e 661.8...27)
Subdivisões auxiliares especiais

•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••

661.743.3

661.743.4

661.743.7

661.743.73

661.743.78
'661.744

661.744.1

661.744.2

661.744.22

661.744.23

661.744.24
661.744.5

661.745
661.746

661.746.1
661.746.2

661.746.3

661.746.4
661.746.5

661.747

661.747.1

661.77
661.78

661.782

661.782.2
661.782.3

661.782.4

661.782.5
661.782.6
661.782.7
661.783/.789

661.784.7

Ácido adipico.

Ácido sebácico.
Ácido rnaléico.
Anidrido maléico.

Ácido fumárico.

Ácidos aromáticos.
Ácido benzóico.

-+ 661.8... 782

Ácidos ftálicos.

Ácido ftálíco (ácido ortoftálico).

-+ 661.8... 784
Ácido isoftálico.

Ácido tereftálico.
Ácido salicílico.

-+ 66/.8... 783
Ácidos aminados. Aminoácidos.
Ácidos hidroxílicos. Ácidos
poliidroxicarboxílicos.
Ácido glicólico (hidroxiacético).
Ácido lático.

-+ 661.8... 743
Ácido tartárico (diidroxissuccínico).
Ácido glucônico.
Ácido cítrico.

-+ 661.8... 745

Oxiácidos.
Ácido acetoacético.

Compostos beterocíclicos.
Compostos organometálicos e
organossemimetálicos.
Compostos organossemimetálicos.
De germânio.

De arsênico.

De antimônio.
De bismuto.
Detelúrio.

Depolônio.
Compostos organometálicos diversos.

661. 7831789= 546.3/.9
Etilo de zinco.

661.7831789

778

661.8-11/-18

661.8 1

661.8 2

661.8 22

661.8 23

661.8 24

661.8 27

661.8 ...271

661.8...272

66 J .8...273/...279

661.8 ...3

661.8...32

661.8...321

661.8...322

661.8...322.2

661.8...322.3

661.8...322.5
661. 8...322.7

661.8...34

661.8...35

661.8 37
661.8 371

661.8 372
661.8 373

661.8 374

661.8 375
661.8 38
661.8 39
661.8...4
661.8...41

661.8...42
661.8...43
661.8...44
661.8 ...443
661.8...445

661.8...45

661.8 ...453
661.8...454
661.8 ...455

661.8...46

Valência (do elemento metálico no composto).

Exemplo(s) de Combinaçãotões):

661.8·11 MonovaJente

661.8-12 Bivalente
Compostos de importância especial.

Óxidos.

Óxido.

Hidróxido.

Peróxido.

Sais com óxido correspondente como resíduo

ácido.
Ácidos. Ácidos heteropólícos.

Heteropoliácidos.

661.8...271 = 546
661.878.271 Ácido túngstico
661.878.271.185 Ácidofosfotúngstico

Compostos metálicos com mais metais

eletropositivos.
661.8...272= 546
661.887.272 Bismutatos

Saís de metais especlficos.
661.8...2731..279= 546.319

Compostos halogenados. Compostos de

cianeto. Hidreto.
-+ 661.4

Compostos de cloro.

Cloreto.

Compostos oxiclorados.
Hipoclorito.

Clorito.
Clorato.

Perclorato.
Compostos de bromo.

661.8...34=661.8...32
Compostos de iodo.

661.8 35= 661.8...32
661.8 36 Compostos dejlúor.
661.8 ...36~6J.8...32

Compostos de cianeto.
Cianeto.
Isocianato.
Cianato.

Fulminato.
Cianamida.

Tiocianato.
Hidreto.
Compostos de elemento pentavalente.
Nitreto.

-+ 661.5
Nitrito.
Nitrato.

Outros compostos de nitrogênio.

Azida.
Amída,

Compostos de fósforo.

-+ 661.63
Fosfito.
Metafosfato.
Ortofosfato.
Compostos de arsênico.

-+ 661.64
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• 661 Produtos químicos•
• 661.8...461 Arseneto. ~ 661.3

• 661.8...463 Arsenito. 661.832 Compostos de potássio em geral. Indústria.~.

661.8...465 Arsenato. do potássio•

• 661.8...47 Compostos de antimônio. ~ 661.332.661.342

661.8...5 Compostos de enxofre, selênio e telúrio. Exemplo/s) de Combinaçãotões):

• Calcogenetos. 661.832.43 Nitrato de potássio (nitro,
salitre)661.8...51 Compostos de enxofre.

661.833 Compostos de sódio.• ~ 661.2
~ 661.333,661.336,66/.3./3.661.652,661.8...511 Sulfeto.
66/.683.66-1.-11• 661.8...516 Polissulfeto.

Exemplots] de Combinaçãotões):661.8...52 Sulfito. Hidrossulfito.• Sulfato. Sulfato de hidrogênio (bissulfato). 661.833.321 Cloreto de sódio. Sal-gema661.8...53
(halita)• 661.8...532 Sulfato.

661.834 Compostos de lítio.661.8...537 Sulfato de hidrogênio.
661.835 Compostos de rubídio.• 661.8...54 Outros compostos de enxofre.
661.836 Compostos de césio.661.8...541 Pirossulfito. Pirossulfato.
661.84 Compostos de metais do grupo 11.• 661.8...542 Tiossulfato.
661.841 Generalidades sobre metais de terras661.8...543 Ditionito.

alcalinas.• 661.8...545 Peroxossulfato (persulfato).
661.842 Compostos de cálcio.661.8...55 Compostos de selênio.
661.843 Compostos de estrôncio.• 661.8...56 Compostos de telúrio.
661.844 Compostos de bário.661.8...61 Compostos de boro.
661.845 Compostos de berílio.• ~ 661.65
661.846 Compostos de magnésio.661.8...62 Compostos (inorgânicos) de carbono.
661.847 Compostos de zinco.• ~ 661.66

Exemplots) de Combinaçãotões):661.8...65 Compostos de silicio.
661.847.2 Óxidos de zinco• 661.8...67 Compostos de germânio,
661.847.22 Branco de zinco• 661.8...7 Sais, ésteres orgânicos etc..
661.847.22.002.68 Óxido de zinco cinzento

~ 661.74
(como resíduo do branco de zinco).• 661.8...71 Sais de ácidos graxos saturados com menos de
Cinzento de zinco. Cinzento péroladez átomos de carbono.

661.847.27 Zincatos• 661.8...711 Fonniato.
661.847.277.3 Verde de cobalto661.8...712 Acetato.
661.847.511 Sulfeto de zinco. Litopõnio.• 661.8...713 Propionato.

Sulfopônio
661.8...714 Butirato.

661.847.532 Sulfato de zinco. Vitríolo• 661.8...74 Sais diversos de ácidos alifáticos.
branco

661.8...742 Oxalato.
661.848 Compostos de cádmio.• 661.8...743 Lactato.
M,J.1I4" Compostos de mercúrio.

661.8...745 Citrato.
Exemplots) de Combinaçâouíes].• 661.8...75 Sais de ácidos alifáticos com cadeias longas.

661.849.511 Sulfeto mercúrico. Cinabre
661.8...752 Palmitato. 661.85 Compostos de chumbo, cobre, prata eouro.• 661.8...753 Estearato. 661.1152 Compostos de chumbo,
661.8...756 Oleato. Exemplots) de Combinaçãoiôes).• 661.8...757 Linoleato. 661:852.22 Óxidos de chumbo (de

• 661.8...759 Resinato. 661.8...22. subdividido aqui)
661.8...78 Sais de ácidos aromáticos. 661.852.221 Massicotc, Chumbo amarelo.

• 661.8...782 Benzoato. Óxido de chumbo amorfo ou derretido
661.8...783 Salicilato. 661.852.222 Litargírio. Óxido de chumbo

• 661.8...784 Ftalato. cristalino
661.8...8 Sais básicos. 661.852.223 Litargírio de prata• Exemplo(s) de Combinaçãotões): 661.852.224 Chumbo vermelho (minio).

661.856.8 Sais básicos de cobre Óxido de chumbo puro.• 661.8...9 Sais duplos e complexos. 661.852.62 Compostos orgânicos de
Quando se tratar de sais duplos deve-se chumbo (de 661.8...62, subdividido• usar a subdivisão principal de 66 1.8 e aqui)
subdivisões adicionais como em 546 661.852.622.8 Carbonato de chumbo• 661.8...9:546 básico. Branco de chumbo. Cerusita.
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• 661 Produtos qu(micos

•• terras raras. verde. Caparrosa verde

• 661.862 Compostos de alumínio. 661.872.532.9 Sulfatos complexos. Alume

--+ 669.712.3 de ferro

• Exemp/o(s) de Combinação(ões): 661.873 Compostos de cobalto.
661.862.27 Aluminatos 661.874 Compostos de níquel.

• 661.863/.868 Compostos de terras-raras. Compostos de 661.875 Compostos de cromo.
escândio, ítrio,gálio, índio etc.. Exemp/o(s) de Combinação(ões):

• 661.863.1 Compostos de escândio. 661.875.2 Óxidos de cromo
661.864.1 Compostos de ítrio, 661.875.271 Ácido crômico

• 661.865 Compostos de terras-raras em geral. 661.877 Compostos de molibdênio.
661.865.4 Compostos de lantânio. 661.878 Compostos de tungstênio.

• 661.865.5 Compostos de cério. 661.879 Compostos de elementos radiativos.
661.865.6 Compostos de praseodímio. 661.879.1 Compostos de urânio.• 661.865.7 Compostos de neodfmio. 661.879.2 Compostos de rádio.

• 661.865.8 Compostos de promécio. 661.879.93 Compostos de netúnio.
661.865.9 Compostos de samário. 661.879.94 Compostos de plutônio.

• 661.866.1 Compostos de európio. 661.88 Compostos de metais do grupo IV e grupo
661.866.2 Compostos de gadolínio. V.

• 661.866.3 Compostos de térbio. 661.881 Compostos de estanho.
661.866.4 Compostos de disprósio. 661.882 Compostos de titânio.

• 661.866.5 Compostos de hólmio. Exemplots) de Combinaçãotões):
661.866.6 Compostos de érbio. 661.882.22-13 Sesquióxido de titânio

• 661.866.7 Compostos de túlio. 661.882.22-14 Dióxido de titânio. Branco
661.866.8 Compostos de itérbio. de titânio

• 661.866.9 Compostos de lutécio. 661.883 Compostos de zircônio e háfnio.
661.868.1 Compostos de gálio. 661.883.1 Compostos de zircônio.

• 661.868.2 Compostos de índio. 661.883.2 Compostos de háfnio.
661.868.3 Compostos de tálio. 661.884 Compostos de tório.• 661.87 Compostos do grupo do manganês, 661.884.1 Tório recuperado (isolado) dos compostos dos

• compostos do grupo do ferro e compostos elementos radiativos. Mesotório.
de metais do grupo VI. 661.886 Compostos de antimônio.

• 661.871 Compostos de manganês. 661.887 Compostos de bismuto.
661.872 Compostos de ferro. 661.888 Compostos de vanádio, nióbio e tântalo.

• Exemp/o(s) de Combinaçãotões): 661.888.1 Compostos de vanádio.
661.872.2 Óxidos de ferro em geral 661.888.2 Compostos de nióbio.

• 661.872.22 Óxido de ferro (de 661.8 ...22, 661.888.3 Compostos de tântalo.
subdividido aqui) 661.89 Compostos de metais dos grupos da

• 661.872.22-12 Óxido de ferro (11) (óxido platina e do rutênio.
ferroso) 661.892 Compostos de platina.

• 661.872.22-\3 Óxido de ferro (111) (óxido 661.893 Compostos de irídio.
férrico) 661.894 Compostos de ósmio.

• 661.872.222.1 Óxido de ferro natural 661.896 Compostos de rutênio.
vermelho. Hematita. Ocre vermelho. 661.897 Compostos de ródio.• Terra-de-siena (giz vermelho, aImagre) 661.898 Compostos de paládio.

• 661.872.222.3 Óxidos de ferro sintéticos
vermelhos.Vermelho-inglês. Vermelho- 661.9 Produção de gases.

• veneziano. Vermelho-de-pornpéia. --+ 66.07. 662.76
Vermelho-de-nápoles.Vermelho- 661.91 Gases comprimidos, liquefeitos e

• indiano. Vermelho-japonês.Vermelho- solidificados em geral.
chinês --+ 621.51.621.59

• 661.872.223 Óxido de ferro amarelo. Ocre Exemplots) de Combinaçãotões):
amarelo 661.91-403.3 Gases comprimidos

• 661.872.224 Óxido de ferro negro. Negro 661.91-404 Gases liquefeitos
de ferro 661.91-405 Gases solidificados

• 661.872.225 Outros óxidos de ferro. 661.92 Ar atmósferico.
Umbra 661.93 Produção de oxigênio, nitrogênio e gases• 661.872.23 Hidróxidos de ferro inertes (raros).

661.872.371 Cianeto de ferro 661.937 Oxigênio.• 661.872.371.9 Cianetos complexos 661.937.1 Misturas ricas em oxigênio. Ar rico em

• 661.872.371.941 Ferrocianeto de cálcio oxigênio.
661.872.532-12 Sulfato ferroso. Vitríolo 661.937.2 Oxigênio puro.

• 780

•
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662 Explosivos. Combustíveis

Fogos (' clarões paraliso ,'/1/

palcos. /lO teatro.

Outros tipos de fogos de artifício.

Archotes.fogo-grego.

Dispositivos de explosão, de demolição.
Petardos. Cartuchos explosivos.

Fogos de artifício com desprendimento de
gás. Gases de combate.
Fogos de artificio e equipamento com
desprendimento de gás, p. ex., para uso
policial.
Produção de gases de guerra.

-+ 623.459
Gasesde guerra inorgânicos.

Especificarpor:546...
Gasesdeguerraorgânicos.

Especificarpor:547...
Dispositivos geradores de fumaça
(produtores de fumaça, neblina, cerração).

-+ 623.454.5,623.775.63/.3-18

Fogos de artifício especiais para uso em
ambientes internos.

-+ 662.113

662 Explosivos. Combustíveis

Dióxido carbônico (11) (Monóxido de
carbono).
Fosgênio.
Óxidos de nitrogênio.
Hemióxido nitrico (óxido nitroso, gás
hilar'iante).
Óxido nitrico.
Dióxido de nitrogênio (tetróxido de
nitrogênio).
Cloreto de nitrosila.
Produção de outros gases.

662.18

662.17

662.164.1

662.2

662.2-31/-38

Explosivos de alta potência.
-+ 622.235,623.45

Subdivisões auxiliares especiais
662.2-3 Misturas de explosivos de alta potência.

Os auxiliares 62-3... não são aplicáveis em

662.2 e suas subdivisões

Misturasexplosivascomsubstânciasorgânicas.
662.2-3//-38;= 662.23/1.238

Misturade TNT e hexógeno
Misturasexplosivascom substâncias
inorgânicase diversasoutras inativas.
Misturas com nitratos.
Misturascom c1oratos.
Misturas com percloratos.
Misturasexplosivas comazidas(p. ex., azidade

662.161

662.164

662.19

662.15

662.164.2

662.16

662.237.3-381
662.2-39

661.982
661.984

661.986
661.99

662.2-391
662.2-392
662.2-393
662.2-395

661.975

661.977
661.98
661.981

Explosivos.
-+ 622.235;623.45

Fogos de artifício. Pirotecnia e
dispositivos pirotécnicos.

-+ 623.4.083.3

Fogos de artifício para espetáculos.
Componentes pirotécnicos.

Estopins, mechas, espoletas para

fogos de artifício. Cargas (que produzem

luz. cor, estampidos, assobios).

Clarões fixos. Chuveiros, fontes luminosas
etc. Fogos-de-bengala.
Fogos de artifício que produzem ruido e luz.

Bombas. Traques. Busca-pés.

Velas romanas. Chuvas defogo.

Estrelinhas. Fogos de artifício para

interior.

Fogos de artificio voadores.
Foguetes. Dragões voadores.

Fogos de artificio giratórios, em
redemoinho.

Gtrândolas. Rodas defogo.

Espetáculos de fogos de artificio. Mosaicos,
quadros luminosos, cascatas pirotécnicas
etc••
Dispositivos pirotécnicos de sinalização.
Foguetes de sinalização. Equipamento paro
sinais luminosos.

-+ 654.912
Sinais de estrela. Luzes de Very.
Foguetes de sinalizaçllo.
Clarões, magnésio para iluminação
fotográfica.

-+ 771.448.2
Tochas, archotes como sinais.

-+ 628.9.045.665.194

Dispositivos pirotécnicos para salvamento.
Dispositivos pirotécnicos para

Produção de oxigênio a partirde compostos
químicos.
Nitrogênio.
Gases inertes (gases raros).

661.939 =546.29
Ozônio.
Hidrogênio.
Hidretos em geral.

-+ 661.8...39
Produção de óxidos de carbono, ácido
carbônico, fosgênio.
Ácido carbônico.

662.1

662.113

662.116

662.12

662.11
662.111

662.122
662.123
662.124

662.1/.4

662.114

662.115

662.13

662.112

661.97

662.126

661.974

661.94
661.96
661.968

661.938
661.939

661.937.6

•••••••• .~• ~ i
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• 662 Explosivos. Combustíveis

•• Misturas compóde metal, p. ex., 662.221.23

• alumínio.
662.2-398 Misturas explosivas com substâncias inativas. 662.221.3

• Kieselguhr (farinhafôssil,

diatomito poroso).

• 662.2.03 Processos de produção. 662.221.4
662.2.032 Nitração.

• 662.2.033 Lavagem. Secagem. Separação, remoção de 662.222
ácidos.• 662.2.034 Recuperação e tratamento de ácidos residuais e 662.222.1
subprodutos. 662.222.2• 662.2.035 Pulverização. Moedura, trituração. 662.23

• 662.2.036 Mistura Amassadura Rolamento. Prensagem.
Moldagem. Fundição. Estabilização. 662.231

• 662.2.037 Corte. Fatiamento. 662.231.21
662.2.038 Tratamento da superficie. Impregnação. 662.231.23

• Parafinação (enceramento).

662.2.099 Acabamento.

• Granulação. Polimento.

Grafitização. Secagem. Remoção de poeira. 662.231.3

• Divisões principais
662.21 Modo de ação e propriedades dos explosivos

• de alta potência.
662.215 Propriedades físicas e seus testes. 662.232

• 662.215.1 Combustão de explosivos. 662.232.1
Deflagração. Detonação. 662.232.2• 662.215.2 Desempenho. Eficiência Rendimento explosivo.
Teste com bloco dechumbo. Teste• com placa de chumbo. Pressão explosiva. 662.232.4

• Potência de explosividade. Efeito de 662.232.5
estraçalhamento oufragmentação. 662.232.6

• 662.215.3 Densidade da carga explosiva 662.232.7
662.215.4 Iniciação da detonação. 662.233

• 662.215.5 Sensibilidade àpercussão, ao impacto. 662.233.1
Sensibilidade ao atrito.

• 662.216 Propriedades químicas e seus testes. 662.233.2
662.216.1 Estabilidade quimica de explosivos.

• 662.216.2 Higroscopicidade de explosivos.
662.216.3 Produtos da combustão de explosivos. 662.234

• Gases de explosão: quantidade e
composição. Residuos da combustão.• 662.216.4 Calor da combustão de explosivos.

662.216.5 Temperatura de ignição de explosivos. 662.235• 662.216.6 Combustão retardada de explosivos.

• 662.22 Explosivos de alta potência derivados de
substâncias inorgânicas. Misturas de 662.235.1

• substâncias inertes em temperaturas 662.235.2
normais.

• 662.221 Pós explosivos que contêm nitratos. 662.235.3
662.22I.l Pólvora negra Pólvora comum de explosão. 662.235.5

• ~ 662.24 662.235.8
Para pólvora utilizada como propelente ver 662.236

• 662.33 662.236.5
662.221.2 Pólvoras nitratadas nas quais um ou mais

• componentes da pólvora negra comum foram 662.236.7

substituídos por outras substâncias.• 662.221.21 Com salitre (nitrato de potássio) substituído.
Substituição por nitrato de sódio, 662.237• nitrato de amônio.

662.221.22 Com enxofre substituído.• Pólvoras dexantato depotássio. 662.237.2

• 782

•

Com carvão substituído.

Porfarelo, açúcar.

Pólvora negra com aditivos.

Com hidrocarbonetos ou

carboidratos.

Explosivos de nitrato de amônio.

~ 661.525
Pólvoras baseadas em cio ratos ou
percloratos.
Pós explosivos que contêm c1oratos.

Pós explosívos que contêm percloratos.
Explosivos de alta potência derivados de

substâncias orgânicas.
Carboidratos nitrados.
Nitrocelulose. Algodão-pólvora (piroxilina).

Misturas explosívas com nitroceluJose como

elemento constitutivo principal.
Misturas de nitrocelulose com
pólvora negra.

Nitrocelulose extraída de diversas matérias

primas.
De celulose de madeira. De
algodão.

Álcoois e éteres alifáticos nitrados.
Nitroglicerina em geral.
Dinamite.

Dinamite comum, com kieselguhr.
Dinamite com aditivos ativos.

Glicóis nitrados.
Tetranitrato de pentaeritritol.
Trinitrato de nitroisobutilgliceril.

Cloridrinas nitradas.

Gelatinas explosivas. Gelinhita.
Misturas de nitroglicerina e nitrocelulose (sem

outras substâncias ativas).
Misturas de nitroglicerina e nitrocelulose com

outras substâncias ativas (p. ex., com adição de
nitrato de amônio).

Outros nitroderivados alifáticos.

Nitrometano. Aldeídos e cetonas
alifáticos nitrados...icidos alifáticos
nitrados. Aminas alifáticas nitradas.

Fenóis e álcoois aromáticos nitrados. Ácido
pfcrico e seus derivados.

Picratos.

Ácido pícrico.
Misturas de ácido pícrico com outras
substâncias.
Picratos.
Fenóisnitrados (nitrofenóis).

Álcooís aromáticos nitrados.
Compostos aromáticos nitrados diversos.

Sulfetos nitrados.
Sulfeto de hexanitrodifenil.

Aminas aromáticas nitradas.

Hexanitrodifenilamina.
Tetranitrometilanilina (tetril).

Hidrocarbonetos aromáticos nitrados.
Derivados nitrados de alcatrão de
carvão.

Nitronaftaleno.
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• 662.237.3 Trinitrotolueno (TNT). 662.32 Tipos primitivos de pólvora.• 662.237.5 Nitrobenzeno e seus derivados. 662.33 Pólvora negra. Pólvora comum de armas.

• 662.238 Compostos heterodclicos nitrados. Pólvoras para canhões e mosquetes.
662.238.1 Trinitramina de ciclotrimetileno (RDX, ~ 662.221.1

• hexogênio, ciclonita). 662.34 Pólvoras diversas para armas semelhantes
662.238.3 Álcoois heteroclclicos nitrados. à pólvora negra, com componentes

• 662.24 Explosivos de segurança, permitidos para inorgânicos.
uso em minas. 662.341 Pólvoras que contêm nitratos.

• ~ 622.235,662.221.1 ~ 661.525
662.241 Explosivos de segurança parecidos com a Amonal.

• pólvora negra. 662.342 Pólvoras que contêm cioratos.
662.242 Explosivos de segurança baseados em nitrato 662.343 Pólvoras que contêm percloratos.

•• de amônio. 662.35 Pólvoras propelentes sem fumaça.
662.243 Explosivos de segurança com baixo teor de 662.351 Pólvoras sem fumaça à base de• gelatina. nitrocelu lose.
662.244 Explosivos de segurança com alto teor de Algodão-pólvora (piroxilina).• gelatina. 662.351.6 Nitrocelulose com aditivos para reduzir o clarão
662.245 Explosivos de segurança com bainha na boca da arma.• protetora. 662.352 Pólvoras de nitroglicerina sem fumaça.

• 662.25 Explosivos formados no momento de seu Pólvoras de nitrocelulose e nitroglicerina
uso. Explosivos especiais com elementos sem fumaça. Cordite.

• líquidos ou gasosos. 662.352.6 Pólvora de nitroglicerina com aditivos para
662.251 Explosivos do tipo Sprengel. reduzir o clarão na boca da arma.

• 662.251.1 Explosivos Sprenge1com elementos sólidos. 662.353 Pólvoras de nitrocelulose sem fumaça com
662.251.2 Explosivos Sprengel com elementos líquidos. outros explosivos.

• Com ácido nítrico, ácido pícrico, Com nitrobenzeno. Com
dissulfeto de carbono, benzeno, nitronaftaleno.

• nitrobenzeno.
662.252 Explosivos de segurança com elementos 662.4 Iniciadores, estopins para• gasosos. explosivos. Detonadores.

Com dióxido de nitrogênio, 662.41 Iniciadores: substâncias ignificadas por• oxigênio líquido, ar líquido. chama, fricção ou percussão para iniciar

• uma explosão.
662.3 Pólvoras propulsoras. Pólvoras 662.411 Propriedades especiais dos iniciadores.

• para armas de fogo. Sensibilidade à percussão,
662.31 Propriedades especiais da pólvora para impacto. Sensibilidade àfricção Sensibili

• armas de fogo. dade ao calor.
662.311 Propriedades físicas e seus testes. 662.412 Fulminatos.

• ~ 531.5.623.5 Fulminato de prata. Fulminato de
662.311.1 Combustão de propelentes. mercúrio.

• Pólvoras demolidoras ou 662.413 Azidas.
estilhaçadoras. Pólvoras de ação progres Azida de prata. Azida de chumbo.

• siva. 662.414 Compostos detonantes diversos.
662.311.2 Desempenho. Eficiência. Estifnato de chumbo. Tetrazeno.

• 662.311.3 Densidade da carga propelente. 662.415 Composições de iniciadores. Misturas
662.311.4 Inflamabilidade,capacidade de igniçãodos escorvadoras.• prope1entes. Composições baseadas em
662.311.5 Sensibilidade àpercussão, ao impacto. fulminatos, azidas etc..• Sensibilidade ao atrito. 662.42 Dispositivos escorvadores.
662.312 Propriedades qulmicas e seus testes. ~ 623.454.2• 662.312.1 Estabilidade química dos propelentes. Cápsulas de percussão. lgnitores.

• 662.312.2 Higroscopicidade dos propelentes. 662.421 Dispositivos escorvadores operados
662.312.3 Produtos de combustão de propelentes. mecanicamente.

• Gás de explosão: quantidade e 662.421.1 Escorvadores de fricção.
composição. Resíduos da combustão. Cápsulas tubos, ignitores de

• 662.312.4 Calor de combustão de propelentes. fricção.
662.312.5 Temperatura de ignição de cargas propelentes. 662.421.2 Escorvadores de percussão. Cápsulas de

• 662.312.6 Ação retardada de propelentes. Clarão na boca percussão.
- - - -- - --



Divisões principais

Economia de calor. Economia de
combustível. Combustíveis.
Aquecimento. Calefação.

-+ 536,62-6,621.4,66.04

Acendedores de combustível líquido.
Acendedores com metais ou ligas
pirofóricas.

Produtores de faísca por atrito.

Outros dispositivos para produzir fogo.
-+ 683.88,683.98

Isqueiros de bolso.
Acendedores que utilizam o calor solar.
Lentes de aumento, lupas.

-+ 681.722
Outros acendedores não-elétricos.

Isqueiros de charuto e cigarro.

Isqueiros de sílex (com ou sem abasteci
mento de combustível).

Acendedores elétricos.
Com faisca.filamento ou arco de

ignição elétricos.

Economia de calor ou de
combustível em geral. Combustão.
Combustíveis naturais.
Combustão.

-+ 662.9
Teoria da combustão.

-+ 536.46
Relaçõesestequiométricasna combustão.

662.53.056
662.53.057

662.53.055

662.58

662.592

662.533
662.534
662.536

662.59

662.536.1
662.536.2

662.61

662.6

662.582
662.584

662.611.2

662.593

662.591

Coloração. Imersão. Parafinagem.

Secagem.

Correias, bandejas de transporte etc. para
palitosde acender.
Separação e distribuição dos palitos.
Dispositivos para enchimento de caixasde
palitosde acender.

662.53.058 Dispositivos para imprimir e selar as caixas.
Divisões principais
662.531 Fósforos de enxofre. Pastas pirofóricas.
662.532 Palitos de fósforo.

Palitos de madeira com cabeça de

fósforo. Fósforos de segurança. Fósforos

de cera. Fósforos de papel.
Palitos de acender não-fosforosos.
Fósforos sem cabeça.
Lixas e caixas de fósforos e cartelas (com
lixas de atrito).
Lixasde fricção para acender palitos.
Caixas de fósforos. Cartelas de fósforos.

-+ 688.94
Dispositivos para auxiliara ignição, para
promovera combustão. Isqueiros.
Acendedores de fogo. Ignígeros.

662.581 Acendedores de combustível sólido.
Subdivisões auxiliares especiais
662.581.05 Processos e equipamento para manufaturade

acendedores, isqueiros.
662.581.05 :662.8.05

662.6II

662.6/.9
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••662.421.22 Cápsulasde metal.

• 662.422 Dispositivos químicos de escorvação.
Escorvadores químicos.

• 662.423 Dispositivos elétricos de escorvação.
-+ 621.3.032.4

• Escorvadores de fagulha,

filamento e arco.

• 662.43 Detonadores para explosivos de alta
potência.

• 662.44 Tubos de disparo para armas de fogo.
662.45 Estopins de corda. Espoletas de cordão.• -+ 623.454.1
662.451 Espoletas de queima rápida.• 662.452 Espoletas de queima lenta. Espoletas de

• segurança.
662.46 Espoletas detonadoras.

• 662.47 Espoletas de projétil. Espoletas para
granadas etc..

• 662.471 Espoletas de madeira com retardamento.
662.472 Espoletas de metal com retardamento.

• Espoletas perfuradas. Espoletas de encaixe.
Condutos para corda de detonaçâo.

• 662.473 Espoletas de percussão. Espoletas de
impacto.

• 662.474 Espoletas combinadas. Cápsulas de disparo
de impacto.

• 662.48 Dispositivos de disparo. Mecanismos de

•
disparo.

662.481 Dispositivos de disparo com reação química.
662.482 Dispositivos mecânicos de disparo.• Mecanismos de disparo.

• 662.5 Ignitores. Escorvas. Fósforos.

• Isqueiros.
662.51 Métodos primitivos de produzir fogo,

• chama.
Acendedores de fricção de

• madeira. Dispositivos com pedras de sílex.

Caixas de iscas. Pederneiras.

• 662.52 Acendedores diversos.
Acendedores com ar (seringas de

• fogo), com hidrogênio, com estopins

detonantes.• 662.53 Palitos de acender, de fazer fogo.

• -+ 661.63

• Subdivisões auxiliares especiais
662.53.03 Matérias-primas.

• 662.53.031 Madeira e outros materiais para paiitos de
acender.

• 662.53.035 Substâncias inflamáveispara cabeçasde palitos
deacender.

• 662.53.036 Substânciaspara impregnaçãode palitosde
acender.

• 662.53.05 Processos e equipamentopara fabricaçãode
palitosde acender.

• 662.53.052 Máquinas para cortar os palitos e inseri-los nos

• portadores das máquinas.
662.53.053 Métodos e equipamento para inserção dos

• palitos em transportadores ou chassis.
662.53.054 Impregnaçãodos palitosde acender.

••
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•• Medição e controle da combustão. Perdas de calor em operações de

662.611.22 Combustão completa. estado instável. Perdas durante o• 662.611.23 Combustão incompleta aquecimento.

• 662.611.3 Requisitos de oxigênio e de ar. 662.614.5 Remanescente do equilíbrio térmico.
Ar em excesso. 662.62 Combustíveis sólidos em geral.

• 662.611.4 Combustão sem fumaça --+ 662.71174
662.612 DinAmica da combustão. 662.63 Madeira e outras substâncias vegetais

• 662.612.1 Processo de ignição. como co m bustíveis.
662.612.12 Ignição. Temperatura de ignição. Propriedades 662.631 Madeiras moles como combustível.

• da ignição. 662.632 Madeiras duras como combustível.
662.612.13 Oxidação lenta Auto-ignição. 662.636 Gramíneas e seus resíduos como

• 662.612.16 Ignição externa Ignição por centelha com bustível.
662.612.2 Química do processo de combustão. Reações de --+ 664./13

• combustão. Bagaço. caniços. palha como
662.612.3 Ffsica do processo de combustão. combustíveis.• 662.612.31 Reações homogêneas. Combustão de gás. 662.637 Cortiça e cascas como combustíveis.
662.612.32 Reações heterogêneas. 662.638 Resíduos de madeira, serragem como• Tempo de reação (tempo de combustíveis.

combustão). 662.64 Turfa e linhito como combustíveis.• 662.612.5 Temperatura de combustão. 662.641 Turfa como combustível.

• Distribuição da temperatura na --+ 553.97.622.331
chama. Distribuição da temperatura em Subdivisões auxiliares especiais

• combustíveis sólidos. 662.641.03 Preparo.
662.613 Produtos de combustão. Resíduos de Corte. cominuição da turfa.

• combustllo. Divisões principais
--+ 628.477.7 662.641.1 Turfa de terrenos baixos pantanosos.

• 662.613.1 Cinza. Clínquer. Fuligem. 662.641.2 Turfa de terrenos altos pantanosos.
662.613.11 Cinzas. 662.642 Linhito como combustível.• Conteúdo, composição. Ponto de --+ 553.96.622.332

. fusão das cinzas. 662.642.1 Madeira fossilizada. Linhito fibroso. Xilita.• 662.613.12 Cllnquer. Escória. Resíduos da combustão que 662.642.2 Linhito. Linhito terroso.
contêm combustível não-queimado. 662.642.3 Linhito negro.• --+ 66.046.58 662.65 Combustíveis diversos de baixo teor.

• Extração daescória líquida. --+ 628.474/.477
Recuperação. utilização. gaseificação dos Lixo como combustível. Rcsiduos

• resíduos. de carvão. Esterco animal como
662.613.13 Matéria sólida na fumaça e gases de combustão: combustivel.

• fuligem, cinza volátil, coque volátil. 662.66 Carvões duros. betuminosos e antracito
--+ 628.5 JJ e respectivas remissivas como combustíveis.

• Separação. Remoção. Uso. Subdivisões auxiliares especiais
662.613.4 Produtos llquidos da combustão: alcatrão. 662.66.016 Poder fusível do carvão.

• Recuperação do alcatrão. Divisões principais
662.613.5 Gases e suspensões da combustão: fumaça, 662.661 Carvão magro de chama alta. Carvão para

• gases de chaminé. chama de gás.
--+ 662.96 662.662 Carvão gordo de chama alta. Carvão de gás.• Composição. Ponto de 662.663 Carvão gordo propriamente dito. Carvão de
condensação. Entalpia. forja.• 662.614 Equilíbrio de calor. 662.664 Carvão gordo de chama curta. Carvão de
--+ 662.998 coque.• 662.614.2 Calor útil. Utilização do calor. Eficiência da 662.665 Carvão magro. Carvão de antracito de

• combustão. Valor calorífico. chama curta.
--+ 536.66,62-66 662.667 Antracito como combustível.

• 662.614.4 Perdas de calor. 662.67 Xisto betuminoso como com bustível.
662.614.42 Perdas de calor pelos produtos de combustão.

• 662.614.422 Perdas de calor pelos produtos gasosos da 662.7 Tecnologia dos combustíveis.
combustão. Combustíveis processados.

• 662.614.423 Perdas de calor pela combustão incompleta --+ 665.6
/ ...,.,..............0:-+:'1,""'1 ....;trn._"UUllo: ..... ,.,.I .... ""'..... \ LL""t ..,. I..,,t r" __ L •• _ ...! .. _: __ 1..1~..J __
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662 Explosivos. Combustíveis•• 662.712 Produção do carvão vegetal em fornos. 662.75 Combustíveis líquidos.

• Destilação da madeira. Produção de alcatrão 662.753 Óleos minerais como combustíveis.
da madeira. ~ 665.6• 662.715 Alcatrão de madeira e seu processamento. 662.753.1 Óleos leves.

662.715.1 Alcatrão de madeira 662.753.2 Óleosmédios.
í~'• 662.715.7 Ácidopirolenhoso. 662.753.3 Óleos pesados.

662.715.8 Breude alcatrãoda madeira 662.754 Produtos químicos orgânicos como• 662.73 Tecnologia do combustível de turfa, de combustíveis líquidos.

• linbito, de lixo etc •• Álcool. metanol como
662.731 Destilação e carbonização da turfa. combustíveis.

• 662.732 Destilação e carbonização de linhito. 662.756 Óleos animais e vegetais como
662.734 Carbonização de lixo, resíduos. combustíveis.

• ~ 628.474 662.756.2 Óleosanimaiscomo combustíveis.
662.735 Alcatrão de turfa e seu processamento. 662.756.3 Óleosvegetaiscomocombustíveis.

• Breu de alcatrão de turfa. Óleos de resina.
662.736 Alcatrão de sapropelito e seu 662.757 Combustíveis coloidais, gelatinizados.

• processamento. 662.758 Combustíveis líquidos compostos.
662.737 Alcatrão de Iinhito e seu processamento. Combustíveis líquidos mistos.

• Breu de linhito. 662.758.2 Misturasde combustíveis líquidosapenas.
662.739 Tecnologia de combustíveis mistos. 662.758.3 Soluçõesde gasescomocombustíveis.

• 662.74 Tecnologia de combustível de antracito, 662.758.4 Soluçõesde sólidoscomocombustíveis.
carvão betuminoso. Produção de coque. 662.76 Combustíveis gasosos. Gasogênios.• 662.741 Carbonização de antracito a alta ~ 66.071.661.9.662.749

• temperatura (acima de I OOO°C). Subdivisões auxiliares especiais
Coqueificação a alta temperatura. 662.76.032 Gasogênios emgeral.

• 662.741.1 Coqueificação em pilhas. 662.76.034 Processose equipamento para produçãode gás
662.741.2 Coqueificação emretortasou fomossimilares. com recuperaçãode subprodutos.

• 662.741.3 Coqueificação em fomosespeciaisa alta Separação de gases magros e

temperatura Coquemetalúrgíco (coquede alto- ricos.

• fomo).Coquede fundição. 662.76.035 Processose equipamentoparagasogênios
662.741.31 Coqueificação emfomossemrecuperação do simples.

• calore sem recuperação de subprodutos. 662.76.036 Processose equipamentoparagasogêníos
662.741.32 Coqueificação emfomossemrecuperação do complexos.Usinasprodutorasde gáscom

• calor mascom recuperação de subprodutos gasogênios secundários.
(fomos recuperadores). Condensadores para 662.76.037 Processose equipamento para uso de materiais

• recuperação de alcatrãoe amônia Fomosde incandescentes incombustíveis.
calor perdído. 662.76.075 Carburaçãode gasescombustíveis. Meiosde• 662.741.33 Coqueificação em fomoscomrecuperação do carburação. Aditivosdiversoscolocadosnos

• calormassem recuperação de subprodutos gases.
(fomosregeneradores). 662.76.075.2 Carburaçãopela passagemdo gás atravésdo

• 662.741.34 Coqueificação emfomos comrecuperação do meiode carburação.
calore dos subprodutos(fomos regeneradores e 662.76.075.3 Carburaçãopelaatornização do meiode

• recuperadores). carburação.
662.741.35 Resfriamento de coque (métodosúmidosou 662.76.075.3 :621.43.03

• secos).Recuperação decalor. 662.76.075.4 Carburaçãoporação de superficie.
662.742 Carbonização de antracito a baixa e média 662.76.075.5 Outros processose equipamentode carburação.

• temperatura. Carburação com utilização de
Exemplots) de Combinação(ões): agentes sólidos.

• 662.742.048.3 Destilação fracionada 662.76.075.8 Materiaisparacarburaçãoe odorização.
662.742.1 Carbonizaçãode antracitoa médiatemperatura Carburantes.Aditivosdiversos ao gás (p. ex.,

• (cercade 700°C). odorizantes paraalerta sobre vazamentosde
662.742.2 Carbonização de antracitoa baixatemperatura gás).• (cercade 450°C). Divisões principais
662.749 Coque. Alcatrão de carvão. Alcatrão 662.761 Gás pobre, gás de gasogênio.• mineral. 662.762 Gás de mistura com água. Gás de Mond.

• ~ 662.76 662.763 Gás de água.
662.749.2 Coque. 662.763.1 Gásde água azul.

• 662.749.3 Alcatrãode carvãoe seuprocessamento. 662.763.2 Gásde águacarburado.
Alcatrão de gás. 662.764 Gás da destilação do carvão. Gás de carvão.

• 662.749.38 Pichede alcatrãode carvão. Gás de iluminação. Gás urbano (mistura de
662.749.39 Coquede piche. gás de carvão e gás de água).

• 786
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• 662 Explosivos. Combustiveis-

•• 662.764.2 Gás bruto. Subdivisões auxiliares especiais

• -=
662.764.3 Gás refinado. 662.8.05 Processos e equipamento para solidificação de

662.764.7 Precipitados em canos, tubulações de gás combustível.

• (gomas, resinas etc.). 662.8.051 Tratamento preliminar para fazer briquetes de

Medidas preventivas. combustível.

• 662.765 Gás obtido do processamento térmico de Mistura de diferentes qualidades

outros combustíveis sólidos ou Ifquidos. de combustível.

• 662.765.1 Gás de madeira. 662.8.052 Fabricação de briquetes sem aglutinantes.

662.765.2 Gás de turfa. Gás de linhito. 662.8.053 Fabricação de bríquetes com aglutinantes.

• 662.765.3 Gás de resina. 662.8.053.2 Fabricação de briquetes com aglutinantes

662.765.4 Gás de óleo. inorgânicos.

• 662.765.5 Misturas de ar e gás. Com argila, vidro solúvel, gipsita.

Gás carburizado. Gás de 662.8.053.3 Fabricação de briquetes com aglutinantes

• aerogênio. orgânicos.

• 662.766 Acetileno. Com emulsões, asfalto, piche.

662.766.3 Produção de acetileno pela ação da água no resinas, látex.

• carbureto de cálcio. 662.8.053.4 Fabricação de briquetes com misturas de

662.766.31 Geradores com aduçãode água em geral. aglutinantes orgânicos e inorgânicos.

• 662.766.32 Geradores sem controle automático do fluxo de Com álcool dos resíduos da

água. celulose.

• 662.766.33 Geradores com controle automático do fluxo de 662.8.054 Processos de mistura e empastamento.

água. 662.8.055 Prensagem, compactação da mistura de

• 662.766.34 Geradores de contato com sino. combustível. Formação, moldagem de briquetes.

662.766.35 Geradores de contato com sino e separação 662.8.056 Revestimento e impregnação de briquetes.

• entre o reservatório de carbureto e o de água. Aditivos, p. ex., para diminuição da fumaça.

662.766.37 Geradores especiais de contato com sino. .... 662.892

• Aparelho de Kipp. Geradores de
662.8.057 Tratamento final dos briquetes.

• acetileno do tipo imersão-gotejamento. Carbonização de aglutinantes de

662.766.38 Geradores de acetileno ~o tipo imersão de
briquetes. Secagem. Resfriamento.

• carbureto.
Divisões principais

662.766.5 Processos após a geração de acetileno.
662.81 Briquetes.

• Aeração. Desaeração. Remoção e
662.812 Briquetes de turfa.

uso do óxido de cálcio do acetileno.
662.813 Briquetes de linhito,

• 662.766.6 Acetileno dissolvido.
662.814 Briquetes de carvão.

Solução de acetileno, p. ex., em
662.815 Briquetes de coque.

• acetona. Material de enchimentopara
662.816 Briquetes de carvão vegetal.

acetileno dissolvido.
662.818 Briquetes de resíduos.

• 662.766.7 Misturas de acetileno com gases exceto os
662.84 Carvão moldado. Carvão-de-paris.

hidrocarbonetos.
Briquetes cilíndricos, esféricos, ocos etc..

• Misturas de oxiacetileno.
662.87 Combustíveis pulverulentos e

662.767 Hidrocarbonetos gasosos diversos como
pulverizados.

• com bustívels,
PÓde carvão como combustivel.

662.88 Impregnação. Solidificação de

• .... 665.612,665.72
combustíveis líquidos. Briquetes de

Gases naturais como combustíveis.

• 662.767.1 Metano como combustlvel.
produtos químicos como combustíveis.

De álcool sólido. De petróleo
662.767.2 Biogás como combustlvel. sólido. Briquetes de metaldeído.• 662.767.3 Propano como combustível. 662.892 Dissipadores de fumaça. Substâncias
662.767.4 Butano como combustível. acrescentadas aos combustíveis na ocasilio• 662.767.7 Misturas de hidrocarbonetos inferiores como da combustAo.

• combustíveis. .... 662.8.056, 662.966
662.769 Outros gases e misturas de gases como

• combustíveis. 662.9 Engenharia de fornos e combustão.
662.769.1 Gás de altos-fomos como combustível. .... 662.61

• 662.769.2 Hidrogênio como combustlvel. Gás detonante e 662.91 Disposítivos domésticos e pessoais de
acetaldeídocomo combustíveis. aquecimento em geral.

• L:L:"\ o
.... 644.1,683.9.697
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'61 Explosivos. Combustíveis

·662.927

•
.662.928

.662.929

•
•

662.93
662.932

•662.932.1

I
I
I
I
I

i
I
I
I
I
J
I

Acessóriospara grelhas removíveis.
Niveladores, escumadeiras.
Represasde escória.

Alimentaçãode combustível. Dispositivosde
carregamentopara fomos.

Alimentadores mecânicos.
Alimentadoresdo tipo caçamba. de
alimentarpor cima, de alimentarpor baixo.

Fornos que utilizam combustível
pulverizado.

....... 662.87
Dispositivosde corninuição, pulverização
combinadosao fomo. Queimadorespara
combustívelpulverizado. Câmarasde
combustão para combustível pulverizado.
Remoçãode cinzase c1ínquer. Limpezade
escória.

....... 621.926
Fomos de combustível pulverizado com
dispersãocentrífuga do combustível.
Fomos de combustível pulverizado com
dispersão do combustível por injeção.
Combinaçõesde fomos de combustível
pulverizado com outros tipos (p. ex., com
fomos de grelha). Fomos suplementares.
Fornos para combustível sólido em pedaços
[não pulverizado).

Especificarpor -66...
Outros tipos de fornos de combustível
sólido.

Fornosde Ten-Brink:
Fornos de combustível líquido.

....... 683.944
Detalhes de construção.
Queimadoresde combustível líquidoem geral.
Dispositivosde controle, reguladores para
fomos de combustívellfquido.
Dispositivos especiais para combustíveis
viscosose coloidais.
Fornos de combustível Uquido com dispersão
centrífuga do combustível (e outras
dispersões mecânicas, exceto injeçllo).
Fornos de combustível líquido com dispersão
do combustível por injeção de ar, vapor, gás.
Queimadores de mecha.
Fornos de combustível Uquido com grande
superficie absorvente.
Fornos de combustível líquido com
vaporizaçllo de combustível (antes da
combustão),

....... 662.951.2
Dispositivos de vaporização para combustíveis
líquidos.

....... 621.43.03
Fornos para combustão simultânea de
combustíveis líquidos e sólidos.
Fornos de combustível gasoso. Fornos a
gás.

....... 683.945
Queimadoresde gás em geral.

....... 683.8771878

662.932.8

662.933

662.933.4

662.932.7

662.941.8

662933.2

662.933.8

662.933.1

662.948

662.944

662.942

662.948.3

662.94

662.941
662.941.2
662.941.5

662.939

662.936

662.95

662.946
662.947

662.949

662.951.2

788

etc. Objetosaquecidos, p. ex.,pedras.
Aquecimento ao ar livre.

Fornos, braseirosao ar livre.
Aquecimento industrial em geral.

....... 621.18,621.745,66.041.3,66.042.3
Fontes de aquecimento em geral.

Fornalhas. Câmarasde
combustão. Placasde aquecimento.
Superflcies degrelha.

Tiragem de fornos em geral.
Tiragem natural. Chaminés:
forma. estrutura. limpeza.

Tiragem artificial, forçada (e sua
regulagem).
Reguladores, válvulasetc.de tiragem.
Foles.Ventoinhas.
Dispositivos para introdução de ar e vapor.
Urnidificação.
Pré-aquecimento do ar de combustão.
Armazenamento de calor.

....... 662.995
Resfriamento das paredes da câmara de
combustão. Isolamento da câmara de
combusUlo.

....... 662.998
Controle da temperatura em geral.
Reguladores de calor.

....... 536.58,621.316. 79,681.536.5
Portas, pontes dos fogos e dispositivos
conexos.
Controle da combustllo. Alimentaçllo,
carregamento. Remoção de cinzas e escória.
Equipamento de foguista.
Fornos de combustível sólido.
Grelhas. Dispositivos de carga para fornos.

....... 66.042.83
Componentesde grelhas.

....... 66.042.86
Barrotes, segmentosetc.de
grelhas. Dispositivos para remoçãode
cinzase cllnquer. Dispositivos para
remoçãode escória.

Grelhas horizontais simples.
Grelhas com injeçãode ar, foles, ventoinhas.

Sistema de injeçãode ar sob as
grelhas.

Grelhas inclinadas. Grelhasem degrau.
Outros tipos de grelhas fixas.

Grelhasalimentadaspor baixo.
Grelhaszonais. Grelhas duplas. Grelhas
em cestos.Grelhasocas.Grelhascom
resfriamento externo.

Grelhasautomaticamente móveis.
Componentes de grelhas móveis.Tipos de
grelhasmóveis.

662.932.61/.65 =662.932.115
Grelhasbasculantes.Grelhasoscilantes.
Grelhasrotativas,giratórias.
Grelhasde avanço.Grelhas de corrente.
Outrasgrelhas móveis.Grelhas removíveis,
transportáveis.

662.932.2
662.932.3

662.932.4
662.932.5

662.932.6
662.932.61/.65

662.932.66
662.932.67
662.932.68
662.932.69

•••••••••••••
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••• 662.919

fÍ62.92

.,2.921

•
•662.923

•662.923.1
.62.923.3

662.924•.662.925

·662.926

•



•••

_ 542.4.621.365.621. 745.644.1,683.9

Dispositivos de aquecimento com
combustível sólido.

Fornos. fogões, chapas de

aquecimento com combustivel sólido.

Dispositivos de aquecimento com
combustível líquido.

Queimadores.fogões de
combustivel líquido. Fogareiros a álcool.

Dispositivos de aquecimento a gás.
Queimadores a gás. Bicos-de

bunsen.
Aquecimento por contato direto.

Aquecimentopor injeção de gás.

ar, vapor quente. Aquecimentopor contato

com líquidos 011 sólidos quentes.

Aquecimento indireto. Meios de
transferência de calor.

_ 536.24

Banhos de água quente. banho-

maria, sais derretidos, metais derretidos.

Aquecimento por meio de reações químicas
(calor da reação).
Recuperação de calor. Uso de calor
natural. Prevenção de perda do calor.
Isolamento térmico.

_ 62-68,620.97.621.186.8.621.5':--.
662.957

Controle e teste da combustão.
Controle e teste na câmara de combustão.
Controle e teste de gás de combustão. de gás
queimado, de escape.
Utilizaçllo de calor a partir de resíduos
incandescentes.
Utilizaçllo de gás de combustão.
Armazenamento de calor em geral.

_ 662.925

Utilizaçllo do calor de fenômenos naturais.
_ 620.91,621.472,697.329
Utilização de energia geotérmica.
Calor vulcânico. Fontes termais. géiseres.

Calor solar.

Isolamento e isoladores térmicos
industriais. Perda de calor.

_ 66.045.3.662.614,662.926

663.031.1:; 663.1
Matérias-primas.

663.031.21.4:;663.14.031.21.4
Licores que servem de base para bebidas
compostas.

_ 663.812,664.14

Xaropes de açúcar.
Equipamento para preparo da pasta e do mosto

2

663 Microbiologia industrial: Micologla industrial

662.986

662.989

662.987

662.99

662.992.8
662.992.82
662.992.84

662.994
662.995

662.982

662.983

662.993

662.998

662.981

662.997

663.031.8

663.032

663.031.2/.4

7 r i-p

Queimadores de gás a baixa pressão sem entrada
de ar.
Queimadores de gás a baixa pressão com injeção
de ar.
Queimadores de gás a alta pressão com injeção
de ar.
Queimadores de gás a alta pressão com injeção
de gás.
Fornos para gases ricos.
Fornos para gases pobres.
Fornos que utilizam combustível gasoso com
combustão por estágios. Fornos
parcialmente a gás .
Fornos que utilizam combustível gasoso com
recuperaçllo de calor (fornos de regeneração
e recuperação),

_ 662.99

Fomos para combustão tanto de combustíveis
gasosos quanto de combustiveis liquidos.
Fomos de combustível gasoso e sólido.
Dispositivos especiais para queimadores em
geradores de vapor com combustão interna.

_ 621.181.2

Fomos de combustfvel gasoso com recirculação
do gás de escape. Aquecedores de gás em
tambor.
Fomos de combustível gasoso para combustão
sem chama na superflcie.
Dissipação de fumaça. Diminuição de
fumaça. Tratamento de produtos da
combustão.
~ 628.511 e respectivas remissivas,

662.613.5.662.8.056
Depuraçllo de emissões por lavagem.
~ 66.074.5

Dispositivos para separar partículas sólidas
e incandescentes na fumaça.
Precipitaçllo de partículas da fumaça.
Métodos para prevenção de fumaça (redução
de fumaça). Combustllo de fumaça.
Consumo da fumaça (no sentido restrito).
Dissipadores i1efumaça.
~ 662.892

Aquecimento de aparelhos e utensílios.
Métodos diversos de aquecimento.

662.96

662.959.2

663 Microbiologia industrial. Micologia industrial. Zimotecnia, indústria da
fermentação. Indústria de bebidas. Indústria de estimulantes

662.959.3
662.959.4

662.953
662.954
662.955

662.951.26

662.959.5

662.964

662.951.25

662.957

662.959.6

662.951.23

662.951.22

662.965
662.966

662.963

662.98

~ 178,351.761,579,613.3,613.8,641.87

663.03 Processos especiais.
Os auxiliares 663.03... são aplicáveis
apenas em 663.11. 5

Subdivisões auxiliares especiais
663.031 Matérias-primas, materiais secundários e

sua preparação,

Moagem. Trituração.

Esmagamento. Tratamento pela água.
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Divisões principais

663 Microbiologia industrial. Micologia industrial

I
I
I

1
I
I
I
I
I
I

Vinhos. Vinicultura. Enologia.
--+ 634.8

Vinhos em geral. Vinhos segundo a
origem.
Exemplo(s) de Combinação/ões):

663.21(44·82) Vinhos franceses
Vinhos especiais. Vinhos de imitação.
Vinhos brancos.
Vinhos rosados.
Vinhos espumantes.

Champanhes.
Vinhos moscatel,
Vinhos de passa de uva.
Vinhos de imitação.
Substitutos do vinho.

--+ 663.3
Vinhos artificiais produzidos por
fermentação.
Substitutos não-alcoólicos do vinho.
Suco de uva, mosto.
Produtos à base de vinho.
Aguardente.
--+ 663.55,663.83

Conhaque.
Vinagre de vinho.

--+ 661.741.1
Vinicultura.

663.14.038.3

663.14.038.5

663.14.038.7

663.14.036

663.14.038

663.18

663.16

ácidos (como aditivos ou como produtos da

fermentação).
Conservação de leveduras e licores de

fermentação.
Processos e equipamento para tratamento de

levedura.
Tratamento posterior para aumentar a
capacidade fermentativa e outras propriedades.
Defeitos da levedura e meios para corrigi-los.

Floculação.
Conversão da levedura de cervejaria e de
destilaria em levedura de padaria.
Fatores que afetam a fermentação.

Concentração. Acidez. Pressão.
Temperatura.

663.14.039.4 Formação de espuma.
Divisões principais
663.142 Processos de fermentação sem aeração.

Método vienense.
Processos de fermentação com aeração.
Processos de fermentação industrial.
Produção de enzimas (exceto as
produzidas pela levedura).

663.15 = 577.15
Exemplo(s) de Combinaçãotões}:

663.15:661.715 Produção de
hidrocarbonetos por fermentação

Produção de vitaminas por fennentação.
663.16= 577.16.

Bacteriologia industrial. Processos
diversos que usam microorganismos
(micróbios).

--+ 579

663.14.039.3

663.2

663.143
663.15

663.21

663.22
663.221
663.222
663.223

663.224
663.226
663.229
663.23

663.233

663.236

663.24
663.241

663.242

663.25

790

Cubas de fermentação e acessórios.
Extração e prensagem da levedura.
Conservação e armazenamento da
levedura.
Aditivos. Preservação. Tratamento
posterior.

--+ 664.8.022
Classificar aqui o uso de aditivos
na indústria de bebidas em geral.

Os auxiliares 663.05... não são aplicáveis
em 663.9 e suas subdivisões

Aditivos para meltrorar o sabor.
Suplementos aromáticos.
Aditivos para melhorar a aparência ou as
propriedades fisicas.

--+ 667.777
Aditivos para melhorar a

viscosidade, a capacidade espumante.
Métodos de conservação de bebidas.

663.053 =664.8.03
Diluentes para bebidas.
Métodos e equipamento para instilar
dióxido de carbono nas bebidas.
Carbonatação, aeração de bebidas.
Tratamentos posteriores diversos.
Maturação, envelhecimento natural de bebidas.

Estocagem em adegas. Meios de

conservação em adegas.
Maturação, envelhecimento artificial de
bebidas.
Mistura de bebidas.
Engarrafamento e tratamento final antes
do consumo.

--+ 683.5

663.033
663.035
663.036

663.05

663.053

663.052

663.051

663.1

663.058.4
663.059

663.12

663.058.3

663.058
663.058.2

663.054
663.057

663.13

663.123

663.125
663.126
663.127
663.128

Indústrias microbiológicas. Ciência
e técnica da microbiologia aplicada.
Micologia aplicada.

--+ 577.15, 579.6.582.28. 637.146,
66.098

Leveduras, fermentos.
--+ 582.23

Levedura para fabricação de bebidas
fermentadas.

Leveduras de superficie
e de fundo.

Leveduras puras. Leveduras de vinho.
Levedura de padeiro. Levedura prensada.
Leveduras nutrientes.
Leveduras nocivas.

Levedura apiculada. Levedura
de mofo.

Métodos e equipamento para produção das
culturas de levedura pura.

663.14 Fermentaçiodelevedura.
Subdivisões auxiliares especiais
663.14.031 Matérias-primas (e seu tratamento).
663.14.031.2 Compostos de carbono.
663.14.031.3 Compostos de nitrogênio.
663.14.031.4 Sais nutrientes (exceto os sais de nitrogênio) e

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



el 663 Microbiologia industrial; Micologia industrial

e!
I

el 663.251 Características e propriedades do vin ho. 663.258.4 Doenças do vinho.

e~
663.252 Fabricaçllo do vinho propriamente dita. Mofo no vinho.

663.252.1 Colheita da uva. Vindima. Preparo, 663.258.8 Adulteração (deliberada) do vinho

armazenamento, secagem, desbagoamento e seu controle.

el da uva. -+ 343.347, 614.3

I 663.252.2 Esmagamento e espremedura das uvas. 663.26 Uso de resíduos da fabricação do vinho.

e i
Extração do mosto. -+ 663.252.6

663.252.3 Operações anteriores à fermentação. Uso de raspas. bagaços, resíduos

e I Aquecimento e resfriamento do insolúveis, borra, /ia etc. Produtos, p. ex.,

e
mosto. Açucaramento. Adição de álcool. aguardente de bagaço, vinagre de bagaço.

Remoção de ácido. 663.28 Estabelecimentos' relacionados à

e 663.252.4 Fermentação do vinho. Fermentos alcoólicos. produção de vinho.
-+ 663.12 663.283 Estabelecimentos enológicos.

e 663.252.5 Trasfega, passagem do vinho de 663.284 Negociantes de vinhos. Vinhateiros.
um tonel para outro. 663.285 Locais específicos.

• 663.252.6 Prensagem (segunda prensagem). Compartimentos de fermentação.
-+663.26 Adegas, armazéns, lojas de vinho.

e Decantação. Borras do vinho.
663.253 Elementos constituintes do vinho. 663.3 Sidra. Vinho de pêra. Vinhos de

• Álcool. Açúcar. Ácidos. Ésteres. outras frutas, vinhos de seivas.
663.255 Equipamento e materiais de fabricação -+ 634.1 ,663.81

• do vinho. Equipamento para armazenazem 663.31 Vin ho de maçã. Sidra.
em adega. 663.316 Sidra não-alcoólica. Suco de maçã.

• 663.255.1 Dispositivos para desbagoar e descascar a uva 663.317 Sidra alcoólica.
(p, ex., pentes). Dispositivos para esmagar e 663.34 Vinho de pêra. Perada.

e~ espremer uvas. Moinhos de uva. 663.346 Perada não-alcoólica. Suco de pera.

e
\

663.255.2 Cubas de fermentação. 663.347 Perada alcoólica.
Cubas de Perret. 663.35 Vinhos de bagas.

e 663.255.3 Aparelhos para tratamento do mosto. Vinhos de groselha, vinhos de
Aparelhospara tratamento com morango.

• sulfito. para remoção, concentração do Especificarpor: 634.7. ..
sulfito. 663.36 Vinhos de outras frutas.

e 663.255.4 Prensas de vinho. Vinhos de cereja. laranja.
663.255.5 Bombas de vinho. jabuticaba. abacaxi, caju,jenipapo. Vinhos

e 663.255.6 Filtros de vinho. defrutas misturadas.
663.255.7 Equipamento de pasteurização. 663.37 Vinhos de seiva.

e Caldeiras. esterilizadoras de 663.373 Vinhos de seiva de madeira (p, ex., vinhos
vinho. de seiva de bétula.

e 663.256 Conservação e armazenamento de vinho. 663.374 Vinhos de seiva de brotos florescentes.
663.256.1 Processos de conservação de vinho. Vinhos de palmeira. Vinho de

e Pasteurização do vinho. agave (pulque mexicano).
Conservação química do vinho. 663.393 Vinhos de mel. Hidromel.

e 663.256.2 Armazenamento de vinho. Vasilhames de -+ 638.16
vinho.e Cubas, pipas, tonéis, garrafas 663.4 Cervejas. Fabricação de cervejas.

e de vinho. Maltagem.
663.256.27 Preparo e manutenção dos vasilhames de vinho. 663.41 Tipos de cerveja.

e Limpeza. Lavagem. Sulfurização. Cerveja com lúpulo. Cerveja
663.257 Manutenção e aprimoramento do vinho. sem lúpulo. Cerveja de abeto. Cerveja

• 663.257.1 Trasfega de vinho. de gengibre.
663.257.2 Filtração de vinho. 663.42 Matérias-primas para cerveja.

e 663.257.3 Clarificação, refino do vinho. 663.421 Cereais para fabricação de cerveja. Cevada
663.257.4 Colagem de vinho. Tratamento do para cervejaria. Capacidade germinativa.

e vinho com sulfito. -+ 633.1
663.258 Defeitos, deterioração, adulteração de 663.422 Substitutos da cevada.

e vinho. Arroz. Milho. Fécula. Açucar.
663.258.2 Defeitos naturais do vinho. Trigo.Aveia.e 663.258.3 Adulteração acidental do vinho. 663.423 Lúpulo. Lupulina.
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• amargas. Brotos e bagas picantes. March alemã. Weissbier. Cervejas

• Quássia. Absinto. Aloés. de Munique, Pilsen, Dortmund.

663.43 Preparo do malte. Maltagem. 663.473 Cervejas belgas.• --+ 664.786 Lambic. Gueuse-Lambic.

663.432 Lavagem e infusão da cevada para 663.474 Cervejas francesas.• maltagem. Preparo da água de infusão. 663.475 Cervejas de arroz. Saquê japonês.

• Exemplo(s) de Combinação(ões): 663.476 Cervejas de sorgo. Cervejas de painço.
663.432.033 Infusores. Tanques de infusão. Pombe africana. Braga romena.

• Dispositivos de aeração, de lavagem 663.477 Cervejas norte-americanas de milho.
663.433 Germinação, brotagem da cevada. Produção 663.478 Vinhos e extratos de malte.

• de malte verde. 663.478.1 Vinho de cevada
663.43~.I Processos e equipamento de maltagem. 663.478.2 Extrato de malte.

• 663.434 Secagem e tratamento em fornos 663.478.3 Vinagrede malte.
do malte verde. --+ 661.741.1

• 663.436 Dispositivos de limpeza do malte. 663.479.1 Kvass (cerveja russa de centeio).
Dispositivos de enchimento, peneiramento 663.48 Resíduos da indústria de cerveja.

• e polimento para o malte. Filtros de manga. Subprodutos da indústria de cerveja.
Filtros de poeira. Remoção da casca, --+ 631.879.3

• decorticação. Borra de malte etc..
663.439 Produtos da maltagem. Maltes.• Malte cristal. Malte colorido. 663.5 Álcool potável. Aguardentes.

• Malte negro. Destilação e refino de álcool.
663.44 Preparo do mosto e da cerveja. --+ 661.72,663.241
663.442 Moagem ou esmagamento do malte. 663.51 Álcool: natureza, formação, tipos de• Caixas de malte. Moinhos álcool em geral. Bebidas alcoólicas

• de malte. Tremonhas, canouras de destiladas em geral.
malte picado. 663.52 Processos de produção de álcool em geral.

• 663.443 Brassagem, preparo do mosto e fabricação Destilarias, usinas de álcool.
da cerveja. 663.53 Conversão de amiláceos (que contêm

• 663.443.2 Equipamento para brassagem. amidos) e substâncias celulósicas
Caldeiras de cobre. Tonéis de em açúcar. Sacarificação do malte,

• clarificação. Tanques de clarificação. da madeira, da turfa.
663.443.3 Preparação da cerveja por infusão. Brassagens 663.531 Processamento do grão. Produção de mosto

• sucessivas. Cerveja fraca. sacarífero.
663.443.4 Preparo da cerveja por decocção, --+ 664.7• Método bávaro (método de Maceração. Cozimento.

Munique). Método suábio (método de 663.532 Processamento de raízes, tubérculos, amido• Augsburg-Nurembergue). até aqui.
663.444 Cozimento e acréscimo de lúpulo. 663.533 Tratamento de substâncias amilíferas• Caldeiras de mosto. com fungos.

• 663.445 Resfriamento do mosto. 663.534 Sacariflcação de substâncias celulósicas.
663.45 Fermentação do mosto. Armazenamento, Sacarificação de madeira.

• preparo de cervejas de baixa fermentação. 663.54 Produção de bebidas destiladas alcoólicas
663.451 Fermentação espontânea. a partir de substâncias sacariferas.

• 663.452 Fermentação com aditivos. Fermentação do 663.541 Processamento da beterraba.
fundo. Produção de cervejas comuns, de 663.5® 664.153

• cervejas de baixa fermentação, de cervejas
para exportação.

• 663.46 Conservação e outros tratamentos.
663.461 Conservação da cerveja.

• Pasteurização da cerveja. Produção de bebidas alcoólicas
Preservação química da cerveja. destiladas derivadas de açúcar: rum,• 663.465 Preparo para venda a varejo. Transferência cachaça (aguardente de cana).
para garrafas, recipientes diversos. 663.55 Destilação. Retificação. Tratamento de• --+ 663.059.683.5 bebidas que contêm álcool.

• 663.47 Produção de determinados tipos de --+ 66.048
cerveja. 663.551.1 Destilação simples.

• 663.471 Cervejas inglesas. 663.551.2 Destilaçãocom retificação.
Stout. Porter. Brown ale. Light ale. 663.551.4 Retificação de álcool bruto.

• Pale ale. Bitter. 663.551.5 Produção de bebidas alcoólicas específicas.
663.472 Cervejas alemãs. Cervejas austríacas. --+ 663.241 .663.543,663.83

• 792
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Indicar os tipos determinados de bebidas

por :63... ou :663 ...
Exemplots) de Combinação(ões):

663.551.5 :633.1 Destilados de cereais.
Gim, vodca etc.

663.551.5:634.21 Aguardente de damasco
663.551.5:663.43 Destilado de malte.

Uísque
Resíduos da destilação.

Resíduos dadestilação de

substâncias ami/áceas.
Óleofúsil,
~ 661.725.5

Água para bebidas e outros usos
industriais. Águas minerais. Águas
medicinais. Gelo para consumo
humano.
~ 543.3.553.7.556.3.613.3.628.1,
641.87
Os auxiliares relacionados em 663.03 ...
não são aplicáveis em 663.6 e suas

subdivisões
Água e seu tratamento para uso especial.

Classificar aqui apenas os trabalhos

do ponto de vista da tecnologia química.
O número principal para tratamento da
água é 628.16
Indicar as técnicas de processamento pelos
auxiliares de 66.0 .
Indicar o uso por : .

Exemplots) de Combinação(ões):
663.63:663.4 Água para fabricaçãode

cerveja
Água destilada como produto comercial.
~ 628.16.048

Água salgada, água do mar como produto
comercial.
~ 551.464.09. 628.165.663.648

Exemplo(s) de Combinação(ões):
663.635.048 Destilação da água do mar

Águas minerais e medicinais como
bebidas (efervescentes ou não).
Exemplo/s) de Combinação(ões):

663.64.05 Aditivos, conservação e
tratamento posterior de águas mineras e
medicinais

663.64.057 Carbonação, Aeração
663.64.059 Engarrafamento e tratamento

final antes do consumo
Água mineral artificial. Água carbonatada
de mesa (água com soda).
~ 613.38

Água míneral natural como produto
comercial.
Água salgada, água do mar como produto
comercial.
~ 663.635

~_. ~!_._. C" __ ._ ... _

663.673

663.674

663.8

663.81

663.812

663.813

663.814

663.815

663.816

663.817

663.82

663.83

663.831
663.832
663.833
663.834
663.837
663.837.\
663.837.3
663.837.5
663.85
663.86

663.865

~ 551.32
Gelo fabricado. Gelo produzido
artificialmente.
~ 621.56158

Gelo com sabor. Sorvetes.

Ingredientes principais para
bebidas mistas. Sucos de frutas e
verduras. Xaropes. Licores.
Refrigerantes.

Os auxiliares relacionados em 663.03 ...
não são aplicáveis em 663.8 e suas

subdivisões
Exemplots) de Combinaçãotôes):

663.8.051 Aditivos para melhorar o sabor.
Suplementos aromáticos (para bebidas
compostas)

663.8.054 Diluentes (para bebidas
compostas)

Sucos de frutas. Sucos de verduras.
Xaropes para refrigerantes.
~ 663.236. 663.3. 664.857

Xaropes de açúcar como bases para bebidas
compostas.
~ 663.031.8.664.14

Sucos naturais de frutas e verduras.
Exemplo/s) de Combinaçãotões).

663.813:634.711 Suco de framboesa
Xaropes de bagas.
Exemplo/s) de Combinaçãotões):

663.814 :634.711 Xarope de framboesa
Xaropes de frutas grandes.
Exemplots) de Combinaçãotões):

663.815 :634.31 Xarope de laranja
Xaropes de flores, de botões.
Exemplo/s) de Combinação/ões):

663.816:634.31.075 Xarope da flor
de laranjeira

Xarope de amêndoa. Leite de amêndoa.
Xarope de orchata.
Bebidas que contêm fruta sólida
(ou pedaços de fruta).
Licores.
~ 663.241 ,663.551.5
Obtidos por infusão em álcool de frutas e

outros vegetais
Licor de anis.
Chartreuse e licores semelhantes.
Licores de caroços, de nozes de frutas.
Licores cremosos.
Aperitivos.
Aperitivos amargos.
Aperitivos quinados,
Vermutes.
Refrigerantes sintéticos.
Refrigerantes espumantes, efervescentes.
~ 663.64

Preparados sólidos para produção de
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• I• 663.88 Bebidas tônicas. extratos de cacau. i
I

Tônico de alcaçuz. Tônicos. 663.918.3 Subprodutos do cacau. Cf• Cascas. I663.9 Chocolate. Cacau. Café. Chá. 663.918.4 Tipos de chocolate.• Fumo. 663.918.5 Doces, confeitos, bombons de chocolate. I

--+ 633.7,641.87 663.92 Substitutos do cacau. i

• Os auxiliares relacionados em 663.03... e --+ 633.76

• 663.05... não são aplicáveis aqui, em 663.9 Cola.

e suas subdivisões 663.93 Café. Cafeína.

• 663.91 Cacau. Chocolate. --+ 633.73, 641.87

--+ 633.74,641.87 663.931 Variedades comerciais de café. Café verde.

• Subdivisões auxiliares especiais 663.932 Secagem dos grãos de café.

663.91.05 Maquinaria, aparelhos e equipamento para Armazenamento e transporte.

• produção de produtos do cacau. 663.933 Processamento do café.
Divisões principais 663.933.1 Tratamento prévio dos grãos de café.

• 663.911 Matérias-primas. Matérias auxiliares. 663.933.2 Descascagem, decorticação dos grãos de café.
663.911.1 Matérias-primas de origem vegetal. Peneiragem.

• Cacau. Carboidratos puros. 663.933.3 Mistura de cafés.
Àlcoois. 663.933.4 Torrefação (e torrefadores) de café.

• 663.911.3 Matérias-primas de origem animal. 663.933.6 Beneficiamento. Polimento de grãos de café.
Leite. Revestimento, impregnação de grãos de café.• 663.911.5 Matérias auxiliares. 663.933.7 Moagem de grãos de café. I

• 663.913 Preparo das matérias-primas. --+ 621.927.7 I663.913.1 Preparo do cacau bruto. 663.933.8 Descafeinação. I• --+ 621.926 663.935 Deterioração do café (p, ex., mofo).

1Desinfecção. limpeza. Secagem. Adulteração do café.

• torrefação, resfriamento das sementes de 663.937 Produção de cafeína.
cacau. Quebra. descascamento, redução 663.938 Produtos do café.

\• do cacau. 663.938.3 Café torrado comum.
663.913.5 Preparo de outras matérias-primas. 663.938.4 Café moído.

• Preparo do açúcar. nozes. 663.938.5 Café descafeinado.
leite.frutas. 663.938.7 Essência de café.

• 663.913.7 Mistura e amassamento dos ingredientes. 663.938.8 Extrato de café. Outros preparados ~
663.914 Produção de pó de cacau, de manteiga de sólidos de café.

I• cacau e preparados que contêm cacau. 663.94 Substitutos do café. Suplementos do café.

• 663.914.1 Desengorduramento da massa de cacau. 663.941 Chicória.
I663.914.2 Tratamento do cacau desengordurado. --+ 633.78

• 663.914.3 Solubilização do cacau. 663.942 Café de cereal. Café de bolota de carvalho. I
663.914.4 Preparo de manteiga de cacau. 663.95 Chá. Teína.

• 663.914.5 Produção de preparados q~e contêm cacau. --+ 633.72, 641.87
Pós de cacau. Pastas de cacau. 663.951 Variedades comerciais de chá.

• 663.915 Produção de chocolate. Chá preto. Chá verde.
663.915.1 Refinação de chocolate bruto. 663.952 Tipos diversos de chá e sua manufatura.

• 663.915.2 Refinação da massa de chocolate. Su bdivisões auxiliares especiais
663.915.3 Moldagem do chocolate. 663.952.031 Processos de manufatura de chá.

• 663.916 Produção de confeitos, doces, de chocolate. 663.952.031.1 Murchamento.
--+ 664.1441149. 664.68 663.952.031.2 Tratamento por vapor. Cozimento.

• 663.916.1 Produção de composições básicas. 663.952.031.3 Rolagem.
IProdução defondant, caramelo. 663.952.031.4 fermentação.• composições açucaradas. 663.952.031.5 Queima I

663.916.2 Moldagem de confeitos de chocolate. Polimento. I• 663.916.3 Revestimento de confeitos de chocolate. 663.952.031.6 Seleção. Corte. I

• 663.916.5 Decoração de confeitos de chocolate. 663.952.031.7 Peneiragem. Classificação. Escolha manual.

I663.917 Extração de teobromina. 663.952.031.8 Enfardamento.

• 663.918 Produtos da indústria de cacau e de Divisões principais

Tchocolate. 663.952.2 Chá totalmente fermentado.
663.918.1 Produtos intermediários do cacau. 663.952.5 Chá não-fermentado.

I• IMassa de cacau. Bolos de cacau 663.952.6 Chá parcialmente fermentado.
I• prensado. Manteiga de cacau. 663.952.7 Tipos de chá segundo processos especiais.

I663.918.2 Produtos do cacau. 663.952.71 Cháem tablete. Chá em feixe. Chá em bolo.

• Pós de cacau. Concentrados. Chá em bola. i
!
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664 Produção e conservação de alimentos sólidos
--.667.777
1ndicar o estado, condição ouforma dos alimentos por -4... (de 62-4...)

Exemplo(s) de Combinação(ões):
664-404 Estado liquido
664-41 Pedaços. Barras. Tiras
664-492.2 Em pó
664-492.3 Granulado
664-493 Em fatias. Em tiras
664-493.5 Flocos

663.97

663.954

633.888

Ópio.
--.63375

Haxixe, Mnconha. diambn,

--+ 633.522

Corninuição, corte, ralação de plantas
sacariferas.
Extração de sumo de plantas sacariferas.
Equipamento de extração.
Extração por espremedura, por moenda.

663.97.054

663.97.054.4

663.97.054.2

663.97.052.5
663.97.052.6
663.97.053

663.97.052.3
663.97.052.4

663.97.056
663.97.057

Cominuição,corte do tabaco.
Extração das nervuras das folhas. Achatamento
das nervuras.
Máquinas para cortar tabaco.
Máquinas para enrolar, aprontar o tabaco.
Máquinas e equipamento para produção
de charutos.
Máquinas e equipamento para produção
de cigarros.
Máquinas de encher os cigarros com extrusores
continuos ou câmaras de pressão.
Máquinas de cigarros com tirantes continuos de
tabaco formado.
Equipamento de corte para charutos e cigarros.
Produção de envoltórios, papéis de cigarros.
Produção de filtros. ponteiras. piteiras.

Divisões principais
663.971 Rapé.
663.972 Fumo de mascar.
663.973 Fumo picado em geral. Tabaco de fumar.
663.973.2 Fumo segundo a largura e comprimento das

fiadas. Corte do fumo (fino, grosseiro etc.).
Misturas de tabaco.
Tabaco prensado, naco de fumo.
Tabaco desnicotinizado, sem nicotina.
Cigarros.
Charutos. Cigarrilhas.
Filtros e pontas de filtro para charutos
e cigarros.
Tratamento químico da fumaça do tabaco.
Dispersantes de fumaça.
Substitutos do fumo.
Indústrias baseadas em produtos de várias
plantas estimulantes. Narcóticos.

--+ / ;'8.8,35/. -:fJ/ . fJ/383. (,/ 5.:}u,
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663.973.4
663.973.5
663.973.7
663.974
663.975
663.976

663.98
663.99

663.977

(,63.992

663.991

664.1.032

664.1.033

664.\.034

663.952.73
663.952.74

663.952.72

663.958
663.958.7
663.958.8
663.96

Chá em pó.

Yencha. Hikacha (chás cerimoniais).
Chá aromatizado.
Chá picado.

Flocos de chá. Poeira de armazém.
Mistura de chás comerciais.
Exemplo(s) de Combinação(ões):

663.954:543.927 Degustação de chá
Métodos de mistura. Corte e mistura de chás.
Misturas de chá.
Métodos de embalagem.
Saquinhos de chá
Deterioração do chá
Adulteração do chá

Coloração artificial. Mistura com
outras folhas.

Produtos diversos do chá.
Essências de chá.
Extratos sólidos e outros preparados de chá.
Substitutos do chá. Produtos semelhantes
ao chá•
Indústria do tabaco, do fumo.

--.178.7,351.761,613.84,633.71,
688.93

Subdivisões auxiliares especiais
663.97.05 Processos e equipamento da indústria

fumageira.
Preparo de tabaco, de fumo bruto.
Tratamento preliminar. Secagem do fumo.
Preparação em molhos. Fermentação.
Escolha, peneiragem, limpeza do fumo.
Mistura de fumos.
Torrefação e resfriamento do fumo.
Tratamento químico do tabaco e de
produtos fumageiros.

Extração da nicotina.

Conservação do tabaco. Aprimoramento
da cor, do aroma do tabaco.

Tratamento do fumo para cheirar
(rapé), mascar, fumar.

663.97.051
663.97.051.1

663.97.051.6

663.97.051.7
663.97.051.8

663.97.052

664.1 Açúcar. Melado. Glicose etc ..
Subdivisões auxiliares especiais
664.1.03 Extração e purificação de sumo.

--.633.6
.664.1.031 Tratamento preliminar das plantas sacaríferas.

, 663.954.2
663.954.3
663.954.5
663.954.56
663.955.1
663.955.2
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• I

• maceração. Uso de solventes. 664.138 Rafinose. Melitose. I
664.1.037 Purificação de sumo. 664.14 Processamento do açúcar. Produtos do I

• Purificação mecânica. Filtração. açúcar. Doces, confeitos de açúcar. 1664.1.038 Tratamento de sumo com agentes químicos. ~ 663.812• ~ 66.09 664.141 Fundição, moldagem, corte do açúcar. I

• Clarificação, purificação de sumos 664.141.6 Fabricação de pães de açúcar. Pão de açúcar. I
sacariferos. Tratamento com óxido de 664.141.7 Produção de açúcar em torrões, cubos, blocos

I• cálcio, dióxido de carbono. dióxido de (exceto pães de açúcar).
enxofre. 664.141.8 Uso de produtos de qualidade inferior I• 664.1.038.8 Tratamento e extração de resíduos da da refinação. Iclarificação. Tratamento de águas servidas 664.141.81 Produção de pães de açúcar de qualidade I• (águas açucaradas). inferior (rapadura).

I664.1.039 Tratamento do sumo por métodos físicos ou 664.141.82 Produção de açúcar em pó de qualidade inferior.

• físico-químicos. Açúcar moído. I
664.1.04 Tratamento térmico (do sumo). Processos 664.143 Confeitos (doces) de açúcar em geral. I• térmicos. 664.143.1 Fervura do açúcar. Tachos para evaporação. I

Subdividir como em 66.04 ... Equipamento para produção a frio do xarope. I• Exemplo/e) de Combinaçãotões): Xaropes de açúcar. I
664.1.048 Destilação. Evaporação 664.143.2 Máquinas e equipamento para puxar a I• 664.1.05 Filtração do xarope. Fervura, refino, pasta de açúcar. I

• cristalização. 664.143.3 Amassadores e misturadores para confeitaria. I664.1.052 Filtração do xarope.
Máquinas para preparar, para tratar as I

• 664.1.053 Fervura do xarope filtrado. Métodos
matérias-primas. Ide fervura.

664.1.054
664.143.4 Equipamento de tratar a vapor. Equipamento I• Cristalização do xarope.

de cristalização, açucararnento. Tachos
664.1.055 Separação do açúcar do xarope.

para pastilhas. 1• ~ 66.022.63
664.143.5 Moldes para confeitaria.

Por centrifugação.
664.143.6 Máquinas de modelagem, formas, I

• 664.1.056 Remoção de substâncias nocivas.
de confeitaria. I

664.1.057 Refinamento do açúcar. Açúcar refinado, IMáquinas combinadas de• açúcar branco.
modelagem e embalagem. I664.1.058 Açúcar-cande.

• Divisões principais 664.143.7 Máquinas para doces recheados (doces I
664.11 Açúcar de cana. revestidos de açúcar): amêndoas confeitadas, c}

• 664.111 Cana-de-açúcar como matéria-prima. drágeas, bombons. I
~ 633.61 664.144/.149 Produtos diversos de açúcar de confeitaria. I• 664.113 Tratamento do bagaço e do caldo da cana. ~ 663.916. 664.8.035.5

I
~ 662.636 664.144 Doces recheados. Bombons. Gomas (gomas

I• 664.117 Produtos da cana-de-açúcar. Caldo. Açúcar de mascar etc.), Fondants, Drágeas.
I

bruto. Açúcares mascavos. Tipos diversos de Pastilhas. Doces com recheios moles ou
I• de nozes etc..açúcar de cana. I

Para melado ver 664.15 664.145 Marzipã, nogado etc ..• 664.12 Açúcarde beterraba. 664.146 Confeitos caramelados. Toffees. Puxa-puxa. I

• 664.121 Beterraba como matéria-prima. 664.147 Açúcar de cevada. I
~ 633.63 664.148 Alcaçuz. Alcaçuz com licor. Balas para I

• 664.123 Tratamento das fatias (cossettes). tosse. Pastilhas para garganta etc .. I
Extração. Secagem. 664.149 Outros produtos de confeitaria com açúcar. I

• 664.126 Produtos intermediários da beterraba. 664.15 Melado. Melaço. Xarope. I
Suco. Produtos dafervura. 664.151 Tipos de melado. I• Xaropes de escorrimento. 664.151.1 Melado de cana-de-açúcar. I

664.127 Produtos da beterraba. 664.151.2 Melado de açúcar de beterraba. I• Açúcar bruto. Diversos tipos de 664.151.3 Melaço de outros açúcares. I
açúcar de beterraba. 664.151.3 == 664.13 I• 664.13 Diversos outros açúcares. 664.152 Extração de açúcar de melaço.

I• ~ 633.64/.65,664.16 664.153 Processamento de melaço para obtenção de I

664.132 Açúcar de bordo sacarífero. álcool, rum etc.. -(

• 664.133 Açúcar de palmeiras. ~ 663.543 I
664.134 Açúcar de sorgo, 664.154 Produção de alimentos que utilizam I

• 664.135 Açúcar de leite. melaço.
Açúcarde leitelho. 664.157 Xarope de melaço. Melado.

• 664.136 Açúcar de malte (maltose). 664.16 Dextrinas. Monossacarideos (monoses).
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664.162

664.162.1

664.161.4

664.2.031

664.2

664.2.032

664.2.034

664.2.035

664.2.033

664.2.036

664.2.037
664.2.038

664.2.047

664.2.05
664.2.051
664.2.052
664.2.053
664.2.054
664.2.055

664.2.057

664 Produção e conservação de alimentos sólidos

664.2.058
664.2.058.2
664.2.058.4
664.2.059

Amido. Matérias amiláceas.
-+ 633.68. 648.18

Subdivisões auxiliares especiais
664.2.03 Tratamento das fontes de amido, das matérias

primas do amido, antes da secagem.
-+ 664.7

Tratamento preliminar (antes do esmagamento
e da moagem).

Lavagem. limpeza. maceração das
fontes. das matérias-primas do amido.

Corninuição, esmagamento. moagem das fontes,
matérias amiláceas. Corninuiçào com adição de
produtos químicos.
Processo de abertura de células por
fermentação.
Métodos para aumentar o rend imento de
amido. Métodos para eliminar outras
substâncias.
Lavagem da polpa de amido.

Peneiras cilíndricas. Conjuntos
de peneiras.

Processos de branqueamento da polpa de
amido. Outros tratamentos intermediários.
Separação do amido bruto.
Purificação do amido bruto.

Esfregadores de amido.
Secagem do amido.

Subdividir como em 66.047...
Operações após a secagem do amido.
Desodorização do amído.

Branqueamento do amido seco.
Anilamento do amido.
Peneiragem, moagem do amido .
Modelagem, moagem, granulagem do amido.
Produtos de diversas formas.

Amie/o CIII pá. cristulizudo, em

bloco. Amido granulado. perolado. Flocos
de amido.

Amido líquido e semílíquido.
,"'·U·'Pl'II.H)l'S e/e "mie/o 1/11 cigu(/ tlcit«

de amido). Pasta de amido.
Preparo de amido solúvel.
Preparo por métodos físicos e mecânicos.
Preparo por métodos químicos.
Preparo de amido que se dilata em água fria
(amido pré-gelatinizado).

Divisões principais

664.22 Amido de batata (fécula de batata).
-+ 633.491

Amidos de cereais em geral.
-+ 633.1

Amido de trigo.
Amido de centeio.
Amido de trigo-sarraceno. Amido de aveia.
Amido de cevada.
Amidos de outros cereais.

664.235 == 633.17
Glúten•

664.23

664.235

664.231
664.232
664.233

664.236

664.161
664.161.1
664.161.2
664.161.3

664.161.7

664.161.8

664.162.037

664.162.036

Glicose. Outros produtos diversos da
hidrólise do amido. Adoçantes
(substitutos da sacarose).
Dextrinas.

Produção de dextrina por torrefação.
Torrefação com emprego de produtos químicos.
Produção de dextrína com emprego de produtos
químicos diluídos (sem torrefação).
Produção de dextrina com uso de diástases.
Métodos biológicos.

Tipos de dextrina segundo as propriedades
flsicas.

Dextrina colorida. Dextrina

branca (solúvel. insolúvel).
Tipos de dextrina segundo a fonte, a origem.

664.161.8 == 664.2
Glicose. Outros produtos da hidrólise do
amido. Adoçantes (substitutos da sacarose),

Subdivisões auxiliares especiais

664.162.031 Tratamento preliminar das fontes de glicose.

Preparo das matérias-primas.
Preparo do leite de amido.

Hidrólise do leite de amido. Neutralização.

Sacarificação. Equipamento de conversão.
Filtraçãodo amido hidrolisado (após a
neutralização).

664.162.037 == 66.067
Aparecimento de cor durante o preparo.

Precauções contra o aparecimento
de cor.

Destilação. Evaporação. Concentração
deglicose.

Subdividir como em 66.048...
Filtração da glicose (após a concentração).

664.162.052 == 66.067
Solidificação. cristalização da glicose.

Subdividir como em 66.065...

664.162.038

664.162.048

664.162.052

664.162.065

Divisões principais

664. '62.1/.6 Métodos de produção dc glicosc segundo o
tipo de matéria- prima.

Produção de glicose a partir do amido
de batata.
Produção de glicose do amido de milho.
Produção de glicose de arroz, tapioca,
outros amidos.

664.162.4 == 664.2
Produção de glicose da madeira, da celulose.
Xaropes de glicose, frutose e maltose.
Xaropes de glicose-frutose,

Xaropes de alta concentração de frutose.
Xaropes de glicose-galactose.

Xaropes de alta concentração de ma1tose.
Adoçantes (substitutos da sacarose).
Adoçantes naturais.
Adoçantes artificiais.
Misturas que contêm glicose.

-+638.16

664.162.2
664.162.4

664.162.6
664.162.7
664.162.71
664.162.72
664.162.75
664.162.76
664.162.8
664.162.81
664.162.82
664.164

••
••••••••••••••••••••
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Divisões principais
664.641 Farinhas em geral e farinha de trigo.

~ 664.761
Composição. Seleção.

664.641.1 Farinhasde cereais.

664.6 Panificação. Pão. Confeitos de
farinha de trigo.

664.61 Padarias.
Tipos de padaria. Equipamento de
padaria.

664.64 Matérias-primas e intermediárias para
produtos de panificação.

Subdivisões auxiliares especiais
664.64.016 Propriedades não-químicas dos materiaisde

panificação.Qualidade:sua determinaçãoe
avaliação.

664.64.016.3 Propriedades fisicas.
Estrutura, tamanho da partícula
dos materiais de panificação. Cor. Teor de
outrasfarinhas.

664.64.016.7 Propriedadesbiológicas.
Sabor. aroma, valor nutritivo dos
materiais de panificação.

664.64.016.8 Propriedadestecnológicas.Qualidade
de panificação.

664.64.019 Estrago dos materiais de panificação.
Deterioração.

Descoloração.

•• 664 Produção e conservação de alimentos sólidos

•• Amido de nozes. Amido de soja.

Amido defeijão. Amido de lentilha.

• 664.27 Outros amidos comestíveis.
~ 633.68

• Amido de araruta. Amido de

mandioca (tapioca). Amido de sagu. Amido

• de banana. Amido de inhame. Amido de

bananeirinha. Amidos de diversos talos,

• tubérculos, bulbos.
664.28 Derivados de amido.

• 664.29 Produtos diversos relacionados com
amido.

• Pectina.

• 664.3 Óleos e gorduras comestíveis.

• Margarina. Alimentos de proteína.
664.3.032 Instalações e equipamento para processamento

• de óleo e gordura
Equipamento de emulsificação e

• homogeneização. Batedeiras. Equipamento
de lavagem. Moldes e cortadores.

• 664.3.033 Processos.
Emulsificação. Batimento.

• Lavagem, manipulação, mistura de
produtos gordurosos. Salgamento.

• Pasteurização, esterilização. Modelagem e
corte de produtos da gordura. Coloração.• Adição de sabor.

664.31 Óleos e gorduras comestíveis em geral.• 664.314 Óleos comestíveis em geral.
664.315 Gorduras comestíveis em geral.• 664.32 Óleos e gorduras comestíveis de origem

• animal.
664.324 Óleos comestíveis de origem animal.

• Emulsões de óleos de origem
animal.

• 664.325 Gorduras comestíveis de origem animal.
Margarina de origem animal.

• 664.33 Gorduras comestíveis de origem vegetal.
664.336 Margarina de origem vegetal.

• 664.34 Óleos comestíveis de origem vegetal.
Emulsões de óleo vegetal.

• Maionese.
664.35 Óleos e gorduras minerais empregados na• indústria de alimentos.
664.36 Misturas de gorduras comestíveis.• Misturas de manteiga e

• margarina.

664.38 Alimentos de proteína. Proteínas

• comestíveis.
Gelatina.

• 664.4 Alimen tos minerais.

• ~ 613.27
664.41 Sal comestível (cloreto de sódio).

• ~ 549.451.1 , 553.631 ,622.363. I,
661.42,661.833.321

• Sal de cozinha. Sal de mesa.
664.44 Substitutos do cloreto de sódio. Misturas• de sal (p, ex., com fosfatos).
664.48 Alimentos minerais diversos (inclusive os• 798

••

664.5

664.51
664.515

664.52

664.521

664.522

664.53
664.54
664.55
664.56
664.563

664.57
664.572

664.58

664.59
664.6/.7

que contêm aditivos orgânicos).
Sais decálcio.

Especiarias. Condimentos.
Temperos.
~ 613.291, 633.821.84,635.7,641.88

Pimenta (da espécie Píper).
Substitutos da pimenta Adulterações
da pimenta.
Pimentas picantes e aromáticas (das
espécies Capsicum, Pimenta).
Pimentas picantes.

Pimenta malagueta. Páprica.

Pimenta-de-caiena.
Pimentas aromáticas. Pimentas de cheiro.

Pimentão. Pimenta-da-jamaica.

Mostarda.
Noz-moscada.
Gengibre.
Canela. Cássia.
Substitutos da canela. Adulterações da
canela.
Baunilha.
Substitutos da baunilha. Adulterações da
baunilha.
Especiarias conservadas em vinagre.

~664.8

Pepinos em conserva. Alcaparras.

Picles. Azeitonas em conserva. Outros
vegetais em conserva.

Outras especiarias e condimentos.
Tecnologia e processamentode grãos de cereais.

~
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664.644

664.643

664.646

(especialmente para pão).
Especificar por :664.66... e :664.68...

Exemplo(s) de Combinaçãotões):

664.653.4:664.683.6 Para bolos
Conversão direta do grão em pão.
Fermentação natural e artificial da massa.
Fermentação, prova da massa.
~ 663.1 e respectivas remissivas

Fermentação da massa com agentes biológicos.
Fermentação com leveduras.

comfermento.
Fermentação da massa por meios químicos
e fisicos.

~664.643

664 Produção e conservação tftrlllimentos sólidos

664.654.6

664.654.3

664.655

664.66.03

664.655.1
664.655.3
664.655.5

664.655.6

664.654.2

664.66

664.656

Fermentação comfermento em pó,

com dióxido de carbono sólido.

Fermentação acelerada da massa. Adição
de estimulantes de fermentação (alimentos
dolêvedo).
Áreas, quartos e armários de fermentação
da massa.
O processo de panificação. Outros
processos de acabamento de produtos de
panificação. Influência desses processos
sobre os produtos.
Exemplo(s) de Combinaçãotões}:

664.655.041 Fomos de padaria
Assamento em fomos.
Fritura em gordura.
Tratamento da superficie dos produtos após o
assamento.

Lavagem.

Utensllios e equipamento de padaria.
Assadeiras. Tabuleiros.

Tratamento dos produtos assados.
Esfriamento. Congelamento.

Recheio. Enfeite. Corte. embalagem.

Prevenção do ranço em produtos
panificados. Tratamento de produtos
rançosos.
~ 664.66.0/9

Produtos de panificação em geral. Pão e
produtos afins.

~664.68

Subdivisões auxiliares especiais
664.66.016/.019 Propriedades e deterioração dos produtos de

panificação.
664.66.016/.019;: 664.64.0/6/.0/9

Armazenamento e conservação dos produtos
de panificação.

Divisões principais
664.661 Pão, pãezinhos e brioches feitos exclusiva

ou principalmente de trigo integral ou
farinha de trigo.

Pão de trigo integral. Pão branco.

Pães doces. Pães com geléia.

Pão comum sem aditivos especiais a não ser

664.654.1

664.657

664.653.5
664.654

664.661.2

664.644.7

664.644.3
664.644.4

664.644.5

664.644.6

664.647.6
664.65

664.644.1

664.644.2

664.641.4

664.642

664.644.8

664.641.12
664.641.14
664.641.15
664.64 l.l8
664.641.19
664.641.2

664.653

~ 633.1
Farinha de trigo.
Farinha de centeio.
Farinha de milho. Fubá,
Farinha de arroz.
Outras farinhas de cereais.
Outras farinhas de outros tipos.
~ 633.34. 633.491
Farinha de batata.fécula: Farinha

de soja. Farinha de trigo-sarraceno.

Misturas de farinhas de cereais com outros
tipos de farinhas.
Levedura de panificaçlio. Fermentos.
~ 663.126

Agentes artificiais de fermentaçlio. Pós de
panificaçlio. Fermento em pó.
~ 664.654.2

Outras matérias-primas para produtos de
panificaçlio. Matérias para melhorar a
farinha.

~664.746

SaI.
~ 664.41

Alimentos com levedura. Estimulantes de
fermentação. Produtos minerais.
Materiais gordurosos. Gorduras.
Materiais ricos em proteína.

Leite. Leite em pó. Ovos. Clara
de ovo (albumina).

Materiais ricos em enzimas.
Preparados de amilase. Extratos

de malte. Amilases fúngicas. Preparados

de proteinase.

Materiais ricos em carboidratos.
Açúcares. Farinhas sacarificadas.

Materiais absorventes de água. Farinhas
dextrinizadas. Gomas. Alginatos. Farinha de
semente de algarobeira etc..
Amaciantes e emulsificantes.

Estearato de polietileno. Lecitina.
Pós para polvilhar assadeiras de
panificaçlio. Gordura para assadeiras.
Revestimentos de assadeiras.
Materiais diversos para panificaçlio.

Aperfeiçoadores do tipo emulsão

para pão branco. Produtos semi-acabados
como recheios. Recheios de pastelaria.

Misturas (prontas) para bolo.
Panificação: preparo, procedimentos e
instalações. Pão. Confeitaria.

Subdivisões auxiliares especiais
664.65.05 Maquinaria de padaria.
Divisões principais
664.651 Preparo de matérias-primas e ingredientes.
664.652 Adiçlio de agentes de fermentação,

de lêvedos.
Mistura, sovamento e manipulação

664.647
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664 Produção e conservação de alimentos sólidos

servir. Cereais para o café da manhã.
-+ 664.78

Cereais em flocos.
Cereais estufados.

Pipoca.

Cereais em pedaços.
Cereais granulados prontos para servir.

664.696.1
664.696.2

664.72

664.71

664.7

664.696.3
664.696.4

664.717

664.723

Tecnologia dos cereais. Moagem
de trigo e de milho.
Beneficiamento de grãos.

-+ 621.927, 663.531.664.2.03

Moagem de trigo e centeio. Moinhos
de farinha.

Subdivisões auxiliares especiais
664.71-11 Trigo.
664.71-12 Centeio.
664.71.05 Maquinaria de moinhos.
Divisões principais
664.715 Propriedades e estrutura do grilo em

relação à moagem.
Princlpios gerais de moagem. Comparações
dos processos de moagem.
Armazenamento, limpeza e
acondicionamento do grão.
Limpeza do grilo antes do armazenamento.
Aspiração e secagem do grão.

-+ 631.365
Armazenamento do grão.

-+ 631.24.631.563, 725.351.36

Limpeza final do grilo (logo antes da
moagem).

Aspiração. separação. lavagem

do grão.

Tratamento especial físico e químico
do grilo de cereal.

Branqueamento do grão inteiro.

Esterilização do grão.

Moagem do grão. Moagem do cereal.
-+ 621.9261.927

Métodos primitivos de moagem.
Pilões e almofarizes. Moinhos

manuais com discos ou rolos.

Moagem com pedras e discos. Pedras de mó.
Moagem com rolos. Moinhos de rolo.
Esmagadores, conversores, red utores
cilínd ricos.
Cominuíçilo por golpes, pisoteamento etc.
Moinhos de martelo.
Dispositivos de desfloqueamento
(separadores).
Peneíragem, triagem, purificação dos
produtos da moagem. Outras operações de
moagem de farinha.
Peneiragem da farinha etc..
Triagem da farinha com peneiras de metal,
telas de pano.
Triagem e purificação de semolina.
Equipamento e máquinas auxiliares.
Tratamento da farinha para melhorar a
qualidade de assamento, a cor.

664.724

664.727

664.73

664.726

664.732
664.733

664.731

66·U4

664.738

664.734

664.741
664.742

664.743
664.744
664.746

800

centeio integral ou de farinha de centeio.
Pilo de centeio. Pilo-preto. Pumpernickel.
Pilo feito de outras farinhas.

Pão de cevada. Pão de sorgo. Pão

depainço.

Produtos assemelhados ao pilo mas que
exigem processos ou receitas especiais.

-+ 664.68
Pão não-fermentado. Pão ázimo.
Produtos panificados secos.
Torradas.
Farinha de rosca.
Pão torrado. Krustenbrot. Waffelbrot.
Produtos ricos em gordura.

Croissants. Brioches.

Butterstollen.

Produtos assemelhados ao pilo com
propriedades especiais ou para fins
dietéticos. Pilo dietético.

-+ 613.2.615.874,664.681
Biscoitos para crianças.

Pães de especiarias.
Pão de mel.

Alimentos semelhantes a pão para animais.
-~ 636.0841.087

Biscoitos de cachorro.

Fabricação e tratamento de biscoitos,
massas, tortas, bolos, pudins.
Biscoitos. Biscoitos folhados. Waffles.
Bolachas.
Produtos de confeitaria feitos de farinha
simples. Tortas.

Tortas doces. Tortas salgadas.

Tortas de queijo.

Produtos de confeitaria de farinha com
enfeites. Bolos. Tortas enfeitadas.
Produtos de massa mole assados no fomo
(não secos). Bolos.
Produtos fritos de massa de dura ou mole.

Bolinhosfritos. Panquecas.

Rosquinhasfritas. Sonhos.

Produtos de panificação recheados.
Tortas. Pastéis. Rolos de massa com
recheio (p. ex., rolos de salsicha).
Produtos especiais de panificação sem
farinha.

-+ 6ó-l.I-I

Produtos de massa de amêndoas, de creme
de coco ele..
Merengues. suspiros.
Pudins e seus ill~redientes.

-+6-11.85

Produtos de massa de cereais. Massas
alimentícias. Massas. Cereais
processados.
Matérias-primas para massas alimentícias.
Processos de fabricação de massas.
Produtos feitos de massas.

Macarrão. Vermiceli. Espaguete.

Aletria. Talharim.

Cereais processados. Cereais prontos para

664.683.6

664.681

664.68

664.683.7

664.668

664.682

664.664

664.667

664.665

664.664.2
664.664.3
664.664.32
664.664.33
664.664.34
664.664.4

664.663

664.684

664.683

66H85.4

664.69

664.685

664.685.6
664.686

664.696

664.691
664.692
664.694

•
••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
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664 Produção e conservação de alimentos sólidos

Tratamento e preparo de matérias-primas para
conservação de alimentos.
~ 663JJ5
Classificar aqui o uso de aditivos nos

alimentos em geral. Para alimentos
especificos com aditivos. ver as várias
subdivisões de 664

Subdividir como em 66.022...
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

664.8.022.1 Tratamento prévio de
alimentos crus. Especificar. Tratamento
prévio de alimentos crus Especificar.

664.8.022.3 Tratamento prévio com
preservativos e outros aditivos

Tratamento culinário, cozimento de alimentos

preparados para conservação.
664.8.022.7", 641.52

Armazenamento e conservação de alimentos.
~ 621.796

Armazenamento de alimentos em tulhas. silos.
recipientes abertos. vasilhames.
Armazenamento de alimentos em recipientes.
vasilhames fechados. Armazéns. paióis
fechados para alimentos.
Conservação de alimento a vácuo.
Conservação de alimento por defumação.
Conservação de alimentos com produtos
quimicos.
Conservação por gases.
Conservação por salga.
Conservação por salga e defumação,
Conservação em ácidos (p. ex., vinagre).
Conservação em xaropes de açúcar.
~ 664.1441149
Açucaramento. Cristalização.

Conservação em líquidos alcoólicos.
Conservação com anti-sépticos.

Conservação com formaldeido,
benzoatos, salicilatos.fenoís, boratos,
sulfitos, leite de cal.

Conservação de alimentos por aquecimento.
Conservação por cozimento em geral.
Suneranuecimento F~terili711c"n F~terili711c"n

complementares.

Produtos da cevada.
Cevada com casca. Cevada
granulada. Subprodutos da cevada, p. ex.,

ração animal.
Beneficiamento de outros cereais e grãos
similares.

Beneficiamento do sorgo. trigo

sarraceno, painço.
Técnica de conservação de alimentos.

664.8.03

664.8.031

664.8.032

664.8.022.7

664.8.033
664.8.034
664.8.035

664.8.035.1
664.8.035.2
664.8.035.3
664.8.035.4
664.8.035.5

664.8.022

664.8.035.6
664.8.035.7

664.8 Conservação de substâncias
orgânicas comestíveis (em geral).
Conservação de produtos vegetais.

Su bdivisões auxiliares especiais

664.8.036
664.8.036.1
hh4R01fi2

664.8/.9

664.786.8

664.788

Producão da cevada com casca e da cevadinha.

664.782.7

hh4 7Rh 1

664.782.4

664.785.8

664.768
664.78

664.786

~ 664.644
Outros tratamentos dos produtos de
moagem.

Esterilização. Desnaturação.

Enriquecimento.
Produtos e subprodutos diversos da
moagem e limpeza.
~ 663.942

Farinha (como produto da moagem).
~ 664.641

Semolina.
~ 664.743

Farelo.
Germe de cereal.

~665.33

Restos. Produtos residuais da moagem.
Tecnologia de cereais exceto trigo e
centeio.
~ 636.086, 664.696

Subdivisões auxiliares especiais
664.78.0 I Principios gerais do beneficiamento de cereais.
664.78.03 Armazenamento e conservação de cereais.

~ 664.724
Divisões principais
664.782 Beneficiamento de arroz.
664.782.2 Métodos primitivos de beneficiamento do

arroz. Dispositivos manuais.
Escaldamento do arroz.

Processos modernos de beneficiamento

do arroz.
Limpeza, secagem, descascamento

do arroz. Separação. Máquinas de
amaciamento. Polimento do arroz.

Outros tratamentos do arroz.
Parboilização, conversão, pré
cozimento do arroz. Maleiquização.

Produtos do arroz.
Farinha de arroz. Arroz moído.
Arrozparboilizado. Arrozpré-cozido.
Subprodutos do arroz, p. ex., ração
para animais.

Beneficiamento do milho. Moagem
do milho.
Produtos do milho. Subprodutos do milho, p.
ex., ração animal.
Beneficiamento de aveia. Moagem de aveia.
Produção de flocos de aveia.

Limpeza, separação, secagem de
aveia. Descascamento, separação das
cascas e da aveia. Transformação da aveia
pilada emjlocos.

Produtos da aveia.
Aveia laminada. Farinha de aveia.
Subprodutos da aveia, p. ex., ração animal.

Beneficiamento da cevada. Moagem da
cevada.
~ 663.43

664.782.8

664.785
664.785.3

664.784.8

664.762

664.784

664.761

664.764
664.765

664.76

664.748

.'
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664 Produção e conservação de alimentos sólidos

Divisões principais
664.83 Conservação de tubérculos de

vegetais, batatas etc ..
664.833 Tubérculos, batatas etc. conservados por

664.9 Conservação de produtos animais.
-+637

Subdivisões auxiliares especiais
664.9.022 Tratamento prévio e preparo de matérias

primas para conservação de alimentos.
Subdividir como em 66.022.... Ver
exemplos em 664.8.022

'.I.
I.
I.
~
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
•••••••••
I·
I·••••••••

664.8.036.5

664.8.036.52

664.8.036.522
664.8.036.523

664.8.036.53

664.8.036.58

664.8.036.6

664.8.036.7

664.8.037

664.8.037.1

664.8.037.5

664.8.037.59

664.8.038

664.8.039

664.8.039.3
664.8.039.4

664.8.039.5

664.8.039.7

664.8.047

Aquecimento do alimento em latas. Latas de

conservas. Alimento enlatado.
-+ 672.46
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

664.8.036.5:543 Exame químico de
alimentos enlatados (inclusive
análise de ar nas latas)

Enlatamento de alimentos em geral.
-+ 664.9

Teste da qualidade de conservação.
Deterioração de alimentos enlatados. Dilatação
das latas (abaulamento). Exame bacteriológico
do alimento enlatado.

-+ 614.31,579.67
Especificar por :579.8 ...

Equipamento para conservação. Máquinas para
encher e fechar latas. Equipamento para
cozinhar e resfriar o alimento enlatado.

-+ 672.462
Alimentos enlatados em geral.

Qualidades de conservação.
Testes.

Aquecimento de alimento em garrafas. potes.
-+ 666./7

Vedação hermética.
Aquecimento de alimento em recipientes
exceto latas e garrafas.
Conservação de alimento por refrigeração.
Armazenamento e transporte de
alimento refrigerado.

-+ 621.561.58, 656.073.44, 66.045.5,
725.355

Resfriamento de alimento. Armazenamento a
baixas temperaturas (acima do ponto de
congelamento). Tratamento com gelo.
Congelamento de alimento (congelamento
profundo). Armazenamento em congeladores
(abaixo do ponto de congelamento).

-+ 621.565
Uso de alimentos congelados.

Descongelamento.
Conservação do alimento com o emprego de
envoltórios protetores.
Outros métodos de conservação dos aiimentos.

-+ 66.08
Conservação por pressão.
Conservação por vibração. Conservação
por ultra-som.
Conservação por radiação.

Conservação por radiação
ultravioleta.

Conservação por processos biológicos.
Conservação porfermentação.

Conservação por secagem. Desidratação
do alimento.

Liofilização.
Subdividir como em 66.047...

802

664.834

664.84

664.843

664.844

664.848

664.849

664.85
664.853

664.854

664.856

664.857

664.858

664.86

664.87

664.871

664.872

664.874

armazenamento ou produtos químicos.

664.833:: 664.8.03

Tubérculos, batatas etc. conservadas por
secagem. Tubérculos, batatas etc.
desidratados.

Batata em pó.
Conservação de outros vegetais, legumes.
Exemplo(s) de Combinação(ões):

664.84:635.65 Conservação de grãos de
leguminosas

Vegetais conservados por métodos especiais.
Indicar o tipo de vegetal por :635...

664.843:: 664.8.03
664.843.5:635.64 Tomates, pimentões,
berinjelas etc. preservados
quimicamente

Vegetais secos. Vegetais desidratados.
Indicar o tipo de vegetal por: 635...

Fungos comestiveis em conserva (inclusive
cogumelos secos).

Cogumelos e trufas em conserva.
Pastas, cremes, purês de vegetais.

Indicar o tipo de vegetal por :635 ...
Conservação de frutos (inclusive nozes).
Frutas conservadas por métodos específicos.

Indicar o tipo defruta por :634...

664.853 == 664.8.03
664.853.5:634.53 Castanhas conservadas
quimicamente

Frutas conservadas por desidratação. Frutas
secas e desidratadas.

Indicar o tipo defruta por :634...

Conservas produzidas a partir de suco de
frutas. Geléias de frutas.

Indicar o tipo defruta por :634 ...
Xaropes de frutas. Concentrados de sucos.

-+ 663.81.665.56
Indicar o tipo defruta por :634 ...

Geléias. Pastas de frutas. Frutas
cristalizadas.

1ndicar o tipo de fruta por: 634...
Conservação de outros produtos vegetais.

Conservação de plantas
aromáticas. bebidas à base de sucos. óleos.

Alimentos concentrados em geral.
Concentrados vegetais em particular.

-+ 664.932
Produtos de sopas em geral.

Sopas em pó. Sopas. Molhos.
Preparados e produtos de levedura.

-+ 663.12
Preparados e produtos de malte.

-+ 663.43

i
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obtida por extratores de baixa pressão.
Ácidos graxos. Generalidades sobre a
produção do ácido esteárico,
Produção de ácidos graxos. Separação a
partir de glicerol. Saponificação.
Sfntese de ácidos graxos.
Destilação de ácidos graxos.
Separação de ácidos graxos sólidos dos
ácidos graxos Iíquldos.

664.951.6

664.951.4

664.951.5
664.951.51

664.951.53

664.957

664.953
664.955

664.956

664.951.32

664.951.7
664.952

664.951.3
664.951.31

664.97

664.958.2
664.958.8
664.959

665.12

665.122

665.123
665.124
665.126

665 Óleos. Gorduras. Ceras. Adesivos. Colas. Gomas. Resinas

em conserva.
Carne em conserva em lata. Carne
enlatada.

Carne prensada (p. ex.,

corned beej).
Produtos concentrados de carne.
Produtos de sopa feita de carne em geral.
~ 664.871

Extratos, caldos de carne.
Caldos de carne. Consomês.

Carne em pó. Farinha de carne.
Produtos de carne enlatada.

Salsichas, lingüiças enlatadas,
presunto, galantinaenlatada.

Carne conservada em vasilhames. Pastas
de carne.
Carne conservada em vinagre.
Conservação de peixe. Produtos de peixe
em conserva.
~ 639.2.068

Armazenamento e conservação.
664.9.03 =664.8.03

Conservação por secagem, desidratação.
Subdividir como em 66.047...

Conservação de peixe em salmoura, cura,
defumação, marinada etc..

Especificarpor :639.2...

Armazenamento preliminar de peixe em gelo.
~ 639.2.067

Peixesalgado.

Tratamento culinário, cozimento de alimentos
preparados, para conservação.

664.9.022.7= 641.52

~547.91

Generalidades sobre óleos,
gorduras, ceras e produtos deles
derivados.

Indicar os processos químicos no
tratamento de óleos, gorduras, ceras etc.
por.09... (de 66.09...)

Generalidades sobre produtos derivados
de óleos, gorduras e ceras.
Propriedades caracterfsticas.

Exemplots) de Combinaçãotôes):

664.951.2:639.222.2 Arenques salgados
Peixedefumado, marinado.
Peixe defumado a quente.
Exemplots) de Combtnaçãotões).

664.951.31 :639.222.2 Arenques defumados
aquente

Peixedefumado a frio.
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

664.951.32:639.211 Salmão (e outros
peixes da família do salmão) defumados
a frio

Peixe conservado em óleo.
Exemplo(s) de Combinação(ões):

664.951.4:639.223.2 Hadoque em óleo
Peixemarinado.
Peixe marinado a frio.
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

664.951.51:639.222.2 Arenques marinados
a frio

Peixe marinado em fervura.
Exemplo(s) de Combinaçãotôesl:

664.951.53:639.213 Galantinas de enguia
Produtos esterilizados de peixe. Tortas
de peixe etc..
Exemplots) de Combinaçãotões):

664.951.6:639.222.5 Sardinhas em óleo
Conservas de mariscos e crustáceos.
Salsicha de peixe.

Salsicha de fígado de bacalhau.
Salsicha de caranguejo em lata.

Pastas de peixes e crustáceos.
Ovas de peixe (duras e macias).

Caviar.
Secagem de peixe. Peixe seco.

Bacalhau seco e salgado.

Farinha de peixe.
~ 63/.85-1

Saladasde peixe.
Saladas de crustáceos.
Outros produtos de peixe.
~ 665.2/3/.2/4

Conservação de outros produtos animais.
664.97= 637

665 Óleos. Gorduras. Ceras. Adesivos. Colas. Gomas. Resinas

664.932.2

664.9.047

664.932
664.932.1

664.931

664.935
664.95

664.934

664.922
664.923
664.93

664.92
664.921

Divisões principais
664.91 Conservação de carne em geral.

~ 637.52
Carne seca, defumada e salgada.
Carne seca.

Charque. Jabá. Carne-de-sol.

Carne-do-sertão.
Carne salgada.
Carne defumada, carne moqueada.
Carne enlatada. Produtos de carne

664.9.03

664.932.7
664.933

664.951

664.951.1

664.951.2

665.1

664.9.022.7

665.11

665.112

••••••••
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•• 665Óleos. Gorduras. Ceras. Adesivos. Colas. Gomas. Resinas

• 665.3 Óleos, gorduras, ceras, fosfatídeosdos ácidos graxos líquidos. Conversão do• ácido oléico em ácido isooléico. vegetais.
665.13 Generalidades sobre ceras. --.633.85, 665.52

• --.665.92 665.32 Óleos vegetais não-secaates.
665.135 Ceras sintéticas e substitutos de cera. 665.321 Óleos não-secantes de criptógamos.• 665.14 Fabricação de velas em geral. Óleo de cogumelos. Óleo de

• --.628.9.045, 665.587 ergotina. Óleo lactário.
Subdivisões auxiliares especiais 665.322 Óleos não-secantes de gimnospermas

• 665.14.059.2 Preparo de pavios de velas. e coniferas.
665.14.059.4 Estiramento de velas. Óleo de bagas de zimbro,

• 665.14.059.5 Fundição de velas. Outras conformações, junípero.
modelos de velas. 665.323 Óleos não-seeantes de monocotiledôneas.

• Divisões Principais Óleo do tubérculo de chufa. Óleo
665.15 Velas de sebo. de banana. Óleo de cevadilha.

• 665.16 Velas de estearina (de ácido este á rico). 665.324 Óleos não-secantes de certas
665.17 Velas de parafina. Velas de espermacete. dicotiledâneas.

• 665.18 Velas de cera. Velas de cera de abelha. Óleo de avelã. Óleo de bolota de
665.19 Outras gorduras sólidas para uso em carvalho. Óleo de urticáceas. Óleos de• iluminação. ranáceas.

--.662.88 665.325 Óleos não-secantes das Rosales, Pandales, I• 665.194 Tochas (archotes). Geraniales, Sapindales, Rhamnales e I
--+ 628.9.0-15, 662.126 Malvales. I• 665.325.1 Óleo de Rosales, de rosáceas em geral. I

• 665.2 Óleos, gorduras e ceras de origem Óleo de amêndoa. I
animal. 665.325.2 Óleo de amendoim. I

• --+ 637.043, 665.529 665.325.3 Óleo de leguminosas exceto óleo de amendoim. i
665.21 Óleos de origem animal. 665.325.5 Óleo de Geraniales. I• 665.213 Óleo de peixe. 665.325.6 Óleo de Sapindales.

--+ 639.381 665.325.7 Óleo de sapindineas. Óleo de balsamíneas.
I

• 665.214 Óleo de fígado de peixe. 665.325.9 Óleo de Malvales.
665.215 Óleo de mamíferos marinhos. 665.326 Óleos não-secantes de Parietales,

• Óleo de cetáceos. Opuntiales, Myrtiflorae e Umbelliflorae. I
Óleo de baleia. 665.327 Óleos não-secantes de Metachlamydeae J• 665.216 Óleo de anfíbios. Óleo de jacaré. e Sympetalae. I

Óleo de crocodilo. 665.327.3 Óleo (azeite) de oliva.• 665.218 Óleo de chifres. Óleo de cascos. 665.328 Outros óleos vegetais não-secantes,

• 665.219 Outros óleos de origem animal. 665.329 Óleos vegetais não-secantes
665.22 Gorduras de origem animal. Sebo. indeterminados.

• 665.221 Sebo de boi. Sebo de carneiro. Óleo de manteiga-chinesa.
Torresmos de sebo. 665.33 Óleos vegetais semi-secantes.

• 665.222 Gordura de porco. Banha. --+ 664. 765
665.223 Gorduras de mamíferos diversos. 665.331 Óleos semi-secantes de criptógamos.

• Gordura de cavalo. Sebo de 665.332 Óleos semi-secantes de gimnospermas
veado e rena. Gordura de camelo. e coníferas.

• Gordura de urso. 665.333 Óleos semi-secantes de monocotiledôneas.
665.224 Gord ura de aves diversas. Óleos de cereais.

• Gordura de galinha. Gordura de 665.333.4 Óleo de milho.
pato. Gordura de ganso. 665.334 Óleos semi-secantes de certas• 665.225 Gordura de outros animais. dicotiledôneas.

Gordura de répteis (p. ex., de 665.334.9 Óleo de colza, de semente de colza.• tartaruga e cágado). Gordura de peixe. 665.335 Óleos semi-secantes de Rosales, Pandales,
IGordura de insetos. Geraniales, Sapindales, Rhamnales• 665.228 Gordura de carcaça. Gordura de ossos. e Malvales. I

• Gordura de peles. Degrás (gordura 665.335.2 Óleo de soja. I
de resíduos). 665.335.5 Óleo de rícino. ~

• --.637.53.675.044 665.336 Óleos semi-secantes de Parietales, I
665.23 Ceras de origem animal. Opuntiales, Myrtiflorae e Umbelliflorae. I

• 665.231 Cera de abelha. 665.337 Óleos semi-secantes de Metachlamydeae I
--.638.171 e Sympetalae. I• 665.237 Cera de mamíferos marinhos. Espermacete. 665.338 Outros óleos vegetais semi-secantes. I

665.238 Colesterol. Lanolina. Gordura de lã. 665.338 == 582
I• 804 I

• I
I
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665.339

665.34
665.341
665.342

665.343

665.344
665.344.2
665.344.3
665.344.7
665.344.8
665.344.9

665.345

665.345.1

665.345.2

665.345.4
665.345.5
665.345.6
665.345.8

665.345.9

665.346

665.347

665.347.1

665.347.3
665.347.4
665.347.5
665.347.7
665.347.8

665.347.9
665.348

665.349

665.35

665.351
665.353
665.353.3
665.353.4
665.353.6

665.354

Óleos vegetais semi-secantes
indeterminados.
Óleos secaotes vegetais.
Óleos secantes de criptógamos.
Óleos secantes de gimnospermas
e coníferas,
Óleos secantes de monocotiledôneas.

Óleo de semente de aspargo.
Óleos secantes de certas dicotiledôneas.
Óleo de juglandáceas.
Óleo de moráceas.
Óleo de ranunculáceas.
Óleos de readales.
Óleos de papaveráceas, Óleos de sarraceniales.

Óleo de sementes de papoula.
Óleos secantes de rosales, pandales,
geraniales, sapindales, ramnales
e malvales•
Óleos das rosales. Óleos das rosáceas.

Óleo (de frutos) de roseira. Óleo
de groselha. Óleo (da semente) de
framboesa. Óleo (da semente) de amoras.

Óleo (da semente) de morango.
Óleos das papilionáceas.

Óleo de acácia.

Óleo de linhaça. Óleo de semente de linho.
Óleos das euforbiáceas em geral.
Óleo de madeira. Óleo de tungue.
Óleos das gerania/es.

Óleo de ngart.
Óleos de sapindales. Óleos de rarnnales.
Óleo de ma/vales.
Óleos secantes de parietales, opuntiales,
mirtifloras e umbelifloras.
Óleos secantes de metaclamfdeas
e simpétalas.
Óleos de diapensilaes. Óleos de ericales. Óleo
de primulales. Óleos de plumbaginales. Óleo de
árbuto. Óleo (da semente) da baga de mirtilo.
Óleos das contortas.
Óleos de tubifloras em geral. Óleos de labiadas.
Óleos de solanáceas. Óleos de escrofulariáceas.
Óleos de campanuladas. Óleo de lobélia.
Óleos de compostas. Óleo de girassol.
Outros óleos de compostas.
Outros óleos vegetais secantes,

665.348;: 582
Óleos vegetais secantes indeterminados.

Óleo de mohamba.
Gorduras e óleos vegetais com ponto de
fusão elevado.
Gorduras de criptógamas.
Gorduras de monocotiledôneas.
Gorduras de palmeiras.
Óleo de palma. Óleo de dendê.
Óleo de coco. Manteiga de coco.

Copra.
Gorduras de dicotiledôneas.

665.357
665.358

665.359
665.36

665.37

665.38
665.381
665.382

665.383

665.5

665.52/.54
665.52

665.522
665.523

665.524
665.525
665.526

665.527
665.528

665.528.1
665.529

665.529.2

665.529.4

665.53

665.54

665.56

665.562
665.564
665.57
665.572

665.574

665.577

mirtifloras e umbelifloras.
Gorduras de metaclamfdeas e sim pétalas.
Outras gorduras vegetais.

665.358;: 582
Gorduras vegetais indeterminadas.
Ceras vegetais.

Cera de carnaúba.
Fosfatos vegetais.

Lecitina.
Produtos especiais.
Óleos sintéticos.
Óleos, gorduras, ácidos graxos
e ceras sulfonados.
Óleos modificados.

Óleos fervidos. Óleos
polimerizados. Óleos oxidados.

Óleos essenciais. Perfumaria.
Cosméticos.
Óleos essenciais.
Óleos essenciais naturais.

-+ 665.3
Óleos essenciais de criptógamas.
Óleos essenciais de gimnospermas
e confferas.
Óleos essenciais de monocotiledôneas.
Óleos essenciais de dicotiledôneas.
Óleos essenciais de rosales, geraniales,
sapindales, malvales, parietales, mirtifloras
e umbelifloras.
Óleos essenciais de metaclamídeas.
Óleos essenciais de outras plantas.

665.528=58
Óleos essenciais de plantas indeterminadas.
Aromas de origem animal.
Óleos aromáticos de animais.

-+ 665.2
Âmbar.

-+ 639.388
Almíscar.

-+ 637.68
Componentes principais de óleos
essenciais.

Especificarpor :547.... especialmente

:547.913...
Óleos essenciais sintéticos.

Almíscares artificiais.
Essências de frutas.

-+ 664.857
Essências naturais de frutas.
Essências sintéticas de frutas.
Perfumaria. Perfumes.
Perfumes naturais.

Especificar por :665.52...
Perfumes sintéticos.

Especificar por :547...
Perfumaria. Fabricação de perfumes
a partir de diversas substâncias.



•• 665 Óleos. Gorduras. Ceras. Adesivos. Colas. Gomas. Resinas

•• Outras substâncias perfumadas. 665.585.5 Limpadores de cabelo. Xampus de cabelo.

• 665.582.2 Águas óe toalete. Águas perfumadas. 665.585.6 Loções capilares.

665.582.3 Desodorantes. Antiperspirantes. 665.585.7 Preparados para ondulação permanente.

• 665.582.4 Aditivos para banho. 665.585.8 Removedores de pêlos. Depiladores.

Sais de banho. Essências de 665.585.9 Produtos para cuidado da pele após a barba.

• banho. Óleos de banho. Produtos estípticos, adstringentes.

665.582.7 Sais perfumados. Sachês perfumados. -.. 665.584.223• Bolsinhas, saquinhos de cheiro. 665.587 Fumigadores aromáticos. Incensos.

665.582.8 Substâncias perfumadas. Lápis, bastonetes Pós, papéis para fumigação. Velas, carvões• perfumados. Bastões de água-de-colônia, perfumados etc ..

• de mentol etc.. -.. 665.14
665.583 Produtos para a higiene da boca 665.6/.7 Processos e produtos do petróleo e

• e dos dentes. indústrias afins.

665.583.2 Soluções para higiene oral. Perfumadores -.. 621.89.662.7

• do hálito.
Tabletes parafazer soluções de 665.6 Tecnologia de óleos minerais.

• limpeza oral. Borrifadores. sprays, para Tecnologia do petróleo e

higiene oral. produtos afins.

• 665.583.4 Produtos para higiene dos dentes. -.. 662. 753
Pastas de dentes. Dentifrícios. Pós 665.61 Petróleo cru, óleo cru.

• dentifrícios. -.. 622.2761279
665.584 Cremes para pele. Artigos de maquiagem. 665.612 Componentes gasosos do petróleo cru

• Pós. Cosméticos para as unhas. (inclusive gás natural).
665.584.2 Cremes para pele. Loções faciais. Maquiagem. -.. 662.767,665.72• 665.584.22 Cremes à base de emulsõessólidas. 665.613 Componentes liquidos do petróleo cru.

• Cremes sólidos com aditivos: 665.614 Misturas coloidais, emulsões no
cremes de vitaminas. cremes de petróleo cru.

• hormônios etc.. 665.615 Outros componentes líquidos.
665.584.223 Cremes de barbear e cremes para cuidado da Água salgada no petróleo cru.

• pele após a barba. 665.617 Componentes sólidos do petróleo cru.

-.. 665.585.9 665.62 Tratamento do petróleo cru e do gás

• 665.584.24 Cremes à base de emusões líquidos. natural para processamento, conversão

Cremes liquidas com aditivos: e refino.

• cremes vitaminados, cremes com 665.622 Separação do petróleo cru de gases, sólidos
hormônios etc.. e água salgada.• 665.584.25 Loções para a pele. Loções faciais. 665.622.2 Separação de gás natural do petróleo cru que

665.584.26 Óleos, cremes, ungüentos para a pele. contém sólidos e água salgada.• 665.584.28 Maquiagem. Cosméticos faciais. 665.622.3 Separação de sólidos do petróleo cru que

• -.. 665.584.4 contém água salgada
665.584.288 Lápis de maquiagem. Batons. 665.622.4 Separação do óleo da água salgada.

• Lápis para lábios. 665.622.7 Processamento de produtos crus no
665.584.4 Pós. próprio campo.

• Talcos. Talcos para bebês. Pós 665.625 Estabilização (fracionamento sob
faciais (pó-de-arroz). pressão crescente).

• 665.584.7 Produtos para cuidado das unhas, manicure. 665.63 Processos de tratamento do petróleo
Cosméticos para as unhas. cru e suas frações, principalemente

• Esmalte de unhas. Removedores pordestilação.
de esmalte. Especificar os processos de destilação e

• 665.584.8 Maquiagem para os cílios e as sobrancelhas. aparelhos por .048... (de 66.048...)
Rimmel. Delineadores. Lápis de 665.632 Obtenção e processamento de gases.

• sobrancelhas. Craqueamento e regeneração de gases.
665.585 Produtos para cuidados do cabelo. 665.633 Obtenção e processamento de gasolinas.• 665.585.2 Protetores contra problemas do cabelo e do 665.633.2 Gasolina leve (ponto de ebulição 100 oC).

couro cabeludo. Remédios contra caspa. 665.633.7 Gasolina pesada (nafta) (ebulição entre• Remédios contra queda de cabelo, calvicie. I00-200 oC).

Condicionadores de cabelo. 665.633.8 Preparo de gasolinas com diferentes pontos• 665.585.3 Corantes e descorantes de cabelo. Tinturas para de fusão.

• cabelo. Descorantes para cabelo. Por redestilação.
665.585.4 Produtos para penteado. Pomadas. 665.634 Obtenção e manufatura de querosene

• Brilhantinas. Fixadores. Óleos, cremes etc. (ebulição entre 150-250 oC)o
de cabelo. 665.635 Obtenção e processamento do gasóleo (ponto
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665 Óleos. Gorduras. Ceras. Adesivos. Colas. Gomas. Resinas

Refino. Remoção de componentes
indesejados por processos a baixa

temperatura.
Processos físicos de refino.
Adsorção.

Com greda de pisoeiro, bauxita,

gel de sílica, caulim.

Processos de extração seletiva.
Resfriamento, cristalização e tratamento

subseqüente dos produtos.
--+ 665.637.7

Processos físico-quimicos de refino.
Processos químicos de refino.
Refino com emprego de substâncias químicas
inorgânicas.

Lavagem alcalina. Refino com
ácido sulfúrico. Refino com sais. Processos

de adoçamento.
Refino com emprego de substâncias químicas
orgânicas.

Com aminas. Com fenoxidos.

Processos de refino segundo os
componentes removidos.
Remoção de hidrocarbonetos específicos.
Remoção de substâncias que contêm enxofre.

Remoção de tioálcoois, de

mercaptanos.

Remoção de outras substâncias que contêm
oxigênio.

Remoção de ácidos naftênicos.

naftenatos.fenáis, cresóis.

Remoção de substâncias que contêm nitrogênio.
Refino segundo o efeito desejado.

Para descoramento,

desodorização, prevenção de corrosão.

665.666.2
665.666.4

665.666.6
665.668

665.666.5

665.7

665.664.3

665.7.032.53

665.7.032.52

665.666

Produtos da indústria de óleos
minerais. Óleos minerais e
produtos similares.

Subdivisões auxiliares especiais
665.7.03 Produtos segundo a origem e as propriedades.

Aditivos que influem sobre as propriedades.
Produtos segundo a origem.
Produtos naturais não-modificados.
Produtos derivados da modificação de produtos
naturais (exceto os produtos de óleo mineral).

--+ 662.71174
Da madeira.

--+ 662.71

Da turfa.
--+ 662.73

Do Iinhito.
Do carvão (carvão duro).

--+ 662.74
De areia (atabasca) ou xisto betuminoso.

--+ 665.775

Produtos segundo a composição ou os
componentes específicos.

665.7.032.57

665.7.033

665.662.3
665.662.5

665.7.032

665.7.032.2

665.7.032.5

665.7.032.54
665.7.032.56

665.663
665.664
665.664.2

665.662
665.662.2

665.66de ebulição 200-350 oC)o
Obtenção e processamento de resíduos grandes
ou petróleos crus de destilação prímária.
Produtos parafinicos.

Para querosene ver 665.634.665.74

Produtos asfálticos.
Produtos de base mista.
Frações de resíduos longos.
Produção de óleo lubrificante.

--+ 621.892, 665.765

Produção de parafina (cera).
Produção de betume de asfalto.
Craqueamento e refonnação.

--+ 66.092.66.092.81
Processos térmicos de craqueamento
e reformaçlio.
Processos catalíticos de craqueamento
e reformaçlio.

a 097.3 Catalisadores para craqueamento

e reformação

a 097.38 Regeneração catalítica

Processos de craqueamento catalítico.
Processos de reformaçãocatalítica.

Platforming. Cat-forming.

Houdriforming. Hydroforming. Processo

thermofon.
Diferentes processos de conversão exceto
craqueamento e refonnação. Síntese.
Remoção de componentes indesejados por
processos de alta temperatura.

Indicar os processos não relacionados em

665.65... por .09... (de 66.09...)
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

665.65.095.81 Nitração
Processos que produzem moléculas grandes
(se forem especificas do óleo mineral).
Polimerização.
Alquilação.
Condensação.
Síntese de fontes de óleo não-minerais.

Síntese de Fischer-Tropsch.

Hidrogenação de monóxido de carbono.

Hidrogenaçãode sólidos.

Reação com produtos químicos diversos.
Halogenação. Oxidação.

Sulfurização.
Processos de degradação,
Divisão por hidrogenação, Hidrocraqueamento.
Processos que mudam a estrutura
básica do carbono sem afetar em geral
o peso molecular.
Isomerização em cadeias ramificadas
(alifáticas ).
Ciclização.
Arornatização.
Processos que não afetam principalmente
a formação básica do carbono nem
suas dimensões.

665.65

665.656.2

665.644

665.652

665.652.8

665.652.2
665.652.4
665.652.5
665.652.7

665.654
665.654.2
665.656

665.656.4
665.656.6
665.658

665.644.2
665.644.4

665.642

665.637.7
665.637.8
665.64

665.637.2

665.637.3
665.637.4
665.637.5
665.637.6

665.637
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• 665 Óleos. Gorduras. Ceras. Adesivos. Colas. Gomas. Resinas

•
• 665.7.033.25 Produtos aromáticos. 665.74 Querosene. Material de redução

• 665.7.033.28 Produtos asfálticos. para betume.
665.7.033.5 Produtos segundo os elementos específicos 665.75 Gasõleos. Óleo diesel. Óleos

• que contêm. combustíveis.
Conteúdo de enxofre, nitrogênio. 665.752 Gasõleos,

• 665.7.033.8 Produtos segundo o peso ou leveza. 665.753 Combustíveis de injeção.
Peso molecular. Volatilidade. Combustíveis diesel.

• Ponto de fusão. Densidade. 665.754 Óleos de fornalha. Óleos combustíveis.
665.7.035 Propriedades de aplicação. 665.76 Óleos lubrificantes. Graxas. Fluidos

• 665.7.035.2 Compatibilidade (p. ex., capacidade solvente, especiais. Outros produtos fracionados
ponto de névoa. Propriedades capilares e além dos hidrocarbonetos.• coloidais (p. ex., tensão superficial). 665.761 Óleos, graxas etc. segundo a fabricação.

665.7.035.3 Propriedades de inflamabilidade e ignição. 665.761.2 Óleos destilados.• Detonação. Formação de fuligem. 665.761.4 Óleos residuais.

• Ponto de ignição. Capacidade de 665.761.6 Óleos altamente refinados.
iluminação. Valor calorífico. Óleo branco. Parafina líquida.

• 665.7.035.5 Estabilidade química e física. 665.765 Óleos lubrificantes. Graxas.
Estabilidade de oxidação. -+ 621.892. 665.637.6

• Estabilidade de armazenamento. 665.766 Frações que não são hidrocarbonetos.
Estabilidade de calor. Estabilidade de cor. Produtosfenólicos: cresôts.

• 665.7.035.6 Propriedades reológicas. creosoto.
Oleosidade, fluxo. viscosidade. Especificarpor:547...

• Índice de viscosidade. Propriedades de 665.767 Fluidos para fins especiais.
penetração. Exemplo(s) de Combinação(ões):

• 665.7.035.7 Propriedades ópticas, organolépticas e outras 665.767:620.197 Fluidos que impedem a
propriedades sensoriais. corrosão

• Odor. Sabor. Cor. Fluorescência. 665.77 Produtos sólidos e semi-sólidos.
Toxicidade. 665.772 Ceras. Cera de parafina.

• 665.7.035.8 Propriedades elétricas. Exemplo(s) de Combinação(ões):

Propriedades dielétricas. 665.772.032.2 Ozocerite. Cera de cerisina• isolantes, antiestáticas. 665.772.3 Ceras microcristalinas. Petrolato. Vaselina.

• 665.7.038 Produtos auxiliares. Aditivos que influem sobre 665.772.5 Ceras macrocristalinas.
as propriedades. 665.775 Betume asfáltico.

• 665.7.038.1 Aditivos segundo a composição. 665.775.4 Misturas de asfalto.
Aditivos sem cinzas. 665.775.5 Emulsões.

• 665.7.038.2 Aditivos de ação sobre a superfície 665.777 Produtos carbonáceos.
(surfatantes). Dispersantes. 665.777.2 Fuligem. Negro-de-fumo.

• Detergentes. Aditivos contra 665.777.4 Coque de petróleo.
pegajosidade de anel. Emulsificantes. Coque de eletrodo.

• Inibidores de espuma.

665.7.038.3 Aditivos antidetonantes. Aditivos que 665.9 Indústrias químicas orgânicas

• aumentam o número de octanas. diversas.
665.7.038.5 Antioxidantes. Inibidores de corrosão. Aditivos 665.92 Ceras de polimento e preparados• para impedir o desgaste. Passivadores e de limpeza.

• desativadores de metal. 665.921 Ceras de polimento. Materiais similares
665.7.038.62 Aditivos de pressão extrema. Aditivos de sólidos ou pastosos.

• oleosidade. -+ 646.65
665.7.038.64 Aditivos para melhorar o Indice de viscosidade. Graxa de sapato.

• Diminuidores do ponto de fluidez. 665.922 Ceras de polimento líquidas.
Divisões Principais 665.926 Preparados para limpar e polir, dar brilho.

• 665.71 Produtos petroquímicos (como grupo). 665.93 Adesivos. Colas. Gelatinas. Proteínas.
-+ 546/547 -+ 637.6

• 665.72 Gases. 665.931 Colas em geral.
-+ 662. 767.665.612 -+ 665.943

• Gases liquefeitos. 665.931.7 Gelatina.
665.73 Gasolinas. Outros produtos com ponto de 665.932 Cola de couro. Cola de pele.

• fusão na escala da gasolina. 665.933 Cola de ossos.
Solvente. aguarrás (de petróleo). 665.934 Extração de colas e graxas de resíduos• 665.733 Gasolinas para motores. animais.

665.734 Gasolinas com pontos de fusão específicos. 665.935 Cola de peixe. Ictiocola.• Gasolinas de teste. 665.936 Cola líquida.
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Resinas de dipterocarpáceas.

Damar.
Resinas ácidas em geral.
Resinas de coníferas.
Resinas fisiológicas de coníferas. Resinas da
exsudação primária

Sandáraca.
Resinas patológicas de coníferas. Resinas de
exsudação secundária em geral.

Resinas de pinheiro. Terebintinas.
~ 665.948

Resina de abeto.
Resinas fósseis recentes de coníferas.

Resinas fósseis de coníferas,
Âmbar.

Resinas de cesalpinioídeas. Copais.

Copais verdadeiros em geral.
Copais da África oriental. Copais

de traquilóbio.
Copais da África ocidental. Copais de copaíba.

Copais americanos.

Bálsamos de copaiba.

Resinas diversas de composição específica.

Resinas de resinol.
Resinas de guáiaco,

Resinas alifáticas. Lacas.
Goma-laca. Resina de tápsia.

Resínas co loridas.
Goma-guta.

Resinas de enzimas.
Laca-do-japão. Laca-da-china.

Resinas das convolvuláceas.
Resinas de látex.

Resinas de constituição incerta.
Piche de resina. Produtos da terebintina.
Piche de resina.
Colofônia

Resinas de polpas de celulose. Rosina Ifquida.

Óleo alto (tall oil, subproduto resinoso da
polpa de papel).

~ 676.085
Línhina
Alcatrão de pinheiro.
Resinas naturais quimicamente modificadas.
Óleos essenciais que ocorrem em

oleorresinas de coníferas.
~ 665.944.54

Óleo de terebintina.
Óleo de terebintina da madeira.

Óleo de pinheiro.

Indústria do vidro. Tecnologia do
vidro. Fabricação de vidro em
geral. Vidro em sentido

666 Indústria do vidro. Cerâmica. Cimento e concreto

665.944.63
665.944.64

665.944.68

665.944.7

665.944.72

665.944.6

665.944.61
665.944.62

665.944.55
665.944.57
665.944.58

665.944.54

665.944.73

665.944.74

665.944.75

665.944.35

665.944.36
665.944.4
665.944.5
665.944.52

665.944.76
665,944.77

665.944.9

665.947
665.947.\
665.947.2
665.947,3

665.944.53

Divisões principais

665.948.1

665.948.6
665.948.7

665.947.4
665,947.6
665.947,8

665.948

666.1
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666 Indústria do vidro. Cerâmica. Cimento e concreto

Processamento de ossos em geral.

Preto-de-marfim. Carvão animal (negro-de
osso, carvão de osso).

~ 661.183.2,661.666.6
Outros adesivos.

~666.968

A1buminas.
Albumina de ovo (clara de ovo).

Proteínas.
Caseína.

Adesivos vegetais em geral.
Produtos de algas.

Derivados diversos de proteínas. Aminoácidos.
Adesivos derivados de resinas sintéticas e
outros plásticos.
Adesivos derivados de produtos sintéticos de
pol icondensação,

665.939.56 == 678.6
Adesivos derivados de produtos sintéticos de
polimerização.

665.939.57 == 678.7
Adesivos derivados de amido.

Gomas. Resinas. Mucilagens. Produtos de

plantas resinosas.
~ 633.931.94

Gomas em geral.
Gomas hidrossolúveis.

Goma-arábica.
Gomas não-hidrossolúveís.

Tragacanto. Bassorina. Goma-de
baçorá.

Gomas parcialmente hidrossolúveis.
Goma-de-cerejeira.

Visco. Goma-de-passarinho.

Resinas. Resinas de goma. Oleorresinas.
Resinas de éster. Benzorresinas.
Benzoína
Resinas de bálsamo.

Estoraque.
Aloés. Resina acaróide.

Sangue-de-dragão. Outras benzorresinas.
Resinas de goma de umbelfferas persas e afegãs.

Assa-fétida. Amoníaca, goma
amoníaca.
Resinas que contêm reseno. Resinas de

burseráceas.
Resinas de goma de burseráceas.

Mirra.
Resinas verdadeiras. Resinas verdadeiras de

burseráceas em geral. Elemi.
Resinas de anacardiáceas.

n

665.939.57

665.939.56

665.939.6

665.94

665.939.3

665.939.35

665.939.4
665.939.5

665.939.2

665.941
665.941.1

665.939

665.939.1

665.944.33

665.941.2

665.941.3

665.944.3

665.937

665.938

665.944.34

665.943

665.944
665.944.2
665.944.22
665.944.23

665.944.24
665.944.26
665.944.27

665.944.28

665.944.32

Subdivisões auxiliares especiais

666.016 Composições, fórmulas de misturas.

666.016.1 Composição da massa. Mistura de materiais

não-cozidos, matérias-primas. Composições.

Misturas.
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• \• 666 Indústria do vidro. Cerâmica. Cimento e concreto
I
I

• I

• 666./128 -+ 666.17 I
Osoutrosauxiliares.O... são relacionados Indicarcaracterísticasde máquinasde Ie

• em 66.0... sopramento do vidropor -2/-8 (de 62-2/-8) I

Exemplots) de Combinaçãotões): 666.1.034 Fundição,moldagemdevidro.

• 666.1.0I Ciênciada engenhariado vidro -+ 666./64
Subdivisões auxiliares especiais 666.\.035 Moldagemde vidro por injeção,prensagem,

• 666.1.03 Processose instalaçõesparafundir e trabalharo laminação, estampagem(processose
vidro. instalações).• 666.1.031 Fusãodo vidro. 666.1.035.1 Injeçãode vidro.

666.\.031.1 Fusãodo vidro em geral.Processosqueocorrem 666.1.035.2 Prensagem de vidro.• durante a fusãodo vidro. -+ 666./85

• 666.1.031.11 Sinterização da massa. 666.\.035.3 Laminaçãode vidroem geral.
666.\.031.12 Carregamento. Instalaçõese máquinasde -+ 621.771.666.162

• carregamento da massa. 666.1.035.4 Laminação contínuadovidro.
666.1.031.13 Fusão.Frita. 666.1.035.5 Laminaçãode vidro ornamental, desenhado.

• 666.1.03\.14 Coloração. Descoloração. 666.1.035.7 Cilindros de moldagem.
-+ 666./.058.666.124.666.24 666.1.035.8 Formaçãode objetos de vidro sólido.

• 666.\.03\.15 Refino.Homogeneização. Mistura,agitação, 666.1.036 Formaçãode vidro por trefílação, centrifugação,
bloqueio. pulverização,espumejamento etc. (processose

• 666.\.031.16 Hornogeneização térmicada fusãoantes da instalações).
moldagem. 666.1.036.2 Trefilação do vidro por processos centrifugos.

• 666.1.031.21.6 Fomosde fusãode vidroemgeral. Trefilaçãopor arrasto gasoso.
666.1.031.2 Fornos de tanque, para fusão de vidro. -+ 666.189.2

• 666.1.031.3 Fornosde cubas e cadinhospara fusãode vidro. 666.1.036.3 Formaçãode vidro porvibração. I
666.\.031.4 Fornos especiaispara fusãode vidro. 666.1.036.4 Trefilação de vidro plano,em chapas. I• Revestimentosparafabricação de -+ 666.1.036.8.666.15 ,

• fibra de vidro. Exemplo(s) de Combinação(ões): I
666.1.03I.5 Fornoselétricospara fusão de vidro. 666.1.036.4-71 Equipamentode I

• Especificarpor :621.365... resfriamento I
666.1.031.6 Outros tipos de fornos e processos. -+ 666.1.038.3

I• Fornos de laboratório. Fornos 666.1.036.5 Trefilaçãodo vidro sob a formade cilindros, Iverticais. Fornos redondos. tubos, barras ou varas (diretamente do banhoou
I• 666.\.031.7 Equipamento auxiliarparaalimentaras comtubo de soprar). Trefilação por bocalde

máquinasde moldagemcomvidroderretido. esguichopara produçãode lãde vidro. Produção I

• Baciarotatóriade sucçãode de fibrasocas de vidro. I
I

Libbey-Owens. -+ 666.173.666.188.666.18~2/ ,

• 666.1.031.8 Transvasamento e mediçãodo vidrofundido. 666.1.036.6 Formaçãode vidro por enchimento,escumação I
Alimentadoresparavidro derretido.Caixasde (por meios físicos ou químicos), I• soprar. -+ 666.189.3 I

I

666.1.032 Moldagemdevidroem geral.Sopramento de 666.I.036.7 Processosde flotação para formaçãodo vidro.• vidroem geral.Sopramentode vidro semar -+ 666.163

• comprimido. Moldagemdecorativaa quentede Flotação, ou imersão,num banho
vidrooco. de materialderretido.

• 666.1.032.3 Sopramentode vidro coma boca(semar 666.1.036.8 Máquinas e dispositivos para trefilação e
comprimido). formaçãode vidro plano,em lâminas.

• 666.1.032.5 Generalidades sobremoldespara injetar, -+ 666./.036.4
prensar, fundir ou soprar vidro, comou semuso 666.1.036.9 Equipamentopara formaçãode vidro em

• dear comprimidoou sucção.Tecnologiada contatoou não com um materialfundido.
moldagem de vidro. 666.1.037 Moldagemsubseqüentede vidro.

• 666.1.032.8 Decoração da superfície. Selagem. Introduçãode 666.1.037.1 Processode trefilaçãode perfil em haste para
bolhas. Vedação. produçãode fibra de vidro.

• 666.1.032.82 Decoraçãodasuperfíciedo vidrodurantea -+ 666.189.2
moldagem. 666.1.037.2 Transformaçãode fibrasde vidro para obtenção

• 666.1.032.83 Colagemde massasde vidro. de materialestratificado. I
-+ 666.1.054./ 666.1.037.3 Métodos diversos de tratamento. +• 666.1.032.84 Introduçãointencional de bolhasno vidro. Sinterizaçãodepó de vidro.

666.1.032.85 Vedação, uniãode materiaiscomo vidrodurante Lixiviaçãodos componentes.• amoldagem. 666.1.037.4 Estilhaçamento.Fusão. Derretimento(p. ex., de

• Produçãode millefioree vidrocom tubos capilares).
inclusões. -+ 666.1.053.2

• 666.1.033 Sopramentode vidro comar comprimido. 666.\.037.5 Fusão do vidro a metal.
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666 Indústria do vidro. Cerâmica. Cimento e concreto

666.1.037.55;;669 Gravaçãofosca do vidro.

666.1.037.6 Fusão do vidroa não-metais(p. ex., cerâmica). Marcação do vidro por gravação.

666.1.037.7 Produçãomecânicade ampolas,frascosetc.de 666.1.053.65 Modificaçãoda estruturaquímica ouda
vidro. composiçãodascamadassuperficiais. Produção
~ 666.176 de revestimentosanti-reflexivos(vidronão-
Produção mecânica de frascos de ofuscante).Melhoriada superficiedo vidro.
comprimidos. tubos de ensaio. lâmpadas ~ 666.1.039.666.1.056,666.266.4
miniaturas de vidro. 666.1.053.8 Fragmentação do vidro.

666.1.037.8 Modelagemde lâmpadasde vidro. 666.1.054 Uniãode vidros ou artigos de vidro.
~ 542.53,666.174 ~ 666.1.037.4.666.155,666.157,

666.1.037.822 Trabalhoem lâmpadascomo empregode 681.7.024
esmaltes. 666.1.054. t Uniãoa frio.

666.1.037.823 Produçãode figurinhasde vidro. ~ 665.93,666.1.032.83,666.968
Elementos decorativos de árvores Cimentação. Colagem.

de Natal e artigos similares. 666.1.054.2 Uniãoa quente.
666.1.037.9 Outrastécnicasde modelagemfinaldo vidro. ~ 621.791, 666.1.037.4

Passagem na chama. Dobragem. Fusão. Soldagem.

666.1.038 Tratamentotérmico do vidro.Têmpera do 666.1.055 Revestimentode artigoscom camadasde vidro.
vidro.Fortalecimentodo vidro por tratamento ~ 666.29
térmicoou cristalização. Reaquecimento. Borrifamento com vidro derretido.

~ 66.04 Imersão em vidro derretido. Vitrificação de

666.1.038.2 Lerhs. Fomos paradar têmperaao vidro, fomos um revestimento.

de recozimento. 666.1.056 Revestimentodo vidro com outras substâncias.
666.1.038.3 Enrijecimentode artigosde vidropor Metalização do vidro. Produçãode peliculas

resfriamento rápido.Enrijecimento térmico do protetoras no vidro.
vidro.Enrijecimentopor cristalização ~ 666.1.053.65.686.4.686. i
controlada Exemplo(s) de Combinação(ões):

666.1.038.4 Fomos de reaquecimento. Fomos de 666.1.056:546.284-31 Revestimento do
enrijecimento. vidrocomsílica(dióxidode silicio).

666.1.038.5 Enrijecimentode fibrasde vidroduranteo Siliconização do vidro
trefilamento. 666.1.056:669.228Prateaçãodo vidro(em

666.1.038.6 Coloraçãotérmicado vidro.Desenvolvimento sentido estrito)
de cor ou opacidadepor aquecimento(p. ex., em 666.1.056.2 Metalizaçãodo vidro por precipitaçãoquímica.
vidros rubis e amarelospor corantesde prata). 666.1.056.3 Metalização eletroquimicado vidro.

666.1.038.8 Processosde desvitrifícação. 666.1.056.4 Metalização fisico-químicado vidro.
666.1.039 Enrijecimentode produtos de vidropor 666.1.056.6 Metalizaçãodo vidro por métodos fisicos.

modificaçãoda estruturaou da composiçãodas 666.1.056.8 Revestimentodo vidro com pós.
camadassuperficiais. 666.1.058 Tingimento e pintura do vidro.Outras técnicas
~ 666.1.053.65.666.112.8 de aplicaçãode cor ao vidro.

666.1.05 Trabalho subseqUente do vidroou dos artigosde ~ 666.1.031.14
vidro.Acabamentodo vidroem geral. 666.1.058.1 Pigmentospara tingimento do vidro.Coresdo

666.1.053 Acabamentomecânicoou manual do vidro. vidro.Tingimentopreto.
~ 621.9 ~ 666.24,667.783. 748

666.1.053.2 Corte.Separação. 666.1.058.4 Decalquesno vidro. Impressãoe nebulização do
~ 666.1.037.4 vidro. Impressão por tela no vidro(p. ex.,

666.1.053.3 Perfuração,aplainamento, tomeamento, processode serigmfia).
fresamento. Cortehelicoidaldo vidro. ~ 655.3.025.655.332,681.625. i

666.1.053.4 Relevose entalhesdo vidro. 666.1.058.5 Pinturaa fogo.
666.1.053.5 Esmerilhamento e polimentodo vidro(em 666.1.058.6 Cores e esmaltes mordentes no vidro.

geral). Tingimentoamarelo.Iridização.
~ 621.92.666.224.666.285 666.1.058.7 Colorizaçãodo vidro por enchimentodos poros

666.1.053.6 Gravação.Água-forte. Acabamentofosco. conectadoscom pigmento.
666.1.053.61 Gravaçãomecânicado vidro. 666.1.058.8 Pinturado vidro(com coresconvencionais).

~ 666.281 Trabalho em eglomisé (pintura no
Gravação com ponta de diamante. verso do vidro). Pintura e laqueamento a
Inscrição. frio do vidro.

666.1.053.62 Acabamentomecânicofoscodo vidro. Divisões principais
Acabamentodo vidrocomjatos de areia. 666.11/.28 Tipos de vidro. Artigos de vidro. Utensílios



•• 666Indústria do vidro. Cerâmica. Cimentoe concreto

I

• I
666.11128 666.122.3 Matérias-primas que contêm alumina. I

• 666.11 Vidro. Artigos de vidro em geral. Argila. Feldspato. J
Exemplo(s) de Combinação(ões): 666.122.4 Matérias-primas que contêm óxidos de boro. I• 666.11.016.2 Composição dos vidros Bórax. I

666.11.O17Propriedades dos vidros 666.122.5 Matérias-primas que contêm óxidos de fósforo. I• 666.112 Vidros segundo a composição. 666.123 Matérias-primas para introdução de I

• 666.112.2 Vidrosde álcalí-sílica Vidro solúvel. componentes básicos do vidro.
~ 661.683 666.123.2 Matérias-primas que contêm álcali.

• 666.112.3 Vidrosde álcali-cal-sllica Soda. Potassa.
666.112.4 Vidros de chumbo. 666.123.3 Matérias-primas que contêm terra alcalina.

• ~ 666.21 Rochas naturais como matérias-primas em geral.
666.112.5 Vidros que contêm ferro e alumina. 666.123.4 Matérias-primas que contêm metais pesados (p.

• 666.112.6 Vidros de bário. ex., chumbo, zinco).
666.112.7 Vidros de borossilicato. 666.124 Matérias-primas que contêm componentes

• ~ 666.117.31.4 corantes, descorantes, opalescentes ou
Vidropirex. refinantes.• 666.112.8 Vidros de sllica quase pura. ~ 666.1.031.14,666.24

~ 666.1.039.666.192 666.125 Massa de vidro.• Vidro do tipo rycor. Exemplots) de Combinaçãotões):
666.112.93 Vidros sem álcalis. 666.125.016.1 Composição da massa• 666.113 Vidros segundo os componentes de óxidos. 666.127 Cacos de vidro. Vidro em blocos. Aparas.

• Os óxidos componentes específicos podem Cacos. Vidros quebrados. Lascas de vidro.
ser indicados acrescentando-se a 666.113 666.128 Barras de vidro. Bastões de vid ro.

• os digitos finais das subdivisões de 546. o Empunhaduras para aplicado de vidro
elemento com número decimal mais alto colorido ou trabalho de filigrana. Hastes e

• vindo nafrente. Esses digitos finais são contas para trabalbos posteriores. ..
separados entre si por apóstrofo ~ 666.188,666.25,666.27 I• Exemplo(s) de Combinação(ões): 666.15 Chapas e placas de vidro em geral. Vidro I
666.113.62'47'41'33'32'28'27 Vidro que em chapa. Vidro plano em geral. I• contém Nab2BO. Kb2BO, CaO, ZnO, ~ 666.1.036.4,686.6,691.615

IAlb2Bob3B. Bb2BOb3B, SiOb2B 666.151 Vidro em chapas. Vidro laminado em geral.
I• 666.117 Vidros segundo suas propriedades técnicas. 666.152 Cilindros de vidro.

666.117.1 Vidros segundo suas propriedades específicas de 666.153 Vidro laminado com superficies nilo-planas. I

• trabalho. Vidros dobrados e convexos. Vidro canelado.

• Vidros curtos. Vidros longos. 666.155 Vidro laminado. Vidro de segurança. Vidro

666.117.2 Vidros com temperatura de fusão especialmente laminado à prova de bala.

• alta ou baixa Vidros moles. ~ 666.1.054.666.166,666.181.666.25

666.117.3 Vidros com resistência particularmente alta a 666.157 Vidro em chapas duplas ou múltiplas (com

• choques térmicos, Vidros resistentes ao calor. camadas de ar ou de outros tipos). Vidraça

Vidros refratários. dupla. Vidra'Ça múltipla. Vidros isolantes de

• ~ 666.112.7 camadas múltiplas.
666.117.4 Vidros com durabilidadequímica ~ 666.1.054

• particularmente alta Vidros resistentes a 666.16 Vidro plano laminado. Vidro em chapa.
produtos quimicos. Vidro ornamentaL Vidro fundido. Vidro

• ~ 666.112.7 aramado.
666.119 Defeitos do vidro. ~ 686.6

• ~ 620.19 666.161 Vidro bruto.
666.119.2 Defeitos no vidro derretido. Defeitos do corpo, 666.162 Vidro plano, vidraça.• de material. Falta de homogeneidade, defeitos de ~ 666.1.035.3

cor etc.. 666.163 Vidro aplainado sobre flutuação.• 666.119.3 Defeitos em vidros ocos e prensados. ~ 666.1.036.7

• 666.119.4 Defeitos em vidros planos. 666.164 Vidro ornamental (vidro fundido

666.119.6 Defeitos em vidro óptico. ornamental). V~dro fundido em geral.

• Acabamento curto. Lisura. ~ 666.1.0~4, 666.153. 666.264
Manchas. Vidroprensado e cortado. Vidro

i• 666.12 Matérias-primas para a fabricação de vid ro martelado. Vidros estriados. nervurados e

e trahalho com vidro (em geral). com outros padrões. I

• 666.111 Matérias-primas para introdução de 666.166 Vidro blindado. Vidro reforçado.
componentes ácidos no vidro. ~ 666.155.666.266.3

• 666.122.2 Matérias-primas que contêm sílica Vidro aramado. Vidrofundido com

Quartzo. Areia. enchimento metálico. Vidro de Chauvel.
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666 Indústria do vidro. Cerâmica. Cimento e concreto.'•• 666.17

•• 666.171

• 666.171.9

·1
666.171.92

•
• 666.172.,

666.173.1
666.174.'I

el
e 666.174.2

ej
e l

~
e,

666.174.5. :

• I
i 666.175

• ~

••• 666.176

•• 666.18

• 666.181

• 666.185

••
~ 666.188

~ 666.189.1

t
t 666.189.2

Vidro oco em geral (independentemente do
processo de produção), Vidro oco soprado
em particular.

--+ 666.1.033,666.185
Garrafas, garrafões etc. de vidro.

--+ 621.642.17,621.798.147,683.5
Partesde garrafasde vidro.
Gargalos degarrafa.

--+ 666.285
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

666.171.92:621.88.082.6 Gargalosde rosca
helicoidal (roscaredonda)

UtensOios ocos de vidro, brancos ou
coloridos.
Tubos de vidro.

--+ 666.1.036.5,621.643.2
Vidraria para trabalho com maçarico.
Vidraria de laboratório (qufmicos, fisicos
ete.) e outros artigos devidro produzidos por
trabalho com maçarico.

--+ 542.11.2,542.53.666.1.037.8
Artigosparafinalidadesquímicas,fisicase
outras.
Exemplo(s) de Combinação(ões):

666.174.2:536.51 Tennômetrosdevidro
666.174.2:542.48 Equipamento de vidro

paradestilação
Vidrosselantes(p. ex., para unirvidroa metal).
Vidros intennediáriospara fusãode tipos
diferentesdevidro. Vidrode solda.
Envoltórios etc. de vidro para instalações de
iluminaçAo.

--+ 621.3.032.7,628.95
Globos, abajures e luminárias de
vidro. Bulbos de vidro, p. ex., para
lâmpadas incandescentes (lâmpadas

elétricas). Tubos de vidro para lâmpadas
fluorescentes e para válvulas.

Ampolas, frascos etc. de vid ro,
--+ 615.014.8,62J.798.147,666.1.037.7
Frascos de vidro para

comprimidos. Tubos de ensaio.

Outros produtos simples de vidro.
Vidro reforçado.

--+ 666.155
Vidro prensado.

--+ 666.1.035.2,666.17,691.618.5
Utensílios domésticos de vidro

prensado. Vidro arquitetônico, para

construções. Tijolos, telhas de vidro.
Isoladores de vidro.

Barras de vidro. Hastes de vidro.
--+ 666.1.036.5,666.128

Olhosartificiaisde vidro.Decoraçõespara
árvoresde Natal.Figurinhasde vidroetc..

--+ 666.27
Vidrotreflladoem fibrase artigosfeitoscom
P.c:tP.material.

666.189.211

666.189.212

666.189.213
666.189.23
666.189.24
666.189.3

666.189.4

666.19

666.192

666.193
666.195
666.198
666.21

666.22

666.221.3

666.221.4

666.221.6
666.223

666.224

666.227
666.227.3
666.227.5
666.227.7

666.227.8

666.23

666.231

666.233
666.24

Exemplo(s) de Combinação(ões):

666.189.21:666.192Fibrasdequartzo
666.189.21 :666.22Fibrasópticas
--+ 681.7.068

Fibrasdescontinuasde vidro.Fibrade vidro.Lã
de vidro.
Fibrasde vidrocontinuas.Vidrotêxtil.Fiosde
fibrade vidro e tecidosde fibrade vidro.
Fibrasde vidroocas.
Cordão,trançade vidro.
Vidroporoso com poros interconectados.
Vidroporoso com porosseparados.Vidroem
espuma. Vidro inflado.

--+ 666.1.036.6
Vidroem pó. PÓ de vidro.Grânulosde vidro.
Vidrilhos. Miçangas.

--+ 621.921,676.265
Sílica vitrosa (sílica fundida). Basalto
fundido. Escórias etc..
Sflica vitrosa (síliea fundida). Vidro de
síliea, Quartzo. Cristal de rocha.

--+ 666.112.8, 666.189.21
Basalto fundido. LAde basalto.
Bióxido de zircônio fundido.
Fibras minerais. LA mineral.
Vidro de chumbo (cristal de chumbo).
Vidro de cristal. Cristal leve. Cristal
pesado•

--+ 666.112.4
Vidros ópticos.

--+ 535.399.681. 7.021.03
Vidroópticode baixadispersãoe baixoíndicede
refraçãoconvexos(opticalcrownglass).
Vidroóptico de elevadadispersãoe alto índice
de refração(optical flintglass).
Vidrosópticosespeciais.
Blocos de vidro óptico.

Lentes prensadas.
Vidros ópticos esmerilhados.

--+ 666. J.053.5
Produtos diversos de vidro óptico.
Vidros,lentesparaóculos.
Lentesde contato.
Vidrosópticos como partesde equipamento de
mediçãoe controle.
Vidrosópticos como parte de equipamentode
transmissão de imagem.
Strass. Pedras preciosas artificiais.
Pedras de massa vítrea. Gemas de imitação
feitas de vid ro,

--+ 671.16.679.82
Strass. Pedras preciosas de imitação. Falsas
pedras preciosas.
Diamantes de imitação feitos de vidro.
Vidros coloridos transparentes. Vidros
coloridos na massa (completamente
coloridos). Vidro tingido. Vidros com
absorcio seletiva.
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666.281

666.284

666.29

666.28

Ornamentos de vidro.
~ 666.128,666.189.1

Vidros gravados. Vidros cortados. Vidros
foscos. Vidros com acabamento decorativo
em geral.
Vidros gravados.
~ 666.1.053.61

Vidros foscos.
~ 666.1.053.62,666.26

Artigos de vidro oco esmerilhado ou cortado.
~ 666.1.053.5

Esmaltes. Vernizes. Cores de silicato.
Engobos.
~ 666.1.055. 669 ...693

Subdivisões auxiliares especiais
666.29.022 Preparo de matérias-primas para esmaltes etc..

Os auxiliares de 66.022... não são

aplicáveis em 666.29 e suas subdivisões

Tratamento prévio. Pesagem.
Corninuição, trituração das matérias-primas.
~ 621.926

Mistura de matérias-primas.
Separação, triagem. peneiramento de matérias
primas.
~ 621.928

Produção e maturação de pasta fluida.
Espessura do esmerilhamento. Regulagem da
pasta fluida.
Maturação da pasta fluida.
Fusão de esmaltes etc. Resfriamento das fusões.
Fornos de fusão para esmaltes, vernizes etc..

Subdivir como em 66.041...

Equipamento complementar para fornos de
fusão.

Subdivir como em 66.042...

Secagem. Fornos para secagem.
Subdivír como em 66.047. ..

Processos e equipamento para aplicação de
esmaltes, vernizes etc..
Processos e equipamento para aplicação úmida.

Imersão. derramamento.

escovação, borrifamento de esmaltes etc.

Revestimento dasbordas da cerâmica.

Processos e equipamento para aplicação por
pulverização.

Peneiramento. Peneiras.

Processos e equipamento para cozimento e
resfriamento.
~ 666.29.0411042

Limpeza de artigos esmaltados ou vitrificados.
Decoração de utensllios esmaltados ou
vitrificados.

Pintura, metalização, douramento.

impressão de utensílios vitrificados.

666.285

666.29.022.1
666.29.022.2

666.29.022.4
666.29.022.5

666.29.022.73
666.29.031
666.29.041

666.29.022.7
666.29.022.71

666.29.05

666.29.047

666.29.052

666.29.053

666.29.042

666.29.054
666.29.056

666.29.051

Divisões principais
666.291 Fundentes de esmalte. Fundentes de

vitrificação. Agentes corantes.
Opacificadores.

666.291.1 Matérias-primas.
666.291.1 == 666.12

666.291.3 Cores do esmalte. Agentes corantes, tinturas.

814

alaranjados.
Vidros amarelos. Vidros azuis. Vidros
verdes. Aventurinas.
Vidros roxos. Vidros cinzentos. Vidros
pretos.
Vidros que transmitem determinadas
radiações.
Vidros com transmissão variável.
Vidros que não transmitem determinadas
radiações. Vidros opacos a certos
comprimentos de onda.
~ 614.893.2,681.7.066.6,681. 738

Vidros que transmitem determinada
radiaçllo em apenas uma direção. Vidro
unidirecional.
Vidros coloridos especiais.

Vidros com faixas estreitas de

absorção (p. ex.. vidros de didímio e

neodímio).

Vidros faiscantes. Vidros chapeados,
Vidros coloridas na superfície. Vid ros
foscos, acetinados, perolados, iridescentes.
Vidro oco com camada intermediária, p.
ex., de plástico. Vidro oco laminado.
~ 628.955.666.128.666.155

Vidros que dispersam a luz em geral.
Outros vidros diversos.
~ 666.284,666.291

Vidros opacos.
~ 628.955,666.291.7
Vidro deopala. Opalina. Vidro

opalescente. Vidro translúcido. Vidro

leitoso. Vidro marmóreo.

Exemplots) de Combinação/ões):

666.263:666.25 Vidro opalino faiscante
Vidroopalino colorido.
Vidro ornamentado (vidro retrabalhado).
Vidros decorados por fundiçllo de tipos
diferentes de vidro.
~ 666.164. 748

Vidro luminescente. Vidro fluorescente.
Diferentes tipos de vidros com
características particulares.
Vidroantigo.
Vidro condutor de eletricidade (com ingredientes
ou com incrustrações condutoras). Vidro que
pode ser aquecido eletricamente.
~ 666.166

Vidro com revestimento metálico para outras
finalidades.
~ 666.1.053.65.686.7

Para refletância. Para não
refletância.

Vidro fotossensível e fotoplástico. Vidro com
imagens internas formadas por radiação e/ou por
tratamento químico ou flsico.
Peças de vidro unidas por chumbo ou outro
material adequado. Mosaicos de vidro.
Vidros para produção de mosaicos.
~ 693.74. 72.04. 738.5. 748

Contas de vidro. Pequenos artigos de vidro.

666.242

666.26

666.25

666.249

666.246

666.248

666.246.6
666.247

666.245

666.266.1
666.266.3

666.263

666.265
666.266

666.263.4
666.264

666.266.5

666.27

666.266.4

666.268

•••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••



666.3 Cerâmica em geral. Matérias
primas da cerâmica.

Subdivisões auxiliares especiais

666 Indústria do vidro. Cerâmica. Cimento e concreto
•••••••••••••
•••••••••••••••••••••

666.291.5
666.291.7

666.291.9

666.293

666.293.2
666.293.3

666.293.35
666.293.52
666.293.521
666.293.522
666.293.53

666.293.55

666.293.57

666.295
666.295.2
666.295.3
666.295.4
666.295.5
666.295.6
666.295.7
666.295.8
666.297

666.3/.7

666.3-1

666.3-12
666.3-121
666.3-122
666.3-123
666.3-127
666.3-128

666.3-13

666.3-131.9
666.3-134.1

--+ 667.622
Cores da cerâmica
Opacificadores e sua ação.

--+ 666.263
Fundentes especiaisde vitrificação. Vitrificados
a frio.
Esmaltagem de metais (principalmente
metais ferrosos).
Efeito da forma sobre a esmaltagem.
Limpeza de superficies de metal (metal em
chapa e peças fundidas).
Chemicalpicklingl Desoxidaçãoquímica
Esmaltes para chapas de aço.
Esmaltes para revestimento de fundo.
Esmaltes para revestimento de cobertura.
Esmaltes para ferro fundido.

666.293.53 ~666.293.52

Esmaltes foscos. Esmaltes de granito. Outros
tipos de esmalte.
Métodos para limitar a esmaltação a certas
partes do metal.
Vitrificados cerâmicos.
Vitrificadosincolores.Vitrificadosde sal.
Vitrificadosbrancos.
Vitrificadoscoloridos.
Vitrificadoscristalinos.
Vitrificadoscobertos com fissuras finas.
Vitrificadosfoscos.
Vitrificadosde vapor.
Engobos.

--+ 666.3.052

Cerâmica.
Os auxiliares -1 relacionados em 666.3, e 

2/-9 (de 62-1/-8 e de 66-9) são aplicáveis
em 666.31. 7.Os auxiliares. Orelacionados

em 66 são também aplicáveis aqui, com as

exceções e acréscimos indicados em
666.3.0...

Materiais e objetos de cerâmica segundo
características diversas.

Os auxiliares 62-1... não são aplicáveis em

666.31.7
Estrutura.
Materiais cerâmicos de grão muito fino.
Materiaiscerâmicos de grão fino.
Materiaiscerâmicos de grão grosso.
Materiais cerâmicos porosos.
Materiais cerâmicos densos. Cerâmicade
estrutura compacta, de grão coeso.
Resistênciaa influênciasfísicas, químicase
outras.
Cerâmicaimpermeável,
Cerâmica resistente a ácidos.

666.3-16
666.3-18
666.3-182
666.3-183
666.3-183.2
666.3-183.4
666.3-184
666.3-184.2
666.3-184.4
666.3-186
666.3-187
666.3-188
666.3-4

666.3.015

666.3.016

666.3.017

666.3.019

666.3.022

666.3.022.1
666.3.022.2

666.3.022.4
666.3.022.5

666.3.022.6
666.3.03
666.3.032
666.].0]2.2

666.3.032.4
666.3.032.5
666.3.032.6

666.3.032.8
666.3.034

666.3.04

Cerâmicade alta resistência.
Segundo o método de produção e tratamento.
Cerâmicamoldadaa mão.
Cerâmicafundida
Cerâmicade moldeabsorvente.
Cerâmica moldada por fusão.
Cerâmica moldada,prensada.
Cerâmicaextrudada.
Cerâmica moldada por compressão.
Cerâmicaseca, crua, não-cozida.
Cerâmica cozida, sinterizada.
Cerâmicavitrificada.
Estado, condição, forma de materiais e
objetos de cerâmica.

Subdivir como em 62-4...
Reações. Comportamento de materiais
cerâmicos durante o trabalho e tratamento.

Encolhimento.

Composição de misturas, massas cerâmicas.
Subdivir como em 666.016...

Propriedades técnícas (fisicas e mecânicas)da
cerâmica e seus testes.
Defeitosmateriais da cerâmica.

Especificarpor :620.19...

Preparo de matérias-primas. Produção de pasta
paracerâmica.

Os auxiliares relacionados em 66.022...
não são aplicáveis em 666.31. 7

Tratamento prévio de matérias-primas.
Corninuiçãode matérias-primas. Elementosde
pulverização.

--+ 621.926
Preparoda argila.
Separação,triagem, peneiramento de matérias
primas.

--+ 621.928
Preparo e tratamento da pasta e da massa tluida.
Moldagemde cerâmica
Processosde moldagem,

Moldugem amolo. Moldagcm munual.
Fundição de massa líquida.
Formaçãopor fusão.
Pressão, Moldagern.

Extrusão. Moldagem por

compressão.

Socadura
Trabalho de acabamento antes do cozimento.

Especificarpor :621.9...
Operações do tratamento a calor. Processos
térmicos,

Subdividir como em 66.04 ...
Exemplo(s) de Combinação/ões):

666.3.041 Fomos de cerâmica
666.3.042 Equipamento complementar para

fomos de cerâmica
666.3.046.4 Cozimento de cerâmica
666.3.047 Secagemde cerâmica.Fomos de

secagem



666 Indústria do vidro. Cerâmica. Cimento e concreto

Cerâmica grosseira. Artigos
pesados de argila. Refratários.
Materiais de cerâmica dura.
Misturas de cerâmica e outros
materiais.

--+ 691.4

Porcelana refratária.
Porcelana para uso em eletricidade.

--+ 621.315.612
Porcelanapara isoladores.

Porcelana para utensllios sanitários.
Porcelana sanitária.

--+ 666.645
Porcelana para uso odontológico. Porcelana
odontológica.

Artigos de faiança. Louça de barro
(artigos de cerâmica porosa).

Os auxiliares especiais relacionadosem
666.3 são também aplicáveis aqui

Faiança. Louça. Objetosde barro.
Artigos de faiança para uso técnico.
Faiança de laboratório. Faiança para uso
químico.
Faiança para uso sanitário. Louça sanitária.

--+ 666.645
Ladrilhos de cerâmica para pisos.
Artigos de louça para uso em eletricidade.

--+ 621.315.612
Louça (artigos de cerâmica porosa).
Olaria. Artigos de argila.
Louça porosa nlio-vitrificada. Olaria.
Utensílios de barro. Terracota (nlio
vitrificada).
Louça porosa vitrificada.
Prod utos com o corpo colorido e vitrificação
opaca.
Faiança
Maiólica
Louça de Delft.

Terracota vitrificada
Produtos com corpo branco ou creme e
vitrificação translúcida Louça branca fina.

Semiporcelana.
Louça sanitária.

--+ 666.596.666.632
Ladrilhos de louça para parede, azulejos.
Artigos de argila refratária. Artigos de
chamote.

--+ 666.36
Artigos de cerâmica especial para uso em
eletricidade.
Isoladores. Dielétricos.

--+ 621.315.612
Corpos cerâmicos semicondutores.
Corpos cerâmicos ferro magnéticos.
Corpos cerâmicos termoelétricos.
Corpos cerâmicos piezoelétricos.
Micas sintéticas e minerais micáceos.

666.65

666.7

666.645

666.646
666.647

666.652
666.653

666.654
666.655
666.658

666.651

666.641

666.635
666.638

666.642/.647

666.642

666.642.1
666.642.3
666.642.4

666.642.6

666.643

666.64

666.632

666.592

666.593

666.597

666.6

666.596

666.61

666.63

666.631

816

Porcelana.
--+ 642.72.645.5. 738
Alcance: artigos de cerâmicacom o corpo
parcialmentevitrificado. translúcidoem
camadasfinas. brancos ou quase brancos
após o cozimento
Osauxiliaresespeciaisrelacionadosem
666.3 são também aplicáveisaqui

Exemplots) de Combinaçãotões):

666.5(510-82) Porcelana chinesa. Porcelana
chinesa em sentido estrito

Porcelana dura.
Artigos deporcelana durapara
uso doméstico. em hotéis.Artigos de
porcelanarefratária.

Porcelanas de pasta mole. Porcelana
macia.

Porcelanacasca-de-ovo.
Porcelanas para usos técnicos.
Porcelana de laboratório.

Matérias-primas de cerâmica.
Argilas para cerâmica.
Caulim.
Argilas plásticas.

Bentonita.
Argilitos e xistos argilosos.
Argilas refratárias.
Argilas nlio-plásticas (argilas magras,
curtas).

Argilas arenosas.Argilas de alto
teorde óxido de cálcio.Argilas
feldspáticas.

Terras argilosas. Margas. Terras do tipo
argiloso. Greda de písoeiro,
Matérias-primas não plásticas.

--+ 666.647
Chamote. Tijolos triturados, cacos e outros
refugos de cerâmica.
Sílica.
Matérias-primas que rebaixam o ponto de
fusão, Agentes fundentes.

Especificarpor:553...
Exemplo(s) de Combinação(ões):

666.364:553.55 Calcário
666.364:553.613 Feldspato

Materiais acessórios na indústria de
cerâmica.

Materiaisque nãofazem parte do corpo
mas são usados como acessórios na
produção

666.51

666.59
666.591

666.3.053

666.52

666.363
666.364

666.5

666.368

--+ 666.297
Vitrificaçãode cerâmica

Especificarpor :666.295...
Decoração de cerâmica.

--+ 686.4
Pintura. Decoraçãosob a
vitriflcação. Decoraçãosobre a
vitrificação.

666.3.058 Impressão, litografia em cerâmica.
Divisões principais

666.323
666.324
666.325

666.3.056

666.327

666.362

666.36

666.321.36
666.32
666.321
666.322

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•• 666 Indústria do vidro. Cerâmica. Cimento e concreto

•• Os auxiliares especiais relacionados em 666.9 Indústrias de gesso, cal e cimento.
666.3 são também aplicáveis aqui Materiais de endurecimento.

• 666.71 Tijolos e blocos sólidos. Estuques e composições.
666.712 Tijolos de construçllo. Argamassa e concreto.

• 666.714 Tijolos para fachadas. -+ 691.3.691.5.693
666.715 Azulejos, ladrilhos para fachadas. Subdivisões auxiliares especiais

• 666.716 Tijolos radiais. Tijolos de chaminé. 666.9-1 Materiais segundo a natureza, o estado, as
666.72 Tijolos e blocos furados. propriedades. Material em bruto (diferente

• 666.73 Manilhas para drenagem e esgoto. de produtos moldados).
666.74 Telhas. -+ 62-405.6

• 666.75 Ladrilhos para assoalhos e calçadas. Para os produtos moldados usar -4... (de

666.76 Corpos e produtos refratários. 62-4...)

• -+ 66.042.21,66.043.1,666.946.6 666.9-12 Materiais segundo as características estruturais.
666.762 Corpos e produtos refratários segundo a textura etc..

• composiçllo. 666.9-121 Textura fina Superfina Macia lisa.

666.762.1 Refratários de alumina, silicato de alumlnio. 666.9-122 Textura média Arenosa Pedregosa.• Refratários de argila refratária 666.9-123 Textura grosseira. Áspera.

• 666.762.11 Alumina Corlndon. 666.9-\3 Materiais impermeáveis: resistentes a
666.762.12 Bauxita Diáspora (alto teor de alumina). influências flsicas, qulmicas ou outras.

• Gibsita Boemita. 666.9-13 =620.193
666.762.14 Mutita 666.9-16 Materiais de alta resistência.

• 666.762.15 Silimanita, Quianita, Andalusita 666.9.01 Princlpios e práticas da engenharia química.
666.762.16 Refratários de argila refratária Instalações e serviços na indústria do cimento

• 666.762.2 Refratários de sílica, quartzito, quartzito e etc. Propriedades, defeitos e testes de materiais
argila na indústria do cimento etc..

• 666.762.3 Refratários de magnesita, forsterita, espinel, 666.9.01 =66.01 comacréscimode.015...

dolomita Refratários de cromo-magnesita 666.9.015 Reações. Comportamento dos materiais no

• 666.762.4 Refratários de óxido crômico. Refratários de curso da transformação.
cromita -+ 666.9.03105• 666.762.5 Refratários de dióxido de zircônio. Refratários 666.9.015.2 Reações ao aquecimento, queima, calcinação.

• de zircão, 666.9.015.3 Comportamento de materiais na aplicação. o
i 666.762.6 Refratários de óxidos de metais de terras acabamento (assentamento. nivelamento.

• •1 alcalinas. Refratários de magnésio, berilio, tório reboco). Aplicabilidade. Impregnabilidade etc..
etc.. 666.9.015.4 Reações e mudanças durante o período de pega

• 666.762.8 Refratários de carbono, grafita, carbonetos. em geral.
666.765 Materiais refratários naturais para 666.9.015.42 Reações na argamassa.

• construçllo em geral. Hidratação. Compostos

Especificarpor:553... hidratados.

• I
Exemplo(s} de Combinaçãotões): 666.9.015.43 Efeitos recíprocos entre as reações e o processo

I 666.765 :553.546 Quartzito de pega.

• 666.765:553.571 Arenito 666.9.015.5 Tempo de pega Velocidade de pega. Meio da
666.767 Argamassas refratárias em geral. pega. Pega defeituosa.• 666.77 Corpos e produtos de argila pesada 666.9.015.6 Fatores que influem na pega.

quimicamente resistente. Artigos de 666.9.015.64 Efeitos da composição química.• argila resistentes à corrosão. 666.9.015.66 Efeitos de aditivos, misturas.
666.772 Artigos de argila resistentes a álcalis. 666.9.015.67 Efeitos da temperatura.• 666.774 Artigos de argila resistentes a ácidos. Efeitos ciocalor.frio.

• 666.79 Abrasivos. Combustíveis cerâmicos. congelamento.

Misturas de cerâmica e outros materiais. 666.9.015.7 Comportamento dos materiais durante o

• 666.792 Abrasivos. endurecimento.
-+ 621.921.676.265 666.9.015.8 Comportamento dos materiais após o

• Óxidos abrasivos. p. ex., coríndon. assentamento (a pega) e o endurecímento.

Carbonetos abrasivos. p. ex., carboneto de 666.9.015.82 Estabilidade do volume após o endurecimento.

• silício (carborundo). Boretos, nitretos Rachadura. Dilatação. expansão.

abrasivos. 666.9.015.83 Incompatibilidade de materiais.

• 666.794 Combustíveis cerâmicos. 666.9.017 Propriedades técnicas (fisicas e mecânicas) de
-+ 621.039.54 cimentos etc. e respectivos ensaios.• 666.798 Misturas de cerâmica e outros materiais. Exemplots) de Combinação/ões):

c c c ..,no .... .. I!_ .....__ _ _~_:____""LI: ___ r"' ___..._ "'1_.&._1 r r r n """"'-.r"t, ,.,.r~ T"'lr._L_



666 Indústria do vidro. Cerânúca. Cimento e concreto

Divisões principais

Resfriamento e armazenamento do óxidode
cálcio,c11nqucr de cimentoetc..
Tratamento posteriordo materialem bruto.

Hidratação da cal. Moagem do

cimento. clínquer. Manuseio e entrega da
partida deconcreto misturado. usinado.

Coloraçãodo materialem bruto.
Para coloração deprodutos moldados ver

666.9.058
Formação,fabricação, ligaçãoetc.de produtos
rígidos.

Especificarpor:621.7...
Usinagem. Corte.Martelagemetc..

Especificarpor:621.9...
Revestimento, coloração, impregnação etc.
Pinturae outros acabamentosde sueerficie.
Armazenamento, manuseioe transportede
produtosacabados.
~ 621.861.87. 658.78

Cimento fracamente calcinado (sem
sinterização no forno).

Cimento romano natural (cimento

de Parker). Cimento de magnésia (cimento

de Sorel). Cimento de dolomita. Cimento de

gipsita.
Cimento Portland.
CimentoPortlandcomum(natural).
CimentosPortlandcom propriedadesespeciais
(artificiais).

Cimentos Portland de
endurecimento rápido. de alta resistência

rápida, baixo teor decalor, permeável ao

ar e resistente a sulfatos.

666.9.059

666.92

666.9.058

666.914.5

666.9.052

666.941

666.923
666.924

Divisões principais
666.91 Indústria do gesso e da anídríta, Estuques

de gessos e produtos de estuque.
~ 666.941,691.31.691.553,693.6

Gesso e estuques de anidrita{tipo químico).
Produtos de estuque para construção.
Produtosde estuque para construção.

Placas de gesso. Blocos de

estuque.
Composiçõespara primeirademãode rebocoe
fachadas.
~ 666.96
Materiais deestuque.

Indústria de cal. Cal e produtos de cal.
~ 631.821.691.51.693.6

Cal segundo a origem.
Produtos de cal (formas para construção ou
outros usos). Cal cáustica.

Cal viva. Cal apagada ou extinta.

Cal hidratada. Massa de cal. Água de cal.

Cal hidráulica.
Indústria do cimento.
~ 666.97,691.32.691.54

Subdivisões auxiliares especiais
666.94.052 Clinquer: trituração e moagem.

~ 666.9.022.3
Especificarpor :621.926....

666.913
666.914
666.914.4

666.9.056

666.925
666.94

666.9.055

666.9.053

666.942
666.942.2
666.942.3

818

666.9.017:539.4 Resistência. Resistência à
deformação

666.9.017:620.173 Ensaiosda resistência à
compressãodos cimentosetc.

Defeitosdo material. Resistência a ataques.
Especificarpor :620.19...

Processamento em geral.Matérias-primas e seu
preparo.Aparelhose equipamento.
Matérias-primas.

Tratamento preliminar.

manipulação e preparo em geral.

Trituração e moagem. Composição e

mistura. Classificação. limpeza etc..

Os auxiliares 66.022... não são aplicáveis

em 666.9 e suas subdivisões

Matérias-primasnaturais.
Especificarpor :553.5... e :553.6...

Matérias-primas artificiais.
Escórias.

Preparo,trituração e moagem.
~ 666.94.052
Especificarpor :621.926...

Misturae homogeneização de matérias-primas
paraqueimaemfornos.

Especificarpor :621.929...
Processossecos.
Processosúmidos.
Classificação, dimensionamento e limpezade
agregados, espessadores etc.Peneiras,
separadoresetc..

Especificarpor :621.928...
Aditivos, misturasdeagregados.

Pigmentos. Cimentos especiais.

Águacomo matéria-prima no preparode
misturas.
~ 666.972.17

Aparelhose equipamentosemgeral.
Subdividir como em 66.0231.028

Exemplo/s) de Combinação(ões):

666.9.023.2 Vasosparareações
666.9.026.2 Tubos, tubulações

Composiçãode matérias-primas preparadas.
Processamento e tratamentoespecial.

As subdivisões são mais desenvolvidas em

666.97.03...
Preparoda mistura.
Processamento da mistura.

Compactação. Moldagem.

Proteção.
Tratamento, aditivos,medidasrelativas ao
assentamento (pega)e endurecimento.

Adiçãode componentes

hidráulicos.
Medidasde proteçãoe outras medidasespeciais
durantee apóso endurecimento.
Tratamentotérmico.

Queima. Calcinamento.
Subdividir como em 66.04...

Manipulação e tratamentodo material
processado.
Tratamentoinicialdo material processado.

666.9.022.1

666.9.022.2

666.9.022.7

666.9.022

666.9.019

666.9.02

666.9.022.4

666.9.022.3

666.9.022.6

666.9.03

666.9.022.41
666.9.022.42
666.9.022.5

666.9.051

666.9.05

666.9.031
666.9.033

666.9.035

666.9.04

666.9.038

666.9.0231.028

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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666.962

666.966

666.97

666.963

666.96 12
666.96 13

666.96... 14

666.96...15

666.965

6661ndústria do vidro. Cerâmica. Cimento e concreto

666.964

666.97.031

Subdivisões auxiliares especiais

666.96...1 Agregados. Enchimentos. Admistão.
Estes dígitosfinais podem ser
acrescentados a 666.9611.966 (mas não a

666.968)
Agregados ou enchimentos minerais.
Agregados ou enchimentos asfálticos e

betuminosos.
Agregados ou enchimentos de serragem e outros

derivados de madeira ou cortiça.
Outros agregados ou ench imentos de origem
vegetal ou animal.

Divisões principais
666.961 Cimento-amianto. Composições e produtos

similares de cimento fibroso ou feltrado.
Composições à base de magnésio e similares

(para pisos sem encaixe etc.).
Mármore artificial (terrazzo), Aglomerados

similares à base de cimento inorgânico
(para pisos ete.),
Mástíque, Aglomerados que contêm

agregados finos ou grossos com aglutinantes

betuminosos.
Produtos de arenito calcário (produtos de
silicato de cálcio). Arenito de imitação.
Outros produtos de imitação de pedra.

Concreto calcário leve. Pedras de
imitação de escória, clinquer etc..

Composições e massas à base de grafita.
Compostos de plumbagina.

Compostos ou cimentos para bases. ligações
e junções (para materiais específicos).
Indústria de argamassa e concreto.

Elementos do concreto. Produção de
concreto em usinas.

--+ 624.0/2.3/.-J. 666.9-1,69/.3,6935
Subdivisões auxiliares especiais
666.97.03 Preparo da mistura. Processamento e tratamento

na obra ou na usina.
Preparo da mistura (cimento, argamassa, mistura
de concreto). Dosagem e mistura na fábrica ou
usina central.

Mistura manual. Equipamento para mistura
manual.

Mistura a máquina. Misturadores, betoneiras.

de cimento e de concreto (para mistura da
massa). Misturadores de massa.
Mistura contínua. Misturadores contínuos de
cimento e concreto.

Mistura coloidal. Misturadores coloidais.
Outros misturadores de argamassa.
Retêrnpera, remistura após o começo do
endurecimento.

Consistência, rigidez do concreto etc..
Processamento da mistura.

Compactação. Moldagem.
Compactação da mistura de concreto.
Sova, socagem, apiloamento. Sovadores.
Socadores. SOQuetes. Concreto sovado. nilado.

666.968

666.97.031.5

666.97.031.4

666.97.031.2

666.97.031.3

666.97.031.6

666.97.031.9
666.97.033

666.97.033.1
666.97.033.11

Cimentos Portland ricos em óxido de ferro.

Cimentos Portland ricos em óxido de manganês.
Cimento Portland rico em argila, rico em

a1wnina
~ 666.948

Cimento Portland rico em sllica.

Cimento Portland rico em argila. Outros
cimentos Portland ricos em cal. Cimento

Portland rico em magnésia.

Cimentos Portland brancos e coloridos.

Cimentos que contêm escórias. Cimentos de

altos-fomos e sulfatados.

Cimento Portland de alto-fomo (até 20.
Cimento de alto-fomo (com 20-80.

Cimento de escória de cllnquer (mais de 85.

Cimento sulfatado. Cimento supersulfatado.

Cimentos pozolânicos. Cimentos de Trass.

~ 691.54

Cimentos pozolânicos artificiais.

Cimentos fabricados simultaneamente com

outros materiais.

Cimento de Basset. Cimento à base

de anidrita.
Cimentos com propriedades especiais.

Cimentos de endurecimento rápido. Cimentos
de pega rápida.

Cimentos com propriedade de se expandirem.
Cimentos que não encolhem.

Cimentos resistentes a influências diversas.

Cimento de areia. Outros cimentos magros.

Cimento de alvenaria.

Cimento refratário.

~ 666.76,666.948.4

Cimento injetável. Cimento para pasta de
reforço.

~ 666.97.033.121.14

Cimentos fundidos.

~ 666.948.3
Cimentos com alto teor de alumina.
Cimentos sinterizados com alto teor de alumina.

Cimentos fundidos com alto teor de alumina.

Cimentos refratários com alto teor de alumina.
Cimento sulfoalwninoso.

Pozolanas. Substâncias com efeito

semelhante.

~ 691.54
Pozolanas naturais. Trass. Terras

diatomáceas (Diatomita. Kieselguhr).

~ 553.53
Substâncias artificiais. Pozolanas
artificiais.

Escória de alto-forno. Cinzas de

forno. Cinzas voláteis. PÓde tijolo.
Pozolanas calcárias.

Composições de cimento de pega (de

assentamento duro), aglomerados e

produtos de pedra artificial (para primeira

mão de emboco, revestimento final,

.'

•.' 666.942.4

• 666.942.5.j.' 666.942.6
I 666.942.7I

.i.: 666.942.8.1 666.943

666.943.1• 666.943.2

666.943.3• 666.943.4

e[ 666.944

• 1

666.944.2

[ 666.945

•• 666.946

• 666.946.1

• 666.946.2

• 666.946.3

666.946.4• 666.946.5

• 666.946.6

J• 666.946.7

• 666.947

• 666.948

• 666.948.2

666.948.3

• 666.948.4

666.948.5• 666.95

I
I

666.951

• 666.952

t
t 666.953

t ~
666.96

t



•• 666 Indústria do vidro. Cerâmica. Cimento e concreto

• 666.97.033.14 Injeção. Nebulização. Concretoinjetado, 666.972.126 Agregadosde classificaçãoespecial.• aspergido ou em pastade reforço. Agregado classificado segundo o

• -+ 666.946.7 intervalo.

666.97.033.16 Vibração. Vibradores. Concretovibrado. 666.972.127 Agregados paraconstrução de reatores

• 666.97.033.17 Centrifugação, rotação.Concretocentrifugado. nucleares.
666.97.033.3 Processamentoespecial,compactaçãoetc. para 666.972.16 Misturas de concreto. Agentes diversos.

• uso subaquático,para obras hidráulicas. 666.972.162 Agentes impenneabilizantes, repelentesde água
Concretosubaquático.Concretohidráulico. 666.972.163 Agentesendurecedoresda superfície.

• 666.97.033.4 Colocaçãoe fixaçãode armação,de reforçopara 666.972.167 Agentesde proteção contra congelamento.
concreto. 666.972.168 Agentesde arejamento.

• Para usar com 666.98 666.972.17 Mistura de água no concreto. Proporçào de água
666.97.035 Medidas durante a pega e o endurecimentodo paracimento.

• concreto. -+ 666.9.022.7
666.97.035.4 Tratamentoa vácuo paraextraçãode água. 666.972.2 Concreto sem recalque (consistência de terra

• Concretoa vácuo. úmida).
666.97.035.5 Curado concreto. Endurecimentoartificial do 666.972.3 Concretode baixo recalque(consistência

• concreto. plástica).
666.97.037 Remoçãode formasde trabalho. Remoção de 666.972.4 Concretode alto recalcque(consistênciafluida,

• objetosde concreto dos moldes. Período derrarnável).
adequado paraa remoção. 666.972.5 Concreto com propriedades especiais.

• 666.97.038 Tratamento de proteção do concreto depois do 666.972.52 Concreto resistente à água.
endurecimento. Concreto à prova d'água.• 666.97.05 Manipulação e transporte da massa.Fabricação 666.972.53 Concreto resistenteao congelamento. I
e acabamentode produtosmoldados. Concreto arejado. I

• I666.97.052 Manipulaçãoda massa Entregade concreto 666.972.54 Concretode baixocalor.

j• pronto (no local da obra). 666.972.55 Concreto resistente ao uso. Concreto duro.
666.97.052.2 Concretomisturadoem fábrica. Entregaem 666.972.7 Concreto pesado(concreto com agregado

• recipientesespeciaisou caminhõessem pesado).
betoneiras. 666.973 Concreto leve. Concreto com baixo peso

• 666.97.052.3 Concretomisturadoem caminhão-betoneira. unitário.
IMistura em trânsito. Caminhões-betoneiras. 666.973.2 Concreto levecomagregado mineral especial e/
I• 666.97.053 Entrega contínua de concreto pronto (no localda ou não-mineral. :

obra). Concreto com serragem. Concreto ,

• Entrega de concreto por meio de com cortiça. Concreto em que se podem ~
tubos, por bomba, com ar comprimido. cravar pregos. Concreto de cinzas.

• Colocadorespneumáticos de concreto. 666.973.3 Concreto leveapenascom agregadosgraúdos.
666.97.055 Fabricação,ligaçãoetc. do concreto. Concretogrosso.

• 666.97.056 Usinagem.Corte. Martelagemetc.. 666.973.4 Concretocomagregados levesde tamanho
666.97.058 Revestimento, tingimento, impregnaçãoetc. único,com intervalosgraduados.

• Pintura e outros acabamentos na superfíciedo 666.973.6 Concretoarejado. Concreto celular.Concreto
concreto. isolante.• Divisões principais 666.974 Concretos especiais.

666.971 Argamassas. 666.974.2 Concreto refratário. Concreto resistenteao fogo.• 666.971.3 Argamassade cal (argamassanão-hidráulica), 666.974.4 Concretocolorido.

• 666.971.4 Argamassade cimento(argamassahidráulica). 666.974.6 Concretos que contêm cimentos especiais.
666.972 Concreto. Concreto de cimento. Concreto que contém cimento com

• 666.972.1 Concretosegundoa composiçãodo agregadoe alto teor de alumina.
da mistura. 666.98 Cimento e concreto armado. Concreto

• 666.972.11 Proporção agregado/cimento. protendido.
666.972.112 Concretomagro(altoteorde agregado,baixo Indicar o lugar e o suporte do reforço por

• teorde cimento). .033.4 (de 666.97.033.4)
666.972.114 Concretogordo (baixo teorde agregado,alto teor 666.981 Produtos de cimento armado.

• de cimento). 666.982 Concreto armado.
666.972.12 Agregadosparaconcreto. -+ 624.012.451.46,691.328.693.551.56

• Forma (tamanho. formato) peso do Produtos, vigas etc. de concreto
agregado. protendido.

"• 666.972.122 Agregadosno total (agregadode lastro). 666.982.2 Concretoarmado.
Agregadonão-classificado. 666.982.24 Armadurasdo concreto.

• 666.972.123 Agregado graúdo. Barras de aço, vergalhões. telas de aço.
666.972.124 Agregado miúdo. 666.982.3 Concreto protendido pré-tensionado,• 666.972.125 Agregado leve. 666.982.4 Concreto protendido.

-+ 666.973 666.982.7 Concreto de madeira,concreto de bambuetc.• 820

••
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667 Indústrias de pigmentos

667 Indústrias de pigmentos

--+ 535.6,547.97,621.795.3,676.024.72. 676.026.72.677.027.678.029.8
Escopo: Manufatura e uso de pigmentos, tintas etc..

Subdivisões auxiliares especiais
667-12 Cores. Matizes.

667-12 :5535-2
667-121 Grupo da cor vermelha.
Divisões principais

Tintas de escrever. Materiais de
escrever.

Pigmentosde antraceno que contêmenxofre.
Acridinas. Pigmentos de diarilmetano.
Pigmentos de triarilmetano. Ftalefnas.
Pironinas. Pigmentos de hidroxicetano.
Pigmentosde acridina
Auraminas. Pigmentos de diarilmetano.
Pigmentos de triarilmetano.
Pigmentosde hidroxicetona.
Ftalelnas.
Pironinas. Xantenas.
Azinas. Oxazinas. Tiazinas. Indulinas.
Indofenóis.Indaminas.
Indofenóis.
Pigmentos que contêm enxofre.

--+ 667.282.7
Pigmentos de tina.
Pigmentosde índigo.

--+ 667.275
Pigmentos de quinolina, cianina,
ftaloclanlna, nitro e nitroso.
Pigmentosde quinolina Cianinas.
Pigmentos nitro e nitroso.
Outros pigmentos orgânicos sintéticos.

Especificarpor :547..

Tintas. Tintas de escrever.
--+ 003.57

Tintas de escrever comuns.
Tintas pretas de cópia.
Tintas de cópia. Tintas de anilina.
Tintas coloridas.
Tintas permanentes (tintas indeléveis).
Tintas simpáticas (tintas invisíveis).
Tintas metálicas.

Tinta dourada. Tintaprateada.
Tintas para canetas esferográficas.
Outros tipos de tinta.

Tintas em pó. Tabletes de tinta.

667.287.4
667.287.6
667.289

667.287

667.284.6
667.285

667.282.7
667.283

667.4

667.286
667.286.2

667.283.1
667.283.3
667.283.4
667.283.6
667.283.7
667.283.8
667.284

667.41
667.42
667.43
667.44
667.45
667.46
667.47

667.5 Tintas de impressão (pretas ou
coloridas). Tintas litográficas. Lápis
de escrever e desenhar. Lápis de
cor. Creions coloridos.

Subdivisões auxiliares especiais
667.5.03 Matéria corante. Aglutinantes. Aditivos.
667.5.032 Matéria corante (corantes, pigmentos) para

tintas de impressão. Tintas coloridas de
impressãosegundo o pigmento.

667.5.033 Agentes aglutinantes para tintas de impressão.
Tintas de impressão segundo os aglutinantes e

667.488
667.49

667.41.5

Indústria de pigmentos. Fabricação
e uso de pigmentos.

--+ 677.016.42,677.027.4,677.047.4
Materiais complementares.
Mordentes.
Agentes reveladores.
Agentes de brilho.
Agentes fixadores.
Tratamento prévio do material a ser
tingido.
Processos de tingimento.
Pigmentos inorgânicos.
Pigmentos orgânicos naturais.
Pigmentos de origem animal.

--+ 547.975. 638.3
Pigmentos de origem vegetal. Pigmentos
vegetais.

--+ 633.86
Pigmentos extrafdos da planta inteira (p.

ex., tornassol),
Pigmentos extrafdos de madeiras.

De tatajuba, decatechu, de pau
campeche.

Pigmentos extrafdos de cascas ou raízes (p.
ex., de garança, de cúrcuma),

Pigmentos extrafdos de folhas, flores, frutos
(p. ex., de fndigo, de fsatis, de pastel-dos
tintureiros).

--+ 667.286.2
Pigmentos extrafdos de galhos (p, ex., de
gambir ou catechu),
Pigmentos orgânicos sintéticos.

Pigmentos de anilina.
Pigmentos azo, azoxi e hidrazo.
Pigmentosmonoazo.
Pigmentos diazo.
Pigmentos poliazo.
Pigmentos poliazo de aminas diazotizadas por
auto-acoplamento.

Marrom-da-prússia. Pigmentos
crisóides.

Pigmentosde estilbeno.
Pigmentoshidrazo.
Pigmentos de antraceno e antraquinona.
Pigmentos simples de antraceno,
Pigmentos de antraceno com sistemas de anel

667-12

667.272/.276

667.272

667.274

667.28

667.24
667.26
667.27
667.271

667.21
667.214
667.215
667.216
667.217
667.22

667.2

667.281
667.281.1
667.281.2
667.281.5
667.281.6

667.275

667.276

667.273

667.281.74
667.281.8
667.282
667.282.1
667.282.4

.1
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•• 667 Indústrias de pigmentos

•• gráfico. 667.612 Propriedades e teste de materiais de

• Divisões principais revestimento antes ou durante a aplicaçlio.
667.52 Tintas de impressão (pretas ou coloridas). 667.612.2 Tamanho da partlcula em revestimentos.

--+ 655.3 Espessura do grão.• 667.521 Tintas de impresslo pretas. --+ 539.215

• 667.521.1 Tintas de impressão pretas comuns. Negro-de- 667.612.3 Comportamento de materiais de revestimento
carbono (negro-de-fumo). em armazenamento.

• --+ 661.666.4 Separação e sedimentação.
667.521.2 Tintas de impressão pretas finas. Espessamento. Gelificação.

• 667.521.3 Tintas de impressão para impressoras rotativas. Redispersibilidade (reação à agitação).
667.521.4 Tintas de carbono. 667.612.6 Comportamento de materiais de revestimento

• 667.522 Tintas de impressão coloridas. durante a aplicação. Propriedades de formação
667.523 Tintas de impressão de anilina. depe1fcula

• 667.524 Tintas de Impressão planográfica. Aplicabilidade. Facilidade uso do
--+ 667.55 pincel. Dispersibilidade. Descamação.

• Tintas litográficas. Tintas de 667.612.8 Comportamento de materiais de revestimento
impressão oflset. durante a secagem. Tempo de secagem.

• 667.525 Tintas para Impressão a entalhe. 667.613 Propriedades e testes de revestimentos após
Tintas para gravura a água-forte. a aplicaçlo e secagem. Propriedades dos• gravura. revestimentos aplicados (inclusive das

667.526 Tintas de impresslio para outras finalidades. primeiras demlios, das demãos de base).• Tintas de impresslo especiais. Exemplo(s) de Combinação(ões):

• --+ 628.9.03,677.027.5,677.047.5 667.613:535.685 Resistência dos
Tintas para mimeógrafo. Tintas para revestimentos à água

• serigrafia. Tintas deimpressão em 667.613.2 Desgaste de revestimentos por ação de
tecidos. Tintas para impressão de intempéries. Comportamento sob várias

• segurança (para impressão de certificados condições climáticas.
de ações etc.). Tintas de impressão --+ 535.686

• luminescentes. Exemplo(s) deCombinação(ões):

667.528 Vernizes e lacas para impressos. 667.613.2:620.199 Desgaste artificialmente

I• 667.53 Tintas para almofadas de carimbos. Tíntas acelerado dos revestimentos. Testes a
para carimbo (p, ex., para carimbo de curto prazo dos revestimentos ).• borracha), Tintas de duplicação (p, ex., 667.613.3 Comportamento de revestimentos em relação a
tintas bectográficas). Tintas em fita (p. ex., líquidos.

• pigmentos para fitas de máquinas de Exemplo(s) de Combinação(ões):

• escrever). 667.613.3:547.294 Comportamento em
667.55 Tintas litográficas. relação a ácidos butíricos

• --+ 667.524 667.613.4 Comportamento de revestimentos em relação a
667.56 Lápis. Lápis de cera. gases e vapores.

• --+ 686.862.2, 75.023 Exemplo(s) de Combinação(ões):

667.562 Lápis. Lápis de grafita. 667.613.4:546.171.1 Comportamento em

• 667.564 Lápis-tinta. Gizes e lápis com pigmentos de relação à amônia
anilina. 667.613.5 Propriedades biológicas de revestimentos (e

• 667.565 Lápis coloridos. suas pesquisas).
Exemplo(s) deCombinação(ões):

• 667.6 Revestimentos e técnicas de 667.613.5:620.193.8 Comportamento com

revestimento. Tintas. Vernizes. relação à ação biológica Resistência a

• Lacas. ataque biológico
As subdivisões de 667.6podem ser 667.613.7 Defeitos de revestimentos.

• combinadas por meio do apóstrofo para 667.62 Componentes de revestimentos.

substituir os dígitos 667.6 no segundo 667.621 Veículos e aglutinantes. Aglutinantes como

• elemento e nos elementos subseqüentes no revestimentos, sem pigmento.

composto; os elementos são citados em 667.621.2 Aglutinantes aquosos, à base de água• ordem numérica decrescente 667.621.22 Aglutinantes aquosos inorgânicos.

• Exemplo(s) deCombinação(ões): Cal. Vidro solúvel.

667.629.6'215.3 Agentes contra formação 667.621.26 Aglutinantes aquosos orgânicos.

• de nata para óleo em repouso Proteínas. p. ex., albumina.

667.661.23'443 '332.4 Pistolas para pintar Carboidratos. Gomas.

• com tinta a óleo 667.621.3 Asfalto. Betume. Alcatrão.
667.61 Assuntos gerais. 667.621.4 Óleos graxos e ceras como aglutinantes.

• Propriedades. Testes. Defeitos. 667.621.42 Óleos animais e vegetais como aglutinantes.

822••
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667 Indústrias de pigmentos

Produtos especiaisextraldos de óleos. -+ 66.022.34.66.063.5,66.063.61.
667.621.44 Cerascomo aglutinantes. 661.185
667.621.5 Óleosgraxos,com composiçãomodificada, 667.629.6 Agentes contra formação de nata.

comoaglutinantes. 667.629.8 Agentes que afetamo acabamentoda superficie.
Õleosfervidos. 6leos oxidados. Agentes que produzem efeitos especiais nas
Õleos levemente sulfurizados. Factlcio superflcies, texturas.
(substância semelhante à borracha obtida 667.629.82 Agentes para efeitos especiais de brilho.
pela vulcanização de óleos vegetais Para brilho intenso. acabamento
insaturados). acetinado, acabamentofosco.

667.621.53 Óleos polimerizados. 667.629.83 Agentes para produzir superficies desiguais,
Õleo delinhaça refinado. irregulares.

667.621.6 Aglutinantesmacrornoleculares, Para efeito enrugado. Para efeito
Resinas naturais e sintéticas como fosco.
aglutinantes. 667.629.84 Agentes para produzir superficies gretadas,

667.621.7 Outros componentes essenciais do sistema de rachadas(efeitos de fissura, craquelê).
aglutinação. 667.629.88 Agentes para reduzir a decomposição da tinta.

-+ 66.063.72,667.629 667.629.9 Outras substâncias complementares.
Plastificadores. -+ 667.637.4

667.622 Pigmentos, corantes em revestimentos, Aperfeiçoadores da fluidez.
-+ 66.022.33,666.291.3 Agentes venenosos, tóxicos (bactericidas.
Indicar as cores por -12... fungicidas etc.).

667.622.1 Pigmentosinorgânicos(excetometais)em 667.63 Revestimentos: produção e uso.
revestimentos. 667.632 Execução de revestimentos.

667.622.11 Pigmentosminerais. Processos e instalações.
Especificarpor :661.8... Especificarpor. 021. 09 (de 66.021.09)

Exemplo(s) de Combinaçãotões): Exemplo(s) deCombinaçãotões):
667.622.11:661.847Pigmentosde 667.632.022 Preparo de matérias-primas

compostos de zinco (p, ex., branco-de- para revestimentos
zinco) 667.632.022.5 Tratamentomecânico.

667.622.11:661.852Pigmentosde Corninuição etc.
compostos de chumbo (p. ex., chumbo- 667.632.046 Tratamento térmico.
vermelho,mínio,zarcão) Aquecimento, fervura. Cozimentodo

667.622.11 :661.872Pigmentosde verniz
compostos de ferro (p. ex., óxidos de 667.633 Revestimentos segundo a composição.
ferro) 1ndicar a cor por -12...

667.622.2 Pigmentosmetálicos. 667.633.2 Revestimentossegundo o tipo de aglutinante.
Especificarpor :669... 667.633.2 :667.621

Exemp1o(s) de Combinação(ões): 667.633.22 Revestimentosà basede água.
667.622.2:669.35Ligasde cobrecomo Tintas à base deágua. Caiações.
pigmentos 667.633.2

667.622.3 Pigmentosorgânicos. 667.633.24 Revestimentos à base de óleo e cera. Tintas a
667.622.31 Pigmentosorgânicosnaturais. óleo.
667.622.32 Pigmentosorgânicossintéticos. 667.633.2
667.622.33 Pigmentosparaformaçãode laca 667.633.26 Revestimentosà base de resina.
667.622.4 Pigmentossolúveisno aglutinante. Lacas. Vernizes.

667.622.4 :667.622.3 667.633.2
667.622.5 Enchimentos.Dilatadores.Basesde pigmentos. 67.633.4 Revestimentossegundo o pigmento,o corante.
667.629 Auxiliares, aditivos para revestimentos. 667.633.4] Revestimentoscom pigmentos inorgânicos

-+ 667.621.7 (excetometais).
667.629.2 Solventes.Redutores (thinners).Diluentes. Especificarpor:661.8...

Exemplo(s) de Combinação(ões): 667.633.42 Revestimentoscom pigmentosmetálicos.
667.629.2.061.18Solventes Especificarpor :669...
667.629.2.063.93 Redutores(thinners). 667.633.6 Revestimentossegundo os complementos,

Diluentes aditivos.
667.629.3 Secantes. Especificarpor :667.629...

-+ 66.047.8 667.634 Revestimentos segundo o método de
667.629.38 Retardadoresde secagem. aplicação.
L:L:", L""'O AI r'_..._L!1': __ ~ ____ 1 _ _ _ _ _ ___ ....__ ~ __ .:___ ..J~ __
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•• 667Indústrias depigmentos

•• vernizesde aplicarpor meio de pulverização. 667.637.4:628.9.03 Tintas luminescentes
667.634.4 Revestimentos paraaplicaçãopor imersão. (luminosas)• Tintase vernizesparamergulho, imersão. 667.637.4:699.812Revestimentos à prova

• 667.634.5 Revestimentos paraaplicaçãocomesponjas, defogo
pontilhamentos, chapiscoetc. Tintas para -+ 667.629.

• chapisco. 667.637.8 Revestimentospara produçãode determinados
667.634.6 Revestimentos paraaplicaçãocomrolos.Tintas efeitosna superficie.

• e vernizesde aplicarcomrolo. 667.637.8 =667.629.8
667.634.7 Revestimentos paraaplicaçãocomespátula. 667.638 Revestimentos segundo a função no sistema

• Massa corrida. Massa de de revestimento.
vidraceiro. Lixadeira de superficie. 667.638.2 Tintas de base(primers).

• 667.634.8 Revestimentos paraaplicaçãopor 667.638.4 Tintas paraprimeirademão.Camadas
derramamento, viragem. intermediárias. Niveladores. Massacorrida.

• 667.635 Revestimentos segundo o método de 667.638.6 Camadasfinais.Tintas de acabamento.
secagem. 667.64 Técnica, processos de revestimento.

• 667.635.3 Revestimentos para secagema temperatura -+698.12

normal. Revestimentos de secagem rápida. 667.644 Técnica de aplicação de revestimento.• 667.635.5 Revestimentos parasecagema alta temperatura. 667.644 =667.634
667.636 Revestimentos segundo o substrato 667.644.3 Aplicaçãopor pulverização.• (material a ser pintado). Pintura porpulverização, a

• 667.636.2 Revestimentos paramateriais inorgânicos. pistola. spray, aerossol.

-+ 669...69 667.644

• Para metais e outros minerais. 667.645 Secagem do revestimento.
667.636.4 Revestimentos paramateriaisorgânicos. 667.645 =667.635

• Para madeira e outros materiais 667.645.3 Secagema temperaturanormal.Métodosde
fibrosos. Para borrachas e plásticos. secagem rápida

• 667.636.8 Revestimentos paracobrir revestimentosjá 667.645
existentes. 667.646 Técnica de revestimento segundo o

• 667.637 Revestimentos segundo as propriedades e o substrato (material a ser pintado).
uso. 667.646 =667.636

• 667.637.2 Revestimentos resistentesa determinadas 667.647 Técnica de revestimento segundo as
influências. Revestimentos de proteção. propriedades do revestimento.• 667.637.22 Revestimentos resistentes a influências 667.647.2 Revestimento segundoo aglutinante.
mecânicas. 667.647.2 =667.621 ~

• Revestimentos resistentes ao 667.647.22 Revestimentocom tintas à basede água etc..

I• desgaste. 667.647.2
667.637.23 Revestimentos resistentesa outras influências Revestimento segundoo pigmento,o corante.

I

667.647.4

• fisicas e quimicas. Especiflcarpor:661.8...
667.637.232 Revestimentos resistentesao calore ao frio. 667.648 Execução das demãos.

• Exemplo(s) deCombinação(ões): 667.648.1 Trabalhopreliminar.
667.637.232:621.565 Revestimentos para Remoção de pinturas anteriores

• instalações de refrigeração (remoção da tinta antiga). Lixamento.

667.637.233 Revestimentos resistentesà água,à umidade. Emassamento.

• 667.637.234 Revestimentos resistentesà fumaça, gasesde 667.648.2 Aplicação de baseantiferruginosa,
exaustão. 667.648.3 Aplicaçãodo primer,da tinta de base.

• 667.637.236 Revestimentos resistentesa substânciascom 667.648.4 Aplicaçãoda primeirademão,das demãos
açãodissolventee/oudilatante. intermediárias.• Revestimentos resistentes a 667.648.6 Aplicação da demãofinal.

• hidrocarbonetos, álcoois. óleos. 667.648.8 Trabalhode acabamento.
667.637.237 Revestimentos resistentesa ácidosou álcalis. Lixamento. Polimento. Secagem

• 667.637.25 Revestimentos resistentes a influências em estufa.

atmosféricas. 667.649.2 Aplicaçãode ouropel (folhasde metal).

• 667.637.27 Revestimentos resistentes à ferrugem, corrosão. Aplicação dedecalcomanias.
667.637.4 Revestimentos para finsespeciais. -+ 669.058 e respectivas referências.

• Exemplo(s) de Combinação(ões): 669.216. 676.263.4

667.637.4:536.522.3 Tintasque indicam a 667.649.4 Pinturadecorativa, ornamental. Produçãode

• temperatura desenhos,de padrões, na superficie.
667.637.4:620.193.8 Revestimentos com -+ 744.34

• açãobiológica Tintasbactericidas, Por estêncil. Por impressão a rolo.

fungicidas 667.649.6 Letrasna pintura.Letreiros. Pinturade letreiros.

• 667.637.4:621.315.617 Lacasisolantes -+ 744.9

• 824

•
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• 669 Metalurgia

• ~ 667.6.J9.4/.6667.653 Revestimento final. Camada final.

a 667.653.2 Camada final segundo o aglutinante. Estênceis. Rolos.

667.653.2 :667.621 667.661.5 Equipamento para aplicação de ouropel (folha) e

• 667.653.24 Camada final à base de óleo. transferências (decalcomania).

667.653.2 ~ 669.058 e respectivas remissivas.

• 667.653.4 Camadas finais segundo os componentes 669.216,676.263.4

pigmentos. 667.661.6 Equipamento especial.• Especificarpor :661.8... Cabinas de pulverização. Mesas

• 667.657 FunçAo da camada final. giratórias.

667.657.1 Efeito de coloração. 667.691 Agentes e métodos para remoção de., 667.657.2 Efeito protetor. revestimentos. Agentes de descamamento.

667.657.3 Imitação de outros materiais. Removedores de tinta.

• Especificarpor :... Descamadores de tinta.

Exemplo(s) de Combinação(ões):

• 667.657.3 :674.031.949.1 Imitação de teca 667.7 Coloração, tingimento etc. de
667.657.4 Camadas finais para fins especiais. materiais diversos (exceto

• Especificar o objetivo por :... impressão e pintura).
667.657.8 Camadas finais com efeito especial de ~ 677.027.4

• superflcie. 667.74 Coloração de madeira. Tingimento de

667.657.8 :667.629.8 madeira.

• 667.658 Camadas, revestimentos específicos. 667.741 Por gravura a cor.

667.658;;D67.638 667.742 Gravação química da madeira. Reforço do.' 667.658.4 Primeiras demãos. Camadas intermediárias. grão. Realce da cor do grão..1 667.658 Envelhecimento com ácidos.

667.661 Ferramentas, equipamento para operações Envelhecimento com vapores de amônia.

.~
de revestimento. 667.743 Coloração por impregnação (infiltração).

667.661.1 Equipamento para preparo e armazenagem de 667.75 Coloração, tingimento de pedras naturais e

• materiais de revestimento. artificiais, cimento etc••

667.661.13 Dispositivos de trituração, moagem. Moinhos 667.76 Coloração, tingimento de metal.

• de tintas. Dispositivos para misturar tintas etc .. ~ 621.785.7,669...69

667.661.17 Recipientes para materiais de revestimento. 667.761 Por meios elétricos.

• Recipientes etc. para tintas e vernizes. ~ 621.357.8
, Exemplo(s) de Combinação(ões): 667.762 Por meios químicos.

.~ 667.661.17:621.642.17 Garrafas para ~ 621. 794.5
materiais de revestimento 667.763 Por meios térmicos.

• 667.661.2 Equipamento para aplicar o revestimento. ~ 535.662.1

~ 687.978, 75.022.2 667.767 Coloração por eloxldação (do alumínio).• Brochas, pincéis de tinta. Pistolas 667.77 Coloração de outros materiais.

• de borrifamento. Sprays. 667.772 Coloração, tingimento de couro.

667.661.2 :667.634 ~ 675.026.1.675.046.1

• 667.661.23 Pistolas de borrifamento. Aerossóis de pintura. 667.773 Coloração, tingimento de borracha e
667.661.2 plásticos.

• 667.661.3 Dispositivos para produção de efeitos especiais, 667.777 Coloração de alimentos.

texturas, na superflcie. ~ 637.238.2,637.338.2,663.052

• 667.661.3 :667.629.8 667.78 Coloração, tingimento de materiais
667.661.34 Dispositivos para produção de efeitos de transparentes.

• ranhura, craquelê etc .. 667.781 Coloração de líquidos.
667.661.3 667.783 Execução de filtros de luz•.: 667.661.4 Equipamento para produção de padrões, ~ 666.1.058.1, 666. 24Usode

I desenhos, letreiros. filmes de gelatina. lâminas. chapas..' 669 Metalurgia.' ~ 539.41.5.546.3/.9,620.18,621.7/.9.622.661.8

~ Subdivisões auxiliares especiais produtos metalúrgicos (e dos materiais

• semiacabados) usar -4... (de 62-4...)
669-1 Estado do metal ou liga, segundo o 669-11 Metais em estado natural.



•
• 669 Metalurgia

• 669-13 Metais trabalhados, forjados ou batidos. 669-156.4

• Metais moldados a quente. 669-156.5

669-131 Metais trabalhados, forjados ou batidos em 669-156.6• geral. 669-\56.7
669-132 Metais batidos.• 669-133 Metais martelados. 669-157

• 669-134 Metais forjados. 669-157.2
669-135 Metais prensados. 669-\57.8

• ~ 669-126
669-136 Metais estampados, esmagados com 669-157.9

• estampa. 669-158
669-138 Metais preparados pela metalurgia do pó. 669-158.8

• ~ 621.762 669-159.2
Compactosde limalha. Compactos 669-17

• sinterizados.
669-14 Metais fundidos.

• ~ 621.74 669-172
669-141 Metais fundidos a areia, em moldes de 669-174

• arenito. 669-175
669-142 Metais fundidos por centrifugação. 669-176• 669-143 Metais fundidos em matrizes, moldados por 669-177

• injeção.
669-144 Metais fundidos por resfriamento.

• 669-145 Metais de fundição precisa. 669-178
Metaismoldadoscom moldes

• próprios (decera.p.ex. que se derretem 669-19
depoisde copiados).

• 669-146 Metais de fundição composta.
669-147 Metais de fundição continua.

• 669-15 Metais tratados a calor.
~ 669-97 669-2/-9

• Especificarpor :621. 785...
669-151 Metais aquecidos em geral.

• 669-\51.6 Velocidade de aquecimento.
669-151.7 Metais submetidos a banho.• 669-\51.8 Mal aquecidos. Aquecidos defeituosamente.

• 669-151.82 Queimados.
669-151.83 Superaquecidos.

• 669-151.84 Descarburizados.
669-151.86 Modificados na composição da superficie.

• Deszincados.
669-153 Metais temperados.

• 669-153.3 De têmpera negra (preto recozido).
669-153.4 De têmpera brilhante, ao verme lho briIhante.

• 669-153.6 Temperados por processos que envolvem
transformação de fase.

• 669-\53.7 Temperados sem transformação de fase.
669-154 Metais derretidos.

• 669-155 Metais de cementação carburante. Metais de

• superficie enrijecida.
669-155.1 Metais de cementação carburante sem

• enrijecimento.
669-155.2 Com cementação enrijecida

• 669-155.3 Nitridados. Carbo-nitrídados. Metais
cianidados.

• 669-155.4 De superfície enrijecida por aquecimento
localizado. Enrijecimento a chama.

• ~ 621.785.54
669-156 Metais enrijecidos, temperados.

• 669-156.2 Endurecido por jato de ar.
669-156.3 Enrijecido em água ou solução aquosa

• 826

••

Enrijecido em ar líquido ou meio similar.

Enrijecido em óleo.

Enrijecido em metais derretidos ou sais.

Enrijecidos em meios sólidos.
Em areia.

Metais temperados e envelhecidos.
Metais temperados.
Metais envelhecidos. Metais endurecidos pelo
tempo. Metais endurecidos por precipitação.
Metais tratados por processos combinados.
Metais resfriados.
Velocidade de resfriamento.
Metais tratados a baixa-temperatura.
Metais estruturalmente modificados
(principalmente a estrutura cristalina) por
outros meios que nllo apenas o calor.
Metais de cristal único, monocristalinos.
Metais recristalizados.
Metais com tamanho anormal de grão.
Metais com orientação definida.
Metais enrijecidos por trabalho. Metais
enrijecidos por tensão.
~ 669-122

Metais eletromagneticamente modificados,
enrijecidos etc..
Metais caracterizados por outras
características especiais.

Desenvolvidoem 669.15-19... e 669.35
19...

Detalhes de maquinaria,
instalações e produtos.

Osauxiliares -2/-9 (de 62-1/-8 e 66-9) são
aplicáveispor toda a 669

Exemplo(s) de Combinação(ões):
669-2 Componentes de máquinas,

aparelhos, equipamento
669-4 Estado, condição, forma dos

produtos metalúrgicos (e dos materiais
semiacabados)

669-403 Estado gasoso
669-404 Estado llquido. Estado fundido,

derretido
669-405 Estado sólido. Estado solidificado
669-408 Condição da superfície dos objetos

de metal
669-41 Objetos metálicos planos (p.ex.

barras, placa, folha, tira)
669-42 Seções de metal. Objetos metálicos

perfilados
669-462 Seções ocas fechadas de metal
(p.ex. tubos, canos, mangueiras de

metal)
669-492.2/.3 Pós, grãos, granalha de metal
669-5 Operação e controle das máquinas e

processos
669-6 Combustível e outras características

da fonte de calor da maquinaria e das
instalações

669-8 Características da força motriz das
máquinas e aparelhos
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•
• 669 Metalurgia

•• 669-97 Dados térmicos característicos. ordem da CDU se se preferir ou se a

• Temperatura. Âmbito da temperatura proporção dos componentesfor

669-98 Pressão. Âmbito da pressão desconhecida), são indicados

• --+ 669- acrescentando-se as subdivisões de 669.2/

669-1 .8 com o dígito de 669 substituidospor um

• 669...11...8 apóstrofe
Esses dígitosfinais podem ser Exemplo(s)de Combinaçãotões}:

• acrescentados a qualquer umdos números 669.215 Ligas de ouro
principais que indicam os metais 669.215 '22 Ligas de ouro e prata

• particulares em 669.21.8, para criar 669.35 Ligas de cobre
subdivisões diretas.As subdivisões listadas 669.35'5' 6 Ligas de cobre, zinco e estanho• em 669.21.8 exemplificamissoe ampliam as 669...6 Fabricação e acabamento de metais e/ou

• subdivisõespara determinados metais ligas especificas.
(especialmente...3 e ...43) Especificarpor :...

• 669... 1 Obras gerais sobre a metalurgia de metais Exemplo(s) de Combinação(ões):
espeeíâcos, Produção. Importância. 669.36 Acabamento do cobre

• 669...3 Extração a partir de minérios. Metalurgia 669.36:621.771.2 Laminação do cobre
de extração. 669...69 Acabamento, revestimento, colorimento etc.

• Para as subdivisões, ver os metais da superficie de metais e/ou ligas
específicosem 669.21.8 especificas.

• Exemplo(s)de Combinação(ões): --+ 667.6 especialmente667.636.2.667.76

669.33 Metalurgia da extração do cobre. 669...691 Acabamento por oxidação. Acabamento

• Extração do cobre anodizado.
669•.•4 Purificação. Refinação. Recuperação. 669...692 Acabamento por tintura.

• 669...41 Refinaçllo por meios químicos, 669...693 Acabamento cerâmico. Esmaltagemvitrificada
669...42 Refinação por meios fisicos. --+ 666.29• 669...43 Processos especiais de refinação para metais 669...695 Acabamento com aglutinação de borrachaou

• especificos. plástico.
Para as subdivisões ver os próprios metais --+ 678.066

• em 669.21.8 669...696 Acabamento de pintura Acabamento de
669...47 Refinaçllo eletrolítica com o metal como laqueamento.

• anodo. 669...699 Acabamentos metálicos.
669...48 Recuperação a partir de fragmentos, --+ 669...8

• produtos de refugo ou ligas. Revestimentopor galvanização.
Chapeamentocom metal.

• 669... 5 Ligas. 669..•7 Usos, aplicações de metais e/ou ligas
--+ 669.017.1.669.018 especificas.

• As ligas são classificadas Especificarpor :...
preferencialmentesob o metalqueforma o Exemplo(s)de Combinação(ões):

• componenteprincipal. Elaspodem ser 669.37 Aplicações do cobre

• classificadassegundo a composição ou as 669.37:663.4 Aplicações do cobre na
propriedades indústriade cervejaria

• 1) Para indicar as ligas segundo as 669...8 Metais e/ou ligas especificos aplicados
propriedades acrescente .018 e suas como revestimento, galvanização de

• subdivisões ao númeropara a liga,p.ex. revestimento ou chapeamento.
669.14.018.841Aços resistentesa ácidos --+ 669.058 e respectivasreferências

• 669.35.018.24 Ligas de cobre como metais para o metal a ser revestido ver 669...699
de suporte 669...84 Revestimentos de metais e/ou suas ligas em

• 2) Para indicar as ligas segundo sua materiais não metálicos.
composição. usa-se também .018 se o Exemplots) de Combinaçãotões):

• conceitofor um grupo de metais 669.718.4 Revestimentos de aluminio em
representadopor um número de não metais

• abrangência (um compostoformado com o 669.718.4:676 Revestimentosde alumínio
sinal de extensãa/f.p.ex. em papel e papelão

• [669.211.23].018 Ligas de metais nobres 669...85 Revestimentos de metal e/ou suas ligas
[669.851.86].018 Ligas de metais de terras sobre o mesmo metal ou suas ligas.• raras » 669...86 Revestimentos do metal e/ou suas ligas

• Outras ligas são classificadasno número sobre outros metais ou suas ligas.
para o elementocomponenteprincipal. 669...861 A oartir de vanores.



•
• 669 Metalurgia

•
• 669...867 Por aspersãodo metal. Para perfuração. estampagem.

1 669...868 Chapeamentopor superposição, revestimento, 669.018.254 Metaise ligasparaferramentasde prensagem,

• cobertura. de fazer cabeçasde pregos, parafusosetc a frio..

I 669•••87 Depósitos eletrolíticos do metal e/ou suas -+ 621.7.073

• ligas sobre outros metais ou suas ligas. 669.018.255 Metaise ligaspara moldesde perfilagem,

I 669.01 Metalurgia emgeral. laminadoresa frio etc..• -+ 620.18 669.018.256 Metaise ligas resistentesao desgaste.

i. 669.013 Instalações e trabalhos metalúrgicos. Para perfuração de rochas.

Subdividir como em 66. 013... ferramentas para esmagamento, para

I. 669.014 Reações que envolvem metais. desintegração.

1 669.014.6 Comportamento doselementosespecíficos. 669.018.258 Metaise ligaspara usinagema quente e fundição

• 669.014.7 Reaçõessegundoo lugarondese realizam. sob pressão.

1 669.014.72 Reaçõesna zonade combustão. 669.018.26 Metaise ligasfacilmente deformáveis. Ligasde
• 669.014.74 Reaçõesentre os gasesdesprendidose os estiramentoprofundo. Ligasmoles(p.ex.aço

I.
minériose fundentes. mole).

669.014.76 Reaçõesna zonade formaçãodo metal. -+ 669.0/8.23.669.127.5

I. 669.014.8 Irregularidades nasreações. 669.018.27 Metaiscom alta elasticidade(p.ex. metaispara
Operação irregular do forno: molas).

I. muito quente, muitofrio. Excesso oufalta 669.018.28 Ligasfundentes(usadasprincipalmenteno
de minérios. Explosões. Erupções. estadofundido).

i. 669.015 Tipos de produto. 669.018.29 Metais e ligas estruturais, de construção.
Classificar os produtos específicos em -+ 691.7

I. 669.11.8 669.018.291 Metais e ligascomuns (pesados) estruturaise de
669.015.2 Produtosintermediários. construção.

I. 669.015.3 Produtos de metal bruto. 669.018.292 Metais e ligas estruturais e de construçãode alta

I.
669.015.4 Produtos de metalpuro. resistência
669.015.5 Produtosde metalsuperpuro,super-refinado. 669.018.298 Metaise ligasparaendurecimento por I

I.
669.015.7 Gases.Gasesde alto-fomo. tratamentotérmico.

I669.015.8 Subprodutossólidos. 669.018.4 Metaise ligascom propriedadestérmicas
-+ 66.046.581.59 especiais. I

• 669.015.9 Perdas. 669.018.41 Metaise ligasde baixatemperatura.

~
669.017 Metalurgia física de metais específicos. 669.018.42 Metaise ligascom baixo ponto de fusão.

• 669.017.1 Sistemas de liga 669.018.44 Metaise ligas resistentesà corrugação,
-+ 669...5 669.018.45 Metais e ligascom alto ponto de fusão.

I· 669.017.11 Diagramas defase. -+ 669.018.9
Para o diagrama da fase ferro-carvão usar 669.018.47 Metaise ligascom propriedadesespeciaisde

I· 669. II2.2. Para diagramas defase de expansão.
outros sistemas, usar 669...5.017.11 Metais e ligas com baixa

I· 669.017.12 Ligasbinárias. expansão, p.ex. invar (liga de aço e níquel).
669.017.13 Ligasternárias. 669.018.48 Metaise ligasde envelhecimento semtensão.

I· 669.017.14 Ligasquaternárias. 669.018.5 Metaise ligascom propriedadeselétricase
669.017.15 Ligasde maiorcomplexidade. magnéticasespeciais.

I· 669.017.16 Estruturasde ligas. 669.018.52 Metaise ligascombaixaresistênciaelétrica
-+ 539.2, 548.7 Exemplo(s) de Combinaçãotões):

I· 669.017.3 Transformações de fase. 669.018.52:621.315.1 Metaise ligaspara

• 669.018 Materias metálicos do ponto de vista de suas caboselétricos,linhaselétricas
propriedades gerais. Ligas em geral. suspensas

• -+ 669...5 669.018.54 Metaise ligascom alta resistênciaelétrica.
669.018.2 Metaise ligascompropriedadesmecânicas 669.018.55 Metaise ligascom resistênciaelétricaconstante.• especiais. 669.018.57 Metaise ligaspara elementostermo-acoplados.
669.018.23 Facilmenteusináveis. Metaise ligasde usinagem 669.018.58 Metaise ligascom propriedadesmagnéticas• livre. especiais.

-+ 669.018.26 669.018.582 Metaise ligas para ímãspermanentes.• 669.018.24 Metais e ligas de suporte. 669.018.583 Metaise ligaspara o circuitomagnéticoem

• 669.018.25 Metaise ligasexcepcionalmente durosou máquinas elétricas.
resistentesao desgaste(inclusivemetaisduros). 669.018.584 Metaise ligasnão magnéticos.

• -+ 661.665.2.669.018.9 669.018.6 Metaise ligas com outras propriedadesfisicas
669.018.252 Metaise ligasparaprocessamentocom especiais.

• formação de limalhas. Com propriedades ópticas ou
-+ 621.9.025 acústicas especiais.

• 669.018.253 Metaise ligas paracizalhamento. 669.018.62 Metaise ligasfungíveis.
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Divisões principais
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669.018.672
669.018.674
669.018.7

669.018.72
669.018.73

669.018.74
669.018.8

669.018.821

669.018.822

669.018.841

669.018.842

669.018.85

669.018.891

669.018.9

669.019

669.02/.09

669.04

669.05

669.051

669.052

669.053

Metais e ligas de baixa densidade.
Metais eligas de alta densidade.
Metais e ligas com propriedades qulmicas
especiais.
Metais e ligas pirofóricos.
Metais e ligas com propriedades redutoras
(p.ex. para produção do hidrogênio).
Metais e ligas que não produzem faiscas .
Metais e ligas resistentes à corrosão.

669.018.8~620.193
Metais e ligas resistentes a efeitos climáticos em
geral.

669.018.8
Metais e ligas resistentes aos efeitos do ar, do
oxigênio.

669.018.8
Metais e ligas resistentes a ácidos inorgânicos.

669.018.8
Metais e ligas resistentes a álcalis inorgânicos.

669.018.8
Metais e ligas resistentes a gases e vapores
quentes.

669.018.8
Metais e ligas resistentes ao envelhecimento.

669.018.8
Pseudo-Iigas e combinações metálicas similares.

.... 666.798.2.669.018.25.669.018.45
Cermets.

Defeitos materiais e sua prevenção.
Especificarpor :620.19...

Processos e equipamento metalúrgico.
Subdividircomoem 66.021.09

Processos e instalações de aquecimento,
fusio e refinação,

Subdividircomoem66.04...
Exemplots) de Combinação(ões):

669.046 Processos e instalações térmicas na
metalurgia Processos de aquecimento e
fusão

669.049.4 Separação das fases metálicas
sólida e Ilquida por fusão parcial

Processos metalúrgicos gerais e
fundamentais.

Apesarda aparênciada notação. as
subdivisões.0511. 054só são aplicáveis
comonúmerosprincipais;elasnãopodem
ser separadase aplicadasàs divisões
diretasde 669

Generalidades sobre minérios e metalurgia.
.... 622.34

Generalidades sobre o tratamento de
misturas de minério.

.... 622.7
Generalidades sobre a extração de metais.
Metalurgia da extração em geral.

Paraextraçãode metaisespecíficos usar
669...3

669.054.1

669.054.2

669.054.7
669.054.72
669.054.76
669.054.8

669.056

669.056.9

669.058

669.09

669.1

669.11

669.111

669.111.2
669.111.3

669.111.4
669.112

669 Metalurgia

Refinação de metais por meios químicos e
similares.
Refinação de metais por meios fisicos.

.... 669.04
Especificarpor. 061. 08 (de66.061. 08)

Refinação de metais por eletrólise.
Em banhos de sais fundidos.
Em soluções aquosas.
Utilizaçãode sucata, de produtos do refugo.

Generalidades sobre a recuperação de metais a
partir da sucata.

Separaçãodos componentesde
ligas.

Fabricação, tratamento e acabamento de
metais em geral.

.... 621.71.9
Acabamento da superflcie, revestimentos,
colorimentos etc. sobre metais em geral. Metais
com acabamento de superflcie.

.... 621.7931.795
Metaisrevestidos. coloridos.

anodizados.
669.056.9~669...69

Metais aplicados como acabamento (sobre
metal ou qualquer outro material).

.... 621.357,621.793,66.087,667.649.2,
667.661.5.669...8.686.4
Revestimentos. chapeamento.

lâminasde metal.
Outros processos metalúrgicos.

Subdividircomoem 66.09...
Exemplots) de Combinação/ões):

669.094.1 Redução de metais em geral.
Hidrogenação
669.094.22 Redução com uso de carvão,

coque e outras substâncias com alto teor
de carbono

669.094.23 Redução usando metais, em
geral (p.ex. com a1uminio.
Aluminotermia, processo de termite)

Metalurgia ferrosa. Ferro e aço.
Exemplots) de Combinaçãotões):

669.1.017 Metalurgia fisica de metais
ferrosos

Ferro e suas ligas apenas com o carbono.
.... 669.15

Condição do carbono no ferro e aço.
Exemplo/s) de Combinaçãotões):

669.111 :669.15 Efeito de outros elementos
de liga

Como carbono elementar (grafite).
Como carboneto. Carbonetos de ferro.

Cementita
Como carbono dissolvido.

Forma do ferro e do carbono em vários tipos



669.15-194

669.15-194.2
669.15-194.3

669.141
669.141.1
669.141.2

669.141.246
669.141.247
669.141.25

669.141.22
669.141.23
669.141.24
669.141.243
669.141.243.3
669.141.243.4
669.141.243.6
669.141.244
669.141.244.1
669.141.244.2
669.141.245

669.141.3
669.146
669.148
669.15

endurecido, aços tratáveis a calor
669.14.018.41 Aços de baixatemperatura
669.14.018.44 Aços resistentes à

deformação
669.14.018.48Aços de envelhecimentosem

tensão
669.14.018.582 Aços de ímã permanente
669.14.018.583 Aços de dínamo. Açosde

transformador
669.14.018.584Aços não-magnéticos
669.14.018.62Aços soldáveis
669.14.018.8 Aços resistentes à corrosão.

Aços inoxidáveis
669.14.018.891Aços que nãoenvelhecem

Açossegundo o método de produção.
Aços produzidos por processos diretos.
Ferro forjado produzido peladescarburização
do ferro-gusa. Aço produzido pela
descarburizaçãodo ferro-gusa ou pela
rcfundição de sucata.
Ferro forjado, batido.
Açoadamascado.
Aço doce.
Aço de fornalha aberta(aço Siemens-Martin).
Aço ácido de fornalhaaberta.
Aço básico de fornalha aberta,
Aço de fornalha em tandem.
Aço Bessemer.
Aço Bessemerácido.
Aço Bessemerbásico.
Aço produzido segundo vários processos
pneumáticos.

Processo rotor. Processo Ka/do.

Aço ao cadinho.
Aço elétrico(aço de fomo elétrico).
Aço para fundições.

669.141.25 =669.141.24
Aço carburado. Aço cementado. Aço de cisalha.
Fabricação e acabamento do aço.
Aço (e aço-liga) aplicado como revestimento.
Ligas de ferro com outros elementos
exceto carbono. Aço-liga. Ferro fundido
com liga. Ferro-lígas,

--+ 669.11
Indicar os componentes das ligas pela
combinação com apóstrofo. conforme as

instruções em 669...5
Subdivisões auxiliares especiais
669.15-192 Ligasde ferrosem carbono.

Exemp/o(s) de Combinação(ões):

669.15'24'25-192 Ligasde ferro-níquel
cobalto sem carbono

Ligas de ferro com baixo teor de carbono.Aços
liga.
Exemp/o(s) de Combinação(ões):

669.15'24 '26-194 Ligas de aço, níquele
cromo com baixo teor de carbono.Aço
cromo-níquel.

669.1528-194Aço de molibdênio
Açosde baixa liga.
Açosde alta liga.
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Exemp/o(s) deCombinação(ões):

669.112.2:669.15Efeito de outros
elementosde liga

Acimade líquido.
Regiãoferro-cementita(sistemasmetaestável).
iniciode solidificação (líquido).
Domíniodelta.
Finalda solidificação(sólido).
Eutético(ledeburita).
Domíniogama.
Austenita.
Transformaçãoda austenita.
Transformaçãopré-eutectóide.
Formaçãoperlita.
Formaçãobainita.
Formaçãomartcnsita.
Domínioalfa.

Ferrita. Cementita terciária.
Regiãoferro-grafita(sistemaestável).
lnício de precipitaçãoda grafita.
Eutética grafita-austenita.
Precipitaçãode grafita a partirde solução sólida
gama

Transformaçãoda cementitaparagrafita.
Ferro puro.

--+ 546.72, 669.17
Formas de ferro puro.
Ferroeletrolitico.
Ferroquimicamenteproduzido.

Carbonila de ferro. Ferro

reduzido.
Ferro macio.Outros graus tecnicamentepuros
de ferro.

--+ 669.018.26
Formas especiaisde ferro puro.

Ferro pircfôrico. Ferro coloidal.
Ferro em pelícu/asfinas.
Ferro fundido.

--+ 669.15-196.669.162.275.1
Indicar osferros fundidos segundo suas
propriedades por. 018...

Tipos de ferro fundido.
Ferro fundidobranco.
Ferro fundidomulticolorido.
Ferro fundido cinzento.
Ferrofundidode grafitaesferoidal.
Ferrofundidomaleável.
Influência de outros não metais além do
carbono.
Fabricação e acabamento de ferro fundido.
Revestimentosde ferro fundido.

--+ 666.293
Ferro fundido aplicado como revestimento.
Ligas de ferro com carbono (exceto ferro
fundido). Aço em geral.

Indicar os aços segundo suas propriedades
por.018...

Exemp/o(s) de Combinação(ões):
669.14.018.291 Aços estruturais.Aços

concretos
669.14.018.298 Aços de revestimento

•• 669 Metalurgia

••• 669.112.21

• 669.112.22
669.112.221

• 669.112.222
669.112.223

• 669.112.224
669.112.227

• 669.112.227.1
669.112.227.3• 669.112.227.31
669.112.227.32• 669.112.227.33
669.112.227.34• 669.112.228

• 669.112.24

• 669.112.241
669.112.243

• 669.112.245

• 669.112.247
669.12

• 669.127

• 669.127.3
669.127.4

•• 669.127.5

•• 669.127.8

• 669.13

•• 669.131

• 669.131.2
669.131.4

• 669.131.6
669.131.7• 669.131.8

• 669.132

• 669.136
669.136.9

• 669.138

• 669.14

••••••



• 669 Metalurgia

•• 669.15-194.5 Aços segundo a estrutura 669.162.223 Insufladores.

669.15-194.52 Hipoeutectóide.Hipoperlítica, --. 621.61• 669.15-194.53 Eutectóide.Perlítica 669.162.224 Secagemdojato de ar. Enriquecimento com

• 669.15-194.54 Hipereuteetóide.Hiperperlltica. oxigêniodojato de ar.

669.15-194.55 Martensítica 669.162.225 Regulagem da umidadenojato de ar. Injeção de

• 669.15-194.56 Austenítica. vapor.

669.15-194.57 Ferrítica, 669.162.227 Trabalhoa alta ou máximapressão.

• 669.15-194.58 Ledeburltica 669.162.228 Volume,pressãoe consumodojato de ar. Seção

669.15-194.591 Bainítica, transversatotal àqual é aplicado ojato de ar.

• 669.15-196 Ligas ferrosasde alto carbono.Ferrofundido Númerode alcaravizese de alcaravizesde

comliga emergência

• --. 669.13 669.162.23 Aquecimentodo jato de ar. Fomos dejato de ar

Exemplo(s) de Combinação(ões): quente.

• 669.15'24 '25-196 Ferro-fundido com 669.162.231 Fomos de tijolo com aquecimentointermitente.

níquel-cobalto 669.162.232 Fomos de ferro fundido de jato de ar quente.

• 669.15-198 Ferroligas. 669.162.233 Fomos de tubos contínuos.
Exemplo(s) de Combinaçãotões): 669.162.236 Equalizadores.• 669.15'74-198Ferromanganês 669.162.238 Operaçãode fomos dejato de ar quente.

• Divisões principais Equillbrio decalor.

669.16 Produção de ferro-gusa e ferroligas. 669.162.24 Cargade alto-fomos. Guíndastesde fornalhas.

• --. 622.79 669.162.242 Carga por meiode guindastes inclinados,
Exemplo/s) de Combinação(ões): pontes,elevadoresde caçamba.

• 669.16.013Usinade ferro-gusa 669.162.244 Guindastesde fornalhas.
669.162 Produção de ferro-gusa. Primeira fusão. 669.162.25 Límpezae utilização do gás dos altos-fomos.

• 669.162.1 Matérias-primase aditivos. Seu preparo para --. 669.162.275.3

usoem altos-fomos. Carga. 669.162.251 Utilizaçãodo gás de alto-fomo em

• --. 622.78 recuperadores.
Classificar aqui apenas as questões gerais 669.162.252 Limpezado gás. Limpadoresde gás.

• 669.162.12 Minériosde ferro. --. 621.928.9.66.074

669.162.14 Aditivos. 669.162.26 Operaçãode alto-fomos.• 669.162.16 Carvãoe coque para produçãode ferro-gusa. 669.162.261 Inícioda operação.
669.162.2 Altos-fomos. Operaçãode alto-fomos. 669.162.261.2 Secagemdo revestimento.• --. 66.041.44 669.162.261.3 Alimentação. Iluminação. Insuflação.

• 669.162.21 Generalidadessobrealtos-fomos. 669.162.262 Cálculode cargae capacidade.
669.162.211 Dimensõesde altos-fomos.Perfis. 669.162.262.3 Carregamento.

• 669.162.212 Materiais de revestimentode altos-fomos. 669.162.262.5 Cálculodacapacidade.
669.162.212.2 Revestimentode chaminés. Teores de escória.

• 669.162.212.3 Pedra de reservatório.Pedra de timpa Pedro de 669.162.262.6 Cálculode aditivos.
defletor. 669.162.263 Reaçõese processos no alto-fomo.

• 669.162.212.4 Revestimentodo bojo. 669.162.263.2 Andamentodas reações.
669.162.212.6 Revestimentoda soleira 669.162.263.4 Reaçõesno alto-fomo.

• 669.162.213 Blindagemde altos-fomos.Aneldo manto. --. 669.014
Estrutura de apoio. 669.162.264 Irregularidades na operaçãodo alto-fomoe sua

• 669.162.214 Resfriamento de alto-forno, prevenção.
669.162.215 Partes superiores de fomos. Condutos de 669.162.265 Fusão de ácido no alto-fomo.

• escapede gás. 669.162.266 Sangriado alto-fomo.
669.162.215.2 Partes superioresde fomos. 669.162.266.2 Sangriado ferro-gusa,• 669.162.215.4 Condutos de escape de gás. 669.162.266.4 Sangriade escória.Transportede escória.
669.162.216 Armaçõespara orificiosde sangria.Misturas 669.162.267.2 Mudançapara outrasqualidadesde ferro-gusa• paravedaro orificiodesangria.Orificiode saída 669.162.267.3 Reduçãoda produção.Abafamento.

• da escória Apagamento.
669.162.216.2 Armaçõesdeorificiosde sangria 669.162.267.4 Operaçãocom diversoscombustíveis.Injeçãode

• 669.162.216.4 Misturaspara vedar orifIciode sangria. combustíveissólidos, líquidosou gasosos.
669.162.216.6 Orificiode saldada escória 669.162.267.6 Dessulfurização de ferro-gusa

• 669.162.218 Dispositivosde segurançada paredee da soleira 669.162.267.7 Dessilicização do ferro-gusa
contra rupturas. 669.162.267.8 Eliminaçãoou recuperaçãode outroselementos

• 669.162.22 Suprimentodejato de ar para o alto-fomo. excetoenxofreou silíciode ferro-gusa
669.162.221 Alcaravizes. Conexõesde alcaraviz. Esoecificar os elementos Dor:669...



.,

• 669 Metalurgia

•• 669.162.27 Economia e produçãode alto-fomos. 669.181.27 Métodosdiretosem fomos elétricos.

• Especificarpor .012... 669.181.28 Escóriasderivadasde processosdiretos.
669.162.275 Composição de produtosde alto-fomo. 669.181.4 Produçãode ferroesponjoso.

• 669.162.275.1 Ferro-gusa. Ferrofundido naprimeira fundição, 669.181.42 Tratamento de minérioscom agentesredutores
-+ 669.13 massemfundente.

• 669.162.275.2 Escóriasde alto-fomo. 669.181.44 Tratamentode minérioscom agentesredutores e
669.162.275.3 Gásde alto-fomo. fundentes.

• -+ 669.162.25 669.181.46 Tratamentode minérioscomsais e fundentes.
669.162.275.4 Poeirade chaminé. 669.182 Produção de aço por c:ementação.Processos

• 669.162.275.8 Subprodutosde alto-fomo. indiretos para produção de ferro fundido.
Recuperação de zinco. 669.182.3 Produçãode açocementado, açodecisalha, aço

• 669.162.28 Estudosdos processosdo alto-fomo. enfeixado, açoadamascado.
669.162.281 Teoriassobreo alto-fomo. 669.182.7 Produçãoindiretade ferrofundido.• 669.162.282 Experiências de redução. 669.182.'71 Refinação,

• 669.162.283 Estudodasreaçõesde alto-fomo. 669.182.73 Pudlagem,
669.162.3 Alto-fomosa carvãovegetal. 669.183 Aço produzido em fornos reverberatórios.

• 669.162.3 =669.162.2 Aço de soleira aberta (aço Siemens-Martin).
669.162.4 Alto-fomoselétricos. 669.183.2 Processosde soleiraaberta.

• 669.162.4 =669.162.2 669.183.21 Fomosde soleiraaberta.
669.162.6 Produção de ferro-gusa sintético. 669.183.211 Generalidades. Detalhesestruturais.

• 669.162.8 Outrosmétodosde produçãode ferro-gusa. Indicaros combustiveis.fomes de calorpor
669.163 Produçllo e utilização de ferro fundido na -6... (de 62-6...)

• primeira fundição. 669.183.211.1 Fomosde soleiraaberta.Fomos de soleira
-+ 621.74 abertamodificados.

• Fundições dealto-forno. Lingotes. 669.183.211.2 Soleiras.
Barras. Tubos. 669.183.211.3 Paredesde fomos. Coroa Teto.

• 669.168 Produção de ferroligas. 669.183.211.4 Orificiosde carga Portasde fomos.
-+ 669.719 669.183.211.5 Orificiode sangria Calhade sangria Orifício de• Produçãoem alto-forno, emforno descarga

• elétrico, por aluminotermia. 669.183.212 Blocos.Queimadores. Tomadasdegáse ar.
669.17 Produção de ferro puro. 669.183.212.2 Blocosparacombustãodegás.

• -+ 546.72. 669.12 669.183.212.3 Queimadores paraóleocombustível.
669.173 Produção de ferro puro por meiosquímicos. 669.183.212.4 Tomadas degás.

• Por reduçãodo óxidodeferro ou 669.183.212.5 Tomadas dear.
de carboni/adeferro. 669.183.212.6 Lancetasde tetopara injeçãode oxigênio,para

• 669.177 Produção eletroUtica de ferro puro. descarburização etc..
Subdivisões auxiliares especiais 669.183.213 Regeneradores.

• 669.177.035 Componentes dausinade produçãoeletrolitica. 669.183.213.1 Projeto, arranjode regeneradores.
669.177.035 =621.3.035 669.183.213.2 Controladores. Gradesde controladores. Tijolos

• 669.177.035.4 Eletrólitos, banhosparaproduçãoeletrolítica. de controladores.
669.177.035 669.183.213.3 Tamanhosdecâmarasdegáse câmarasdear.• 669.177.035.45 Fundições. Proporçãoentreos tamanhos.
669.177.035 669.183.213.4 Acumulação deescóriasnoscontroladores.• Divisões principais Câmarasde escória Sacosdeescória

• 669.179 Outros métodos de produção de ferro de alta 669.183.213.8 Reação emregeneradores. Limpezade
pureza. regeneradores.

• 669.18 Produção de aço. 669.183.214 Canaisde gás.Canaisdear.Válvulas.
Exemplots) deCombinaçãotões): 669.183.214.2 Canaisde gás.

• 669.18.013Usinasde produçãode aço. 669.183.214.3 Canaisde ar.
Usinassiderúrgicas 669.183.214.6 Válvulas (válvulasde reversão).

• 669.181 Processos diretos para produção de ferro 669.183.214.62 Válvulas degás.
forjado, ferro esponjoso e aço. 669.183.214.64 Válvulas dear.

• 669.181.2 Processosdiretosparaproduçãode ferro 669.183.215 Escoramento de fomos.Escoramento decâmara
forjado e aço. 669.183.217 Combustão regenerativa, combustão

I Processocatalão. recuperativaemfomos de soleiraaberta.
669.181.22 Processosdiretosem poços. 669.183.217.2 Combustão regenerativa

I 669.181.23 Processosdiretosem soleiras. 669.183.217.4 Combustãorecuperativa.
669.181.24 Processosdiretosem fomos de cuba. 669.183.218 Operaçãode fomos de soleira aberta. Processo• 669.181.25 Processosdiretosem fomos rotativos,de de fusão.

~
cadinhos,muflas, retortas. 669.183.218.5 Processode fusão(comportamentodos

669.181.26 Métodosdiretosem fomos reverberatórios. elementos).
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•• 669.183.22 Refinação comminério. vanádio

669.183.23 Processo de sucata. 669.184.4 Misturadores. Misturadores de ferro-gusa.

• 669.183.24 Processoscombinados. 669.186 Produção de aço decadinho (aço fundido).

669.183.28 Escóriasde soleiraaberta. 669.186.2 Cadinhos.Materiaisde cadinho.

• 669.183.3 Processoácido de soleiraaberta. Exemplo(s) de Combinaçãotões):

669.183.3 :669.183.2 669.186.2:666.762 Fabricaçãode cadinho

• 669.183.4 Processo básicode soleiraaberta. (segundo a composição)

669.183.4 :669.183.2 669.186.2:666.762.1 Cadinhosde alumina

• 669.183.5 Processos multlplex.Processosdúplex. ou argilarefratária

669.183.52 Conversãocomo processoprimário. 669.186.3 Fomos de cadinho.• 669.183.54 Soleiraabertacomo processoprimário. 669.186.4 Cargaspara produção de aço de cadinho.

669.183.57 Outros processos dúplex. 669.186.5 Métodos de trabalho. Operação. Reação.• 669.183.58 Processostrlplex.Fornalhade conversor/soleira 669.186.52 Equipamentode forno. Alimentação.

• aberta/elétrica. 669.186.55 Reaçõesno cadinho.
669.184 Processo de eonversão. Prindpios de -+ 66.046.5

• conversão, 669.186.58 Escóriasde cadinho.
-+ 66.041.498 669.187 ProduçAo de aço elétrico (aço de forno

• 669.184.1 Processosácidosde Bessemer. elétrico).
669.184.12 Conversoresácidos. 669.187.2 Eletrofomossiderúrgicos, Eletrossiderurgia

• 669.184.121 Dimensões. Volume. Forma Processoelétrico.
669.184.122 Partes dos conversores. -+ 621.365

• Armação. nariz,corpo.fundo. Subdivisões auxiliares especiais
Anéis do munhão do conversor. Caixasde 669.187.2.036 Partesdos eletrofomos siderúrgicos,

• jatos de ar. Blocosde alcaraviz. 669.187.2.036=621.3.036
669.184.123 Suspensão de conversores. Dispositivosde Divisões principais• báscula, 669.187.23 Assoalhose revestimentode eletrofomos.

• 669.184.124 Assoalhode conversor.Materiaisde assoalho. 669.187.24 Tetos e revestimentos de fomo. Lancetaspara
669.184.125 Revestimentodas paredes do conversor. injeção de oxigênio.

• 669.184.126 Disposiçãode instalaçõesdo conversor. 669.187.25 Processosde fusão.
Chaminésde conversor. -+ 669.046

• 669.184.13 Método de operação.Reaçõesno conversor 669.187.28 Escóriasda eletrossiderurgia
ácido. 669.187.3 Eletrofomos de aço ácido. Processoelétrico

• 669.184.132 Método de operação. ácido.
669.184.132.1 Fusãonormal,quente demaise superventilada. 669.187.3 :669.187.2

• 669.184.132.3 Resfriamentopor adiçãode sucataou minério. 669.187.4 Eletrofomos de aço básico.Processoelétrico
669.184.135 Reaçõesno conversorácido. básico.

• 669.184.136 Controle do processo pelo estudo das chamas. 669.187.4 :669.187.2
669.184.14 Suprimento dejato de ar aos conversores. 669.187.5 Processose fomos de refusão elétrica,• 669.184.141 Consumo dejato de ar. Pressão dojato de ar. 669.187.52 Processosde refusãoa vácuo.
669.184.142 Seção transversadojato de ar. Diâmetrodo 669.187.56 Eletrorreflnação de escórias.• bocaldo a1caraviz. Númerode a1caravizes. 669.187.58 Refusãode plasma.
669.184.143 Secagemdojato de ar. Aquecimentodojato de 669.2/.8 Metalurgianão-terrosa Metais não-ferrosos.• ar.

• 669.184.144 Composição dojato (jato de ar, de outrosgases, 669.2 Metais não-ferrosos em geral.
etc).Direção dojato. 669.211.23 Metais nobres.

• 669.184.15 Gases e fumos de escape dos processos do -+ 671.739.1
conversor (e processos similares). 669.21 Ouro.

• 669.184.16 Perdasno processo do conversor. 669.213 Extração de ouro.
Perdapor oxidação. Ejeção. 669.213.1 Extraçãode areiase minériosauríferospor

• Poeirado conversor (poeirada chaminé, cominuição e lavagem.
poeira do teto). 669.213.2 Extraçãodeouro commercúrio.

• 669.184.18 Escóriasácidasde Bessemer. Amálgama.Destilação.
669.184.2 Processo básicode Bessemer(processo 669.213.3 Extraçãoúmidade sulfetos auriferos.Fusãode

• Thomas). ustulação,Segundaustulação.Fusãoem
669.184.21.26 :669.184.11.16 presençade chumbo.Cupelação,• 669.184.28 Escóriasbásicasde Bessemer(escóriasde 669.213.4 Extraçãode ouro porcloração.

• Thomas). Instalações decloração. Telas.
-+ 631.853 Filtros. Torresde cloração.
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•• 669 Metalurgia

• 669.214 Separação do ouro de metais que o 669.243.87 Eletrólise de níquel bruto.• acompanham. Refinação de ouro. 669.243.88 Produção eletroténnica de níquel. Produção de

• 669.215 Ligas de ouro. ferroníquel.

~ 669.791.5 669.244 Refinação de níquel. Produção de níquel de

• Exemplo(s) de Combinaçãoiões): alta pureza.

669.215'3 Ligas de ouro e cobre 669.245 Ligas de níquel.

• 669.216 Fabricação e acabamento de ouro. 669.248 Níquel aplicado como revestimento etc.
~ 667.649.2.667.661.5 Banhos de níquel. Niquelagem.

• Produção de ouro em/olhas. 669.25 Cobalto.
Produção de lâminas de ouro. 669.253 Extração de cobalto.

• 669.217 Aplicações do ouro. 669.253.1 Produção direta
~ 671.Jl. 737.1 669.253.2 Extração de cobalto durante a produção de

• 669.218 Ouro aplicado como revestimento ou banho. níquel.
Douração. Banho de ouro. ~ 669.243.3• 669.22 Prata. 669.255 Ligas de cobalto.

669.223 Extração de prata. 669.26 Cromo.• 669.223.1 Extração de prata pelo chumbo. 669.264 Refinação de cromo. Produção de cromo de

• ~ 669.443.4 alta pureza.
669.223.3 Extração de prata com mercúrio. 669.265 Ligas de cromo.

• ~ 669.791.5 669.268 Cromo aplicado como revestimento etc.
Amálgama. Destilação. Banho de cromo. Cromagem.

• 669.223.4 Extração da prata por solução e precipitação. 669.27 Tungstênio.
669.224 Refinação de prata. 669.274 Refinação de tungstên io. Prod ução de

• 669.225 Ligas de prata. tungstênio de alta pureza.
669.226 Fabricação de prata. 669.275 Ligas de tungstênio.

• ~ 739.1 ~ 661.665.2
669.227 Aplicações da prata. 669.28 Molibdênio.

• ~ 671.Jl, 737.1 669.284 Refinação de molibdênio. Produção de
669.228 Prata aplicada como revestimento ou em molibdênio de alta pureza.

• banhos. Prateamento. Banhos de prata. 669.29 Outros metais do 4.0, 5.0 e 6.0 gru pos da
~ 666.1.056 tabela periódica.• 669.23 Metais do grupo da platina. 669.292 Vanádio.

669.231 Platina. 669.292.5 Ligas de vanádio.• 669.231.6 Fabricação e acabamento da platina 669.293 Nióbio.

• Esponja de platina. Negro-de- 669.294 Tântalo.
platina. 669.295 Titânio.

• 669.231.7 Aplicações da platina. 669.296 Zircônio.
669.232 Irídlo, 669.297 Háfnio.

• 669.233 Ósmio. 669.298 Tório.
669.234 Paládio.

• 669.235 Ródio. 669.3 Cobre.
669.236 Rutênio. 669.33 Extração de cobre.

• 669.24/.29 Metais diversos do 4.0, 5.0, 6.0 e 8.0 grupos 669.331 Extração de cobre a seco. Ustulação,
da tabela periódica. Tratamento prévio.

• 669.24 Níquel. 669.332 Produção de mistura de sulfetos de cobre.
669.243 Extração de níquel, 669.332.1 Em alto-fomo de coque.• 669.243.1 Fusão de enriquecimento do níquel em geral. 669.332.2 Em fomos reverberatórios.
669.243.2 Tratamento da pirita sulfurosa. 669.332.3 Fusão pirítica.• 669.243.3 Tratamento dos minérios de niquel e cobalto 669.332.4 Fusão sernípirítica, Fusão piritica parcial.

• suecos. 669.332.5 Processo de Orkla,
~ 669.253.2 669.332.8 Fusão em eletrofomo.

• 669.243.4 Tratamento de minérios de arsênio. 669.333 Produção de cobre bruto.
669.243.5 Tratamento de minérios da Nova Caledônia, 669.333.1 Redução de óxido em fomo de poço.

• Processo Gamier. 669.333.2 Redução de óxido em fomo reverberatório.
669.243.6 Tratamentos de minérios canadenses, minérios 669.333.3 Fusão em conversores.

• de Sudbury, outros. 669.333.4 Tratamento de residuo bruto de cobre.
669.243.7 Extração de niquel como carbonila de níquel. 669.333.5 Refinação de cobre preto. Cobre puro.

• Processo de Langer. Processo de 669.333.6 Refinação a fogo de cobre vesiculado. Produção
Mond. de cobre maleável.• 669.243.82 Métodos úmidos em geral. 669.333.7 Tratamento de minérios que contêm cobre
Lixivia. Precipitação. metálico.
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669 Metalurgia:1

Extração de cobre por via úmida. 669.443.1 Remoção de cobre do chumbo bruto.669.334

• Cloretação. Sulfatização. 669.443.2 Remoção de estanho, arsênico, antimônio do

Cementação. Refinação. chumbo. Amaciamento, melhoramento do• 669.337 Processos eletrolrticos. chumbo.
669.34 Refinação de cobre. Produção de cobre de 669.443.3 Remoção de zinco e cádmio do chumbo.• alta pureza. 669.443.4 Remoção de ouro e prata do chumbo.
669.343 Processos especiais. -+ 669.223. 1• Refinaçãoafogo. Fusãode 669.443.6 Remoção de bismuto do chumbo.

• refinação. Desbismutização.
669.347 Refinaçilo eletrolítlca, 669.447 Refinamento eletrolítico do chumbo.

• , 669.35 Ligas de cobre. 669.48 Chumbo e/ou suas ligas aplicadas como
Exemplo(s)de Combinação(ães): revestimento etc..

• 669.3524 Ligas de cobre e níquel
Cuproníquel 669.5 Zinco.

• 669.355 Ligas de cobre e zinco. Latão. 669.53 Extração de zinco.
Pechisbeque 669.531 Extração de zinco a seco.

• 669.3556 Ligas de cobre, zinco e estanho. 669.531.2 Processos de muf1aem geral. Processos de

I Bronze de canhão retorta horizontal.

• ~
669.356 Ligas de cobre e estanho. Bronzes 669.531.4 Processos de fomo de poço. Processos de

Subdivisões auxiliares especiais retorta vertical.• 669.35-191 Estrutura alfa. 669.531.5 Processos com fomos de tubo rotativo.
Exemplo(s)de Combinação(ães): Processo de fomo rotativo (processo Waelz).• ; 669.35'6-191 Bronze alfa 669.531.6 Extração de óxido de zinco.

669.35-192 Estrutura beta. 669.531.7 Tratamento de minério de zinco em alto-fomo..' Exemplo(s)de Combinação(ões): 669.531.8 Métodos eletrotérmicos.

•" 669.35'6-192 Bronze beta Processos Snyder e De LavaI.
i 669.35-193 Estrutura gama 669.536 Extração de zinco por via úmida.

• I Exemplo(s)de Combinação(ões): 669.537 Extração eletrolftica de zinco.
669.35'5-193 Latão gama 669.537.2 Eletrólise de cloreto de zinco derretido.

• Divisões principais 669.537.3 Eletrólise com anodos solúveis.
669.369 Acabamento, revestimento, coloração da 669.537.4 Eletrólise de solução de sulfato de zinco, de

• superficie do cobre. solução do oxalato de zinco.
669.37 Aplicações do cobre. 669.537.5 Eletrólise de solução de cloreto de zinco.

• ..
Exemplo(s) de Combinação(ões): Eletrólise de soluções amoniacais ou de zincoi 669.537.6

669.37:621.315.55 Condutores de cobre alcalino.• 669.38 Cobre e/ou suas ligas aplicadas como 669.54 Refinação de zinco. anhos. Galvanização.

• revestimento etc. Cobreação, Banho de
cobre.

• 669.384 Revestimento com cobre de materiais não-
metálicos.

• 669.386 Revestimento e banho não-eletrolftico de 669.586 Galvanização (não-eletrolítica).
cobre (de outros metais exceto o próprio 669.586.5 Galvanização por mergulho quente.

• cobre). 669.587 Eletrogalvanização.
669.387 Revestimento e banho eletrolftico de cobre.

• -+ 621.357,621.793 669.6 Estanho.
669.63 Extração de estanho.

• 669.4 Chumbo. 669.631 Extração de estanho bruto.
669.43 Extração de chumbo. 669.64 Refinação de estanho. Produção de estanho• 669.431 Extração de chumbo a seco. Processo a seco puro.

de galena (sulfeto de chumbo). 669.647 Refinação eletrolrtica.• 669.431.1 Tratamento preliminar de galena 669.648 Recuperaçilo de estanho, especialmente de
669.431.2 Redução de compostos de oxigênio. revestimento de estanho.• 669.431.3 Fusão com ferro. 669.65 Ligas de estanho.
669.431.4 Outros métodos diretos. -+ 621.791.3• Ustulaçãoe reação. Exemplo(s) de Combinação(ões):

• 669.431.6 Tratamento de resíduos, escória, poeira. 669.65.018.24 Metal branco de mancai
669.432 Processamento de outros minérios de (metal de Bahhit)



•• 669 Metalurgia

• Estanhagem. ~ 624.014.7.691.77• 669.684 Revestimento ou banho de estanho de Exemplo(s) de Combinação(ões):

• materiais nlio-metálicos. 669.717:629.7 Alumlnioparaveículos
669.686 Estanhagem nlio-eletrolftica, banho de aéreose espaciais

• estanho. 669.718 Alumínio aplicado como revestimento,
669.686.5 Métodode imersãoda galvanização deestanho. acabamento, galvanoplastia.

• Mergulho.Produçãode metalbranco. 669.718.7 Revestimentoou banhoseletrolíticosde outros
669.687 Banhos eletrolfticos de estanho. metaiscom alumlnio.

• 669.719 Aluminotermia. Produção de metais com
669.7 Metais leves em geral. altos pontos de fuslio. Produção de altas

• Exemplo(s) deCombinação(ões): temperaturas pela oxidaçlio do alumínio.
669.7.018Metaislevessegundosuas ~ 621.791.6.669.17

• propriedades gerais.Ligasde metais 669.721 Magnésio.
leves emgeral 669.721.3 Extração de magnésio.

• 669.71 Alumínio. 669.721.31 Pormeiosqulmicos.
669.711 Generalidades. Estudos sobre a indústria de 669.721.36 Por meioseletrotérmicos.

• alumínio. 669.721.37 Por meioseletrolíticos.
669.712 Preparo de produtos intermediários a partir 669.721.4 Refinação de magnésio.• de matérias-primas. Produção de alumina, 669.721.41 Refinaçãopor meiosqulmicos.
669.712.1 Tratamentoalcalino.Processosparaprodução 669.721.42 Refinaçãopor meiosflsicos.• de aluminatos (excetoa produçãode aluminato 669.721.47 Refinação eletrolítica

• emeletrofornos). 669.721.5 Ligasde magnésio.
669.712.2 'l'rutumento ácido. Produção de uluminu n partir 669.721.9 Produção de melaiscom altos pontosUC fusão.

• de saisde alumlnio. Produçãode altas temperaturasporoxidaçãodo
669.712.3 Processoseletrotérmicos. Processosque magnésio.

• envolvemoutros compostosexcetoos 669.725 Berflio.
aIuminatosou os saisde alumínio como 669.73 Cádmio.

• produtos intermediários(p. ex., nitretos, 669.733 Extraçlio do cád mio dos minérios de zinco.
carburetos,sulfetos). 669.733.1 Por processosa seco. Destilaçãode resíduos

• ~ 621.365.661.862 comcarbono.
669.712.4 Outros processos. 669.733.2 Por processosde via úmida.

• Decomposição do siJicato de 669.74 Manganês.
alumínio por vapor superaquecido. 669.743 Extração de manganês.• 669.712.5 Pós-tratamento da a1umina e do hidróxidode 669.743.1 Por fusão.

• alumínio. Purificação daa1umina 669.743.2 Produçãodo manganêspurosemcarbono.
669.713 Extraçlio de alumínio e de ligas de alumínio 669.75 Antimônio.

• dos compostos de alumínio. 669.753 Extração de antimônio.
669.713.1 Produçãopor métodospuramentequímicos, 669.753.1 A partir de minériosde sulfeto.

• não-eletrolíticos. 669.753.3 Por fusãoem alto-forno, Processohúngaro.
669.713.6 Produçãoeletrotérmica 669.753.7 Por processoseletrolíticos.

• 669.713.7 Produçãoeletrolítica 669.754 Refinação de antimônio.
669.713.72 Eletrólisede banhode sais fundidos. 669.76 Bismuto.

• 669.713.76 Eletrólisede soluçõesaquosas. 669.763 Extração de bismuto.
669.714 Refinação de alumínio e ligas de alumínio. 669.763.1 Processosa seco.

• 669.714.1 Refinação pormeiosquímicos. 669.763.2 Processospor via úmida.
Uso de fundentes, degases. 669.763.3 Extraçãode bismutoa partir de minériosmistos,

• 669.714.2 Refinaçãopor meiosflsicos. produtosintermediáriose reslduos.
Especificarpor. 04... 669.77/.78 Vários componentes nilo-metálicos de• Exemplo(s) de Combinação/ões): ligas. Metalóídes.

• 669.714.2.048 Pordestilação Somente do ponto devista de sua influência

669.714.7 Refinaçãoeletrolítica(o metala serrefinado sobre os metais e ligas. Classificar a

• servecomoanodo). produção de metalóides como tais em 661
669.714.7:669.713. 7 669.774 Polônio.

• 669.715 Ligas de alumínio. 669.775 Enxofre.
Exemplo(s) de Combinação(ões): 669.776 Selênio.

• 669.715.018.8 Ligasde alumínioresistentes 669.777 Telúrio.
àcorrosão 669.778 Arsênico.

• 669.716 Fabricação e acabamento de alumínio. 669.779 Fósforo.
669.716.9 Acabamentoda superflcie, revestimento, 669.781 Boro.

• coloraçãoda superflcie do alumínio. 669.782 Silfcio. Silicotermia.
669.717 Aplicações do alumínio e suas ligas. 669.783 Germânio.
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Os auxiliares -J1-9de 62-1/-8e 66-9 são aplicáveis em 67 exceto em -1... sob 678. e - 2... sob 679.8

67 Indústrias, artes industriais e oficios diversos

671 Artigos feitos de metais preciosos, gemas e pedras preciosas
.... 669.21/.23. 679.87

Matérias-primas.

Materiais complementares.

Máquinas. Instalações.
Ferramentas.
~ 621.7,621.9

Processos de fabricação.

Produtos.

Metais de terras raras.
669.85/.86;:546.65/.66

Gálio.
Índio.
Hlio.
Metais alcalinos.

.... 661.3
Potássio.
Sódio.
Lítio.
Rubldio.
Césio.
Metais de terras alcalinas.
Cálcio.
Estrôncio.
Bário.
Rádio.

Subprodutos. Refugos, resíduos.

Inslgnias reais, insígnias diversas.
Cetros. Coroas. Punhos. bainhas
de espada ou adaga. Bastões indicativos de
posto ou cargo.

Distintivos e condecorações semelhantes.
_.... 355.134.2.671.42,929.71

Outros artigos feitos de metais preciosos.
.... 672.86
Correntes. estojos, caixas (p. ex.,

caixas de rapé). Canetas e penas de
escreverfeitas de metais preciosos.

Artigos folheados com ouro ou prata.
Artigosfolheados a ouro ou prata.
Artigos laminados com ouro ou prata.

Trabalho com pedras preciosas, gemas,
pérolas.

.... 679.8.02. 679.87
Corte, lapidação de diamante.
Corte, lapidação de outras pedras preciosas.

67.02

67.03

67.05

669.85/.86

669.882
669.883
669.884
669.885
669.886
669.89
669.891
669.892
669.893
669.894

67.04

669.871
669.872
669.873
669.88

67.06

67.08

671.125

671.128

671.13

671.14

671.15

671.152
671.153
.c.,1 1~"

671 Artigos fettos de metais preciosos, gemas e pedras preciosas

Carbono.
Gases nos metais em geral.
Nitrogênio.
Oxigênio.
Hidrogênio.
Mercúrio.
Ligasde mercúrio.Amálgamas.

.... 669.215,669.223.3
Escindio.
itrio.
Série do urânio.
Urânio,
Netúnio.
Plutônio.
Teenéeío.
Rênio.

Generalidades sobre as indústrias
específicas.
Constituição e propriedades químicas dos
materiais.
Propriedades físicas e mecânicas,
operacionalidade e aplicabilidade de
materiais.

.... 620.17

Falhas, defeitos, danos de materiais.
.... 620.19

Artigos de ouro e prata. Artigos de outros
metais preciosos. Joalberia. Ourivesaria.

.... 391.7,681.11, 739.1/.2
Artigos de ouro e prata. Artigos
cinzelados, gravados e em relevo.
Joalheria. Ourivesaria.
Broches. Braceletes. Anéis etc..
Broches. Alfinetes, fechos decorativos.
Braceletes. Fechos, fivelas etc. para braceletes.

Pulseiras de relógio.

Joalheria para orelhas. Furadores de orelha.
Brincos. Brincos de pressão. de tarracha.

Anéis (anéis de dedos).
Anéis de casamento. Alianças.
Anéis de sinete.

Chaveiros. Dispositivos de segurança para
relógios, braceletes etc..
Outros objetos decorativos.

669.793
669.794
669.82
669.812
669.823
669.824
669.848
669.849

67.014

Subdivisões auxiliares especiais

67.01

669.784
669.785
669.786
669.787
669.788
669.791
669.791.5

67.017

67.019

671.11

671.1

671.12
671.121
671.121.2
671.121.3

671.121.4

671.121.5

671.121.9

67 l.l21.6
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672 Artigos de ferro e aço em geral

672 Artigos de/erro e aço em geral

671.2 Pequenos artigos de metais e ligas
diversas.

671.21 Jóias de fantasia. Bijuteria.
Ouro e prata de imitação. Aço
polido. Azeviche.

671.22 Diversos outros objetos metálicos,
exceto jóias.

Subdivisões auxiliares especiais " ~

Correntes. Âncoras.
-.62-235.621.85.055,627.371,

629.5.028.7
Correntes em geral. Correntes soldadas.

Componentes da corrente: elos,
juntas.

Correntes sem solda.
Forma dos elos de correntes.
Tipos especiais de corrente.
Correntes de Vaucanson. Correntes em
escada.
Correntes de Galle. Correntes de roletes.
Correntes desmontáveis.
Correntes para fins especiais.

Correntes para reboque.
Correntes de transmissão. Correntes de

bicicleta.
Dispositivos de ancorameuto, Âncoras.

Hastes, braço, patas, unhas de
correntes.

Croques e polias para firmar correntes.

Telas e peneiras feitas de chapa de metal.
-.672.85

Cutelaria. Instrumentos e armas de
cortar e furar.
Instrumentos e armas de cortar e furar.

-.621.93,621.96,631.342,635-1/-2,
682.3
Facas em geral.

Armas para cortar, furar, cravar.
Adagas. Facas de combate.
672.711 == 623.444

Facas de bolso.
Canivetes. Canivetes de mola.
Canivetes grandes.

Facas de mesa. Facas de cozinha. Facas
para raspar.

-.642.732
Tesouras. Tesouras de jardim. Segadeiras.

automática.
Polimentoda borda.
Têmperamacia.
Martelagem. Estampagem da borda.
Correçãoda impressão.

Divisões principais
671.41 Moedas.

-.336. 746
Moedas de metal.

671.4111.418 == 669.11.8
Moedasde ouro.

671.4111.418
Moedas não-metálicas,

Medalhas. Medalhões. Placas.
Plaquetas.

-.355.1342.,671.128
671.42 == 671.41

671.4.026

671.4.027
671.4.028

671.419
671.42

671.412.1

671.4111.418

672.66

672.61

672.6

672.49

672.7

672.67

672.71

672.642
672.643
672.65

672.62
672.63
672.64
672.641

672.711

672.714

672.713

672.712

838

Montagens de jóias.

Fabricação de moedas e medalhas.
Cunhagem.

-.737
Processos de fabricação de moedase medal has.
Produção dediscosmetálicos paracunhagem.
Teste.Ajustamentoao peso. Pesagem

Utensílios de estanho. Artigos de
placas e chapas de estanho.
Artigos de chapas de estanho e zinco.

Baldes. Bacias.
Artigos de chapas de aço não-revestidas,
Artigos de chapas de aço esmaltadas.

-.666.293
Latas de conservas. Latas para alimentos.

-.664.81.9 especialmente o auxiliar .036.5
Fechamento de latas. Métodos de vedação.
Abertura de latas.

Dispositivos anexados. Tiras
removíveis. Tampas destacáveis com anel
de puxar.

Abridores de lata. Dispositivos manuais e
mecânicos para abrir latas.

-.641.516.683.564
Diversos artigos pequenos.

Mangas, tubos, estojos. cápsulas
de chapa de metal.

Artigos de ferro fundido e aço.
-.621.74

Componentes e acessórios de trabalho de
ferro fundido e aço.

-.682.6.691.7
Trabalho artístico e ornamental com ferro
fundido.

-.673.3,682.64. 739.4

Artigos de aço e de ferro lavrado
ou forjado.

-.682,683
Artigos soldados ou rebitados de aço.

Recipientes. Cubas. Tanques.
Artigos de aço trefilado.

-. 621.9831. 984
Artigos de aço revestidos de zinco
(galvanizados). Artigos de aço revestidos
de estanho.

-.621.357,621.793

671.18

671.4

671.4.02
671.4.024
671.4.025

672.11

672.1

672.31

672.13

672.3

672.32

672.33

672.4

672.41

672.462
672.464

672.42
672.43

672.46

672.466

672.47

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



674 Indústria da madeira e de trabalhos com madeira

tricô. Agulhas de crochê.

Fechos.
-+ 687.078

Ganchos simples. Colchetes.
Anéis de mola.
I1hoses.
Fivelas.
Outros fechos exceto fivelas, colchetes e
ilhoses.

Fechos ec/eres. Zíperes.
Artigos de fios e tiras de metal.

-+ 621.778, 672.49
Peneiras de arame. Rede de

arame. Mola de arame. Barbatanas de
corpete.
Penas de aço para caneta.

-+ 671.13. 686.862.1
Botões de metal.

-+ 688.2
Dispositivos metálicos de fixação.

Parafusos, pinos etc. Pregos.
Tachas, percevejos.

672.88:; 621.88

Artigos diversos de metal.
Armações de guarda-chuva.
Caixas, arcas, caixotes de metal.

-+ 683.34
Móveis de metal.

-+ 645.4, 682.5, 684.4

Acessórios para canos e tubos.
Torneiras, registros. Válvulas.

673.6 == 621.646

Outras partes de tubulações, de
sistemas de tu bulação,

673.7:; 621.647

672.83

672.86

672.85

672.87

672.88

672.831
672.834
672.835
672.836
672.837

672.9
672.92
672.93

672.94

673.6

673.7

673.8 Artigos de estanho, chumbo, zinco,
metais leves etc..

Tubosflexive ts.

674 Indústria da madeira e de trabalhos com madeira

Navalhas.
-+ 646.72.687.53.052

Navalhas simples.
Navalhas de barbeiro. Máquinas
de aparar cabelo com lâmina embutida.

Navalhas de segurança. Lãminas de barbear.
Instrumentos cirúrgicos.

-+ 615.472.31.4
Máquinas de tosquiar, tosquiadoras.
Tosquiadoras de cabelo.

-+ 687.53.052
Outros instrumentos de corte.

-+ 621.968.631.342,674.053
Machadinhas. Cutelos. Machados.

Dispositivos para amolar e afiar.
Amoladores de faca. Fitas de
amolar.

Garfos. Colheres.
-+ 642.732

Artigos de cobre e de latão
lavrados.

Pequenos artigos de metal.
Alfinetes.

-+ 671.121.2.687.53.053.5
Alfinetes de aço (para costura etc.}.
Alfinetes de chapéu. Alfinetes de
gravata e echarpe. Alfinetes de segurança.

Agulhas.
-+ 687.053.2
Agulhas de coser. Agulhas de
remendar. Agulhas de enfardar. Agulhas de
seleiro. Sovelas. Furadores. Agulhas de

673 Artigos de metais não-ferrosos (exceto metais preciosos)
Artigos de cobre e de ligas de 673.5 Sinos. Fundição de sinos.
cobre em geral. -+ 681.819.5

Carrilhões.

-+ 630*83. 684, 694
Indicar o estado e forma dos produtos demadeira por -4... de 62-4...
Exemplo(s) de Combinação(ões):
674-412 Madeira cillndrica. Troncos, toras etc.
674-413 Chapas grossas. Tábuas, pranchas etc.
674-414 Chapas médias. Pranchas, tábuas finas etc.
674-415 Chapas finas, p. ex., chapas para trabalho ornamentado
674-416 Chapas muito finas. Folheados

Fundições artísticas de metais não
ferrosos.

-+ 669.35 '6.672.13, 739.4
Trabalho artístico de bronze.

Artigos produzidos por
eletroformação (galvanoplastia).

-+ 621.357.6

672.715

672.715.3
672.716

672.715.1

672.719

672.718

672.82

672.73

672.76

672.8
672.81

673.2

673.1

673.3

673.4
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•• 674 Indústria da madeira e de trabalhos com madeira

•• Subdivisões auxiliares especiais Pai issandra, jacarandá-cabiúna.

674.02 Processos de trabalho em madeira. 674.031.51. 9

• 674.021 Marcação. Medição. 674.031.751 Geraniíneas.
674.022 Fixação. Grampeamento. Zigofiláceas (Guaiaco. Pau-

• 674.023 Apara. Serra. Corte. Descascamento. santo). Meliáceas (Pau-eetim)..

674.024 Cinzelamento. 674.031.51.9

• 674.025 Perfuração. Furação. 674.031.752.33 Swietenioídeas.
674.026 Aplaina mento. Mogno (Swietenia).• 674.028 Montagem. Dobragem. Juntas de madeira. 674.031.51.9
674.028.1 Junção de partes de madeira sem recursos 674.03I.761.2 Buxáceas,• adicionais. Buxo (Buxus).

• Juntas escarvadas. Juntas de 674.031.51.9
espiga e mecha. macho-e-fêmea. 674.031.772.2 Aceráceas,

• Sambladura. Junta a meia esquadria. Bordo (Acer).

674.028.2 Juntas cavilhadas. Juntas com pino. 674.031.51.9

• 674.028.3 Juntas com conectores de anelou ângulos 674.031.795 Tiliáceas,

de estrutura. Tília (Jilia).

• 674.028.4 Juntas aparafusadas. 674.031.51.9
674.028.5 Juntas pregadas. 674.031.797 Bombáceas.

• 674.028.6 Dobragema frio da madeira. Pau-de-balsa (Ochroma).

674.028.7 Dobragem a quente da madeira. 674.031.51.9• 674.028.9 Outrasjuntas de madeira. 674.031.825.6 Shorea (Lauan. Meranti).
Juntas coladas. 674.031.51.9

• 674.03 Espécies de madeira. 674.031.883 Mirtáceas.

• -+ 582.630 Eucalipto (Eucalyptus).

674.031 Madeiras duras. Madeira de árvores 674.031.51.9

• dedduas, latifoliadas. 674.031.925 Ebenáceas.
674.031.1/.3 Segundo a dureza. Ébano (Diospyros).

• 674.031.1 Madeiras duras. Madeira de lei. 674.031.51.9
674.031.19 Madeiras muito duras. 674.031.931.2 Freixo(Fraxinus).

• 674.031.2 Madeiras semiduras. 674.031.51.9
674.031.3 Madeiras brancas. Madeira maciade árvores 674.031.949.1 Verbenáceas.

• latifoliadas. Teca (Tectona).

Madeiras não-macias, para as quais ver 674.031.51.9• 674.032 674.032 Madeiras macias. Madeiras de coníferas.
674.031.51.9 Madeiras duras segundo as famílias botânicas. -+ 674.031.3

• 674.031.51.9 == 582.51.9 mas aquifiguram 674.032.3/.4 Madeiras macias, segundo as familias
especificações adicionais botânicas.• 674.031.623.22 Salgueiro (Salix). 674.032.31.4 == 582.31.4 mas aquifiguram

• 674.031.51.9 especificações adicionais
674.031.628.2 Jungladáceas. 674.032.471 Taxáceas.

• Nogueira norte-americana Teixo (Taxus).
(Carya). 674.032.31.4

• 674.031.51.9 674.032.475.2 Abeto (Abies).
674.031.632.1 Betuláceas. 674.032.31.4

• Bétula (Retula). 674.032.475.3 Lariço(Larix),
674.031.51.9 674.032.31.4

• 674.031.632.2 Fagáceas. 674.032.475.4 Pinheiro (Pinus).
Faia (Fagus). Castanheira 674.032.31.4

• (Castanea). Carvalho (Quercus). 674.032.475.5 Abeto vermelho (Picea).
674.031.51.9 674.032.31.4

• 674.031.635.1 Ulmáceas. 674.032.475.6 Madeira da cicuta (Tsuga),

Olmo (U1mus). Celtis. 674.032.31.4• 674.031.51.9 674.032.475.7 Pinheiro-de-douglas(Pseudotsuga).

• 674.031.641.6 Santaláceas. 674.032.31.4
Sândalo (Santalum). 674.032.475.8 Cedro (Cedrus).

• 674.031.51.9 674.032.31.4
674.031.732 Plantanáceas, 674.032.476 Taxodiáceas.

• Plátano (Platanus). Sequóia.
674.031.5/.9 674.032.31.4

• 674.031.739.2 Pau-rosa(Dalbergia), 674.037 Madeiras artificialmente coloridas.

840••
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Dispositivos e máquinas para impregnação.
Impregnação contra ataque vegetal
(plantas daninhas).
Impregnação contra ataque animal.
Processos de vedação.
Endurecimento. Equipamento de
endurecimento.
Tratamento antiinflamável, Redução da
combustibilidade. Tratamento para retardar
a combustão.
Ferramentas para trabalhar a madeira.
Máquinas para trabalho em madeira.

Indicar maiores detalhes nas subdivisões
por :621.9 ...

Ferramentas, máquinas para aparar, cortar
e descascar.
~ 621.93.621.968.631342.672719
Serrotes. Machados.

Ferramentas, máquinas para entalhar,
escavar.

~621.9II.7

Cinzéis. Goivas.
Ferramentas, máquinas para raspar, limar,
perfurar.
~ 621.918,621.95
Limas. Grosas. Brocas.
Braçadeiras.

Ferramentas, máquinas para aplainar.
~ 621.9//1912
Plainas. Raspadeiras.

Ferramentas, máquinas para tornear e

cortar fibras.
~ 621.941.621.99
Tornos. Cortadores defibras.

Ferramentas, máquinas para para bater,
pregar, vergar, unir.

674058 == 674028
Dispositivos para pregar. Martelos.
Máquinas de pregar.
~ 621.972, 621.974 .
674.058

Produtos da indústria de madeira.
Madeira.
Espécimes de madeira.

Espécime pequeno, claro (sem nós,
sem defeitos). Grandes peças
estruturais.

Tratamento da superfície da madeira.
~ 667.74
674.0761077 ~ 667.617
674.078.2 == 665.92

Processamento de troncos de madeira em
madeira trabalhável.
Processamento manual de troncos de
madeira, especialmente com serras.
Serrarias. Indústria de serraria .

$

674 Indústria da madeira e de trabalhos com madeira

674.055

674.048.2
674.048.3

674.05

674.054

674.049.3

674.048.4
674.048.5
674.049.2

674.056

674.053

674.057

674.058.5

674.058

674.06

674.07

674.061

674.09

674.093
6740932

674.092

SE!

Madeiras tingidas.
Imitação de mogno, pau-rosa,
ébano. Madeira com grão realçado.

Madeiras do ponto de vista do uso ao qual
se destinam.
Madeiras com diversas características, segundo
a condição das diversas partes da árvore.
Características e defeitos ligados ao
crescimento.

Madeira comprimida. Madeira
enroscada. Madeira de grão em espiral.

Madeira de várias partes da árvore.
Madeira da raiz.

Textura da madeira. Composição em relação à
formação do cerne.

Madeira do cerne. Madeira
madura. Madeira de textura cerrada.
Alburno, samo.

Madeira organicamente alterada.
Madeira podre. Madeira

apodrecida.

Características em relação à ecologia da
madeira.
Madeira segundo o tipo de preparação.

Madeira rachada; toras divididas.
Madeira serrada, pranchas.

Madeira flutuada Madeira seca. Madeira
impregnada
Madeiras para diversos fins.

Madeira para construção,
estruturas. Madeira para marcenaria.
Indicar o objetivo por :...

Exemplo(s) de Combinação(ões):
674.038.5:681.81 Madeira para

instrumentos musicais
Madeiras segundo o processamento, o trabalho.

Madeira serrada, aplainada,
torneada, vergada.

Madeiras segundo a textura.
Distância entre anéis da madeira.

Madeira de anéis compactos,
finos. Madeiras de anéis largos.

Madeira extraída em vários períodos de
crescimento.

Madeira de árvorejovem.
Madeira de árvore madura.

Finura da estrutura Finura do grão.
Madeira com pouco encolhimento.
Texturas de madeira que produzem efeitos de
valor estético, decorativo.

Efeito irisado. Efeito floral. Halos.
Nós. Padrão de olho de pássaro.

Amadurecimento, impregnação e outros
tratamentos da madeira.
Umedecimento•
Escaldamento. Tratamento a vapor contra
ataque bíolégtco.

674.038.1

674.038

674.038.19

674.038.3

674.038.16

674.Q38.18

674.038.4

674.038.15

674.038.17

674.038.5

674.038.6

674.038.74

674.038.7
674.038.71

674.038.75
674.038.77
674.038.78

674.04

674.045
674.046

•••
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•• 674Indústria da madeira e de trabalhos com madeira

•• 674.093.4 Depósitos de madeira processada. 674.61 Caixas, caixotes, caixas de madeira para
Pilhas. Camadas. embalagem. Arcas de madeira (como

• 674.093.6 Serragem naserraria Corte. Oficinas embalagens).
de serraria. 674.62 Baús de madeira. Arcas de madeira• Divisões principais (caixas-fortes).

• ~685.5JJ

674.1 Carpintaria. 674.63 Recipientes de vime. Móveis de vime.

• 674.11 Carpintaria estrutural, de construção. Caixas, cestas de vime.
~ 624.011.1,694 674.64 Coberturas, revestimentos de vime (p. ex.,

• Vigas de telhado. Soalhos. para garrafas).
Estruturas de porta. ~677.54

• 674.12 Carpintaria de navios.
674.7 Fabricação de artigos torneados de

• 674.2 Marcenaria. madeira. Tornearia.
Exemplo(s) de Combinação/ões): 674.71 Mastros. Postes. Postes redondos.

• 674.2-419.3 Marcenaria commadeira Postes para fios. Postes
compensada telegráficos.

• 674.21 Marcenaria de construção. 674.72 Aduelas. Varas. Bastões••
~694.6 Varas de pesca.• Marcenaria para instalações de 674.73 Bengalas e bastões para andar. Cabos,

edificios, divisórias, portas.janelas. coronhas.• 674.23 Fabricação de móveis. ~ 685.557
~ 645.4 , 684.4 674.75 Cabos de ferramentas.• 674.24 Marchetaria. Trabalho de incrustação em 674.76 Madeira vergada.

• madeira. Para partes de cadeiras e móveis.
~684.6 Para polias.

• Preparo dos folheados. 674.77 Artigos de madeira torneada. Tornearia
674.25 Marcenaria de veículos. Marcenaria de propriamentedita.

I• construção de carruagens. Cabos de ferramentas, eixos,
~629.02 partes de móveis torneados.

• 674.26 Trabalhos de retículas. Grades. Paliçada. I
Treliças. Reticulados para teto e telhado. 674.8 Produção e processamento de I

• aparas, cavacos, resíduos de 1674.3 Construção de carroças. madeira. Composições de madeira.• Construção de rodas. Processamento de cortiça e turfa.
674.31 Rodas de madeira. 674.81 Madeira aglomerada. Resíduos prensados• ~ 629.3.027.4 de madeira.

• Cubos. Raios de rodas. Cambas e 674.812 Madeira prensada. Madeira densificada.
aros de rodas. Espigas de roda. Exemplo(s) de Combinação(ões):

• 674.32 Trabalho do corpo. Armação do veículo. 674.812-419.3 Madeiracompensada
~ 629.3.023.2 prensada

• 674.815 Materiais de aparas de madeira prensada
674.4 Tanoaria. Tonelaria. Fabricação de em forma de tábuas, pranchas. armações

• tonéis, barris. etc..
~ 621.798.13 674.816 Composiçõesde resíduos da madeira,

• 674.41 Partes dos tonéis, barris e outros serragem.
vasilhames de madeira. ~ 691.334

• Aduelas. Arcos. Fundos. Xilólito (mistura de serragem e
674.42 Tipos de vasilhames de madeira. cimento de Sorel). Madeira plástica.• Tonéis, barris. Tinas, bacias de 674.817 Produtos da polpa prensada de madeira.

madeira. Baldes, noras de madeira. Materiais de fibra de madeira.• Exemplo(s) de Combinaçãotões):
674.5 Artigos de madeira e sua 674.817-415 Chapade fibrade madeira• fabricação. 674.82 Lã de madeira. Aparas de madeira.

t• ~688.7 Serragem.
Artigos domésticos de madeira. ~ 621.798.22.677.195

• Brinquedos de madeira. 674.83 Processamento de cortiça.
Rolhas de cortiça.

• 674.6 Fabricação de caixas. Embalagens Exemplo/s) de Combinaçãotões):
de madeira. 674.83-41 Cortiçaem chapas, blocos, etc

• ~ 621.798.12 674.83-493 Flocosde cortiça

842••



675 Indústria do couro (inclusive da pele e do couro de imitação)
--+ 637.61 . 685.686.1. 687. 745.53
Os auxiliares relacionados em 675.0... não são aplicáveis em 675.92 e suas subdivisões

, '.
)

--+ 631.831 .631.878
Terra de turfa (turfa para

horticultura). Lixo de turfa. Fardos de

turfa.
Para turfa como combustível ou para

material de fiação usar 662.64 e 677.194

675.017.55:535.361.2 Brilho
Propriedades térmicas.

Especificar por:536...

Exemplots) de Combinaçãotões):
675.017.56:536.495 Resistência ao calor

Propriedades elétricas e magnéticas.
Especificarpor:537...

Propriedades com relação aos fluidos (líquidos,

vapores, gases).

Resistência aos fluidos.

Permeabilidade.

Propriedades (inclusive irnpermeabilidade) em

relação a gases, ar, vapor de água e outros
vapores.

--+ 620.193.29

Propriedades (inclusive irnpermeabilidade) em

relação àágua e outros líquidos.
--+ 620.193.19

Aplicabilidade. Propriedades que afetam o uso,

a adequabilidade.
Grossura do couro, da pele.

Cobertura de cabelo, pêlo. Altura do pêlo.
Elasticidade. Maleabilidade.
Estabilidade de forma. Propriedades de
amassadura.

Propriedades de textura. Feltragem etc..
Propriedades de acabamento, de superficie.
Sujeira.
Resistência ao uso em geral.
Defeitos, falhas, danos (no couro e no pêlo
cru e acabado), sua detecção e conserto.
Defeitos visíveis (defeitos na superficie).

675.019.1 == 620.191

Defeitos internos.
Consistência. Encolhimento.

675.019.2 == 620.192

Defeitos, falhas, danos devidos a influências
ambientais.

675.019.3;;:;620.193
Identificação de defeitos, falhas, danos.
Remoção de defeitos etc ..
Métodos de produção e de trabalho,

processos e tratamento do couro e da pele.
Tratamento de peles e couros crus (antes do
curtimento).

7

675.017.62

675.017.63

675.017.57

675.017.56

675.017.6

675.017.8

675.017.86

675.017.87

675.017.82
675.017.83

675.017.84
675.017.85

675.019.2

675.019.1

675.019.3

675.017.88
675.019

675.019.5
675.019.7
675.02

675.023

675 Indústria do couro (inclusive da pele e do couro de imitação)

5r

Cortiça sintética. Substituto de cortiça.
Processamento de agulhas de coníferas (p.

ex., em IA de agulhas de coníferas).
--+ 677.195

Processamento de turfa (exceto como
combustível e para a indústria têxtil).

675.014.2

675.015.6

675.0111.013

675.016

675.017.1

675.017.12

675.017.13
675.017.14
675.017.15
675.017.16

675.017.17
675.017.2

675.017.3

675.015.2
675.015.22
675.015.23
675.015.24

675.015.26

675.015.4

675.014

675.017.5

675.014.4
675.014.6
675.015

675.017

675.017.4

674.88

Subdivisões auxiliares especiais
675.01 Teoria da produção de couros e peles.

Propriedades. Defeitos. Testes.
Projeto do processo. Controle do processo.

Instalações. Serviços.
675.0111.013 == 66.0111.013

Composição, propriedades e análise
qufmica (de couros e peles).
Substâncias da pele.

Exemplo(s) de Combinaçãotões):
675.014.2:547.96 Determinação de

proteínas (colágeno etc.)

Substâncias tanificadoras. Tanino.
Base, propriedades e determinação da fibra.
Estrutura das peles, couros e suas fibras

constitufdas de coJágeno (protefna).
Macroestrutura das peles, couros.
Epiderme.
Derme.
Carne.

Cabelo, pêlo.

Estrutura, propriedades, composição química
das fibras de colágeno (proteína).

Propriedades moleculares e microestruturais
das fibras de colágeno (proteína).

Propriedades e estudo dos acabamentos e
materiais complementares em couros e
peles.
Propriedades fisicas e mecânicas do couro,
sua determinação e teste.
Topografia do couro.
Lado.
Traseiro. Lombo. Dorso.
Barriga Ombro.
Frente do cavalo. Traseira do cavalo. Casco.
Cabeça Bochecha Canela

Couro de sobras (de baixa qualidade).
Propriedades dimensionais e classificação não
determinada pela produção. Tamanho. Massa.
Parâmetros determinados durante o processo
de produção. Amostragem. Métodos de teste.
Resistência do couro. Resistência a influências
mecânicas.

Especificarpor :620.17...

Propriedades ópticas, térmicas, elétricas

674.84

674.87
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•• 675 Indústria do couro (inclusive da pele e do couro de imitação)

• dos acima mencionados).Remoção de óleo.

• 675.ü23.3 Banho de cal, depilação, descamagem. Lustre. Acabamento daface

675.023.32 Banho decaI. felpuda. Acabamento deforros.• 675.023.33 Remoção de pêlo (depilação). Extração de pêlo. 675.03 Peles e couros crus segundo a origem.

• Afrouxamento qulmico do pêlo. ~ 636/639,675.06

Tratamento a vapor. 675.031 Peles de animais domésticos (e de espécies

• Escaldamento. silvestres afins).

675.023.34 Descamamento. 675.031.1 Peles de boi. Peles de bovinos.

• 675.023.36 Raspagem. 675.031.11 Couro de vaca.
675.023.37 Retirada de cerdas. 675.031.1\3 Pele de bezerro.

• 675.023.4 Corte ou desbaste do pêlo na pele crua, no 675.031.2 Couros de ovelhas. Pele de carneiro.
couro cru. 675.031.3 Couros de cabra. Pele de caprinos.

• 675.023.5 Remoção de cal. 675.031.4 Couros de sulnos. Peles de porcos.
Exemplo(s) de Combinaçãotões): 675.031.5 Couros de eqüinos.

• 675.023.5:54-32 Remoção de cal com Couro de cavalo. Couro de

ácidos jumento ou burro.• 675.023.5:54-38 Remoção de cal com sais 675.031.6 Couros de camelos.

• 675.023.6 Maceração. 675.031.8 Peles de pequenos animais domésticos (e
675.023.7 Banho de salmoura Salga. Ensopamento. espécies silvestres afins).

• 675.024 Curtume e processos de curtimento. eles de lebre. Peles de coelho.

675.024.3 Curtimento vegetal. Peles de gato. Peles de cães, de dingo etc..

• 675.024.4 Curtimento mineral. Curtimento com 675.032 Peles de grandes mamíferos terrestres
substâncias orgânicas e sintéticas. selvagens.

• Curtimento a óleo. Peles de tigre. Peles de urso. Peles

675.024.43 Curtimento a cromo. de veado. Peles de elefante.

• 675.024.44 Curtimento a ferro. 675.033 Peles de pequenos mamíferos terrestres
675.024.46 Curtimento com alurnes, silício, zircônio. silvestres.• compostos de titânio. Peles de marta. Peles de raposa.

• 675.024.47 Curtimento com substâncias orgânicas e Peles de arminho.

sintéticas. 675.034 Peles de répteis.

• Curtimento comformaldeído. Peles de crocodilo. Peles de

675.024.48 Curtimento com óleo. serpentes.

• 675.024.49 Curtimento com misturas, p. ex., tanino e 675.035 Peles de peixes. Peles de mamíferos
misturas químicas adicionadas. marinhos.

• 675.024.5 Curtimento elétrico. Pele de tubarão. Peles de baleias,

675.024.6 Curtimento parcial. Curtimento de lados golfinhos etc. Pele de foca.

• diferentes por processos diferentes. 675.036 Peles de pássaros. Peles de aves domésticas.
675.024.7 Métodos mistos, combinados, de curtimento. 675.039 Peles lisas, sem pêlo.

• 675.024.9 Recurtimento. 675.04 Curtimento e materiais auxiliares usados
675.025 Tratamento e processamento mecânico de na produção de couro e de pele.• peles, de couro (especialmente após o 675.041 Agentes taníferos vegetais naturais.

• curtimento). ~ 633.87,675.014.4

675.025 =: 675.055 Folhas. Casca. Madeira. Raízes.

• 675.026 Acabamento de peles, de couro. 675.042 Agentes taníferos minerais e sintéticos.
675.026.1 Coloração. Tingimento. Especificar os agentes minerais

• ~ 667.772 (inorgânicos) por :546. .. e os agentes

Preparação para tingimento. sintéticos orgânicos por :547... I

• 675.026.2 Impregnação. Obturação. Sova. Estofamento. 675.043 Auxiliares químicos. I
Lubrificação. Secagem. Condicionamento. 675.043.2 Água I

• 675.026.22 Obturação, enchimento. 675.043.3 Ácidos. Óxidos. Bases. Sais. I
675.026.23 Sova, Estofamento. Lubrificação. 675.043.4 Agentes surfactantes. Plastificantes. 1• Espessamento. 675.043.6 Substâncias protéicas. I
675.026.24 Separação. ~547.96 I• 675.026.26 Secagem. Arejamento. 675.043.7 Carboidratos. <a

• 675.026.27 Condicionamento. ~ 547.455,547.458 I
675.026.3 Revestimento. Enceramento. Acabamento do 675.043.8 Materiais macromoleculares (polímeros). I

• grão. Acabamento da cor. Acabamento final. Outras substâncias químicas
I675.026.4 Corte. (independentemente da função).

• 675.026.6 Empilhamento. 675.044 Gorduras animais e vegetais processadas. I
675.028 Processos ou tratamentos especiais (além ~ 665.228, 665.3821.383 J

• 844
I
I
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superficie.
Máquinas de amaciamento para peles.
Equipamento para alisar. Equipamento para
impressão em relevo.
Máquinas de polir.
Máquinas de lustrar. Máquinas de escovar.
Equipamento, máquinas para dividir.
Equipamento, máquinas para medir e marcar.
Equipamento, máquinas para cortar. Máquinas
de perfuração. Perfuradores.
Equipamento, máquinas para acabamento
de peles, de couro.
Equipamento para tingimento.

Tinas. Tambores. Pás. Escovas.
Estênceis.

Equipamento de impregnação. Equipamento de
obturação. Equipamento de sova. Equipamento
de untação. Equipamento de secagem.
Equipamento de condicionamento.

675.056.2 == 675.026.2
Equipamento de revestimento. Equipamento
de enceramento. Equipamento para
acabamento final.
Ferramentas para corte, aparas. AIicates.
Tesouras.
Assentadores de pêlo.
Equipamento, máquinas para processos ou
tratamentos especiais (além dos acima
citados).

Equipamento de lustração.
Equipamento de acabamento para o lado
felpudo, para o lado doforro.

Equipamento de embalagem. Máquinas
para embalar o couro em peças.
~ 621.798

Couros e peles trabalhados (segundo sua
origem) e suas aplicações.

675.06 =675.03
Peles e couros com características
especiais.
Couro macio, maleável.
Couro duro, rígido•
Couro Corte, resistente ao uso.

Couros com propriedades físicas especiais.
Propriedades ópticas, térmicas.
elétricas.

675.075 =675.017.5
Couros com propriedades de proteção
especiais contra fluidos.

675.076= 675.017.6
Couro à prova diágua.

675.076

Refugos da produção de couros e peles
(inclusive refugos de matadouros e
curtumes).

~675.8

LA. Pêlo. Flocos. Cerdas. Carne•

zn

675.056.3

675.056.5
675.058

675.056

675.056.1

675.056.2

675.055.34

675.055.6

675.056.4

675.055.35
675.055.36
675.055.5

675.059

675.06

675.07

675.072
675.073
675.074
675.075

675.076

675.076.3

675.08

675.081

675 Indústria do couro (inclusive da pele e do couro de imitação)

zi '1r

Gorduras oxidadas. Dégras.

Gorduras e óleos sulfonados,
saponificados e polimerizados. Ácidos
graxos.

Óleos. Gorduras. Graxas. Óleos de couro
(misturas de gorduras e óleos).
Óleos minerais.
~ 665.7

Gorduras e óleos animais e vegetais.
~ 665.21.3

Óleos e graxas sintéticos.
~665.381

Materiais de acabamento.
Colorantes. Pigmentos. Tinturas. Agentes
alvejantes.

~667.772

Ceras.
Esmalte e outros revestimentos. Verniz,
laca etc..
Equipamento, máquinas para
processamento de couro e pele crus, para
produção de couro e pele curtidos.
Equipamento, máquinas para produção de
agentes tanlCeros.
Equipamento, máquinas para tratamento
das peles e couro crus (antes da
tan ificaçAo).
Equipamento, máquinas para tratamento e
processamento preliminar.

Equipamento de esfolamento.
Equipamento de cura. Equipamento de
esterilização. Equipamento de
classificação.

Equipamento de lavagem. Equipamento de
impregnação. Equipamento de infusão e
maceração.

Cubas. Pás. Tambores.
Equipamento, máquinas para remoção de pêlo
(depilação). Máquinas para depilação.
Equipamento para descarnagem. Equipamento
de raspagem.
Equipamento, máquinas para cortar pêlos em
couros e peles crus.

Equipamento, máquinas para curtimento.
Fossas de curtimento. Assentadores.
Manipuladores.
Equipamento elétrico de curtimento.
Equipamento, máquinas para tratamento
mecânleo de peles, de couro (especialmente
após o curtimento).
Equipamento, máquinas para tratamento geral e
preliminar.

Máquinas para igualar. Máquinas
para escanhoar.

Equipamento, máquinas para melhorar a textura
do corpo.
Máquinas para realçar.

:'

675.045.2

675.045.4

675.053.2

675.045

675.045.3

675.053.1

675.046
675.046.1

675.05

675.046.3
675.046.8

675.052

675.053

675.053.3

675.054
675.054.3

675.053.4

675.054.5
675.055

675.055.1

675.055.2

675.055.22

••••
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•• 675 Indústria do couro (inclusive da pele e do couro de imitação)

• 675.085 Vísceras. Intestinos. 675.24

• 675.086 Aparas. Cortes. Sobras. Tiras. Restosde

• couro.
675.087 Penas de aves.

• 675.088 Resíduos de curtume. Resíduos de banho de 675.25
cal. Outros resíduos e refugos de

• processamento.
Cascas. Extratos. Solução tanífera 675.26

• servida. Restos de cal e sal. 675.261
Divisões principais 675.262

• 675.263
675.1 Couro e artigos de couro em geral. 675.264

• Couros para fins especiais.
675.11 Couros para uso técnico e de engenharia 675.265• em geral. 675.266

Couro para correame. Couro 675.267• para embalagem. Couro para componentes 675.268

• de máquinas.
675.12 Couro de sela. Couro de arreios. Couros 675.27

• para vestuário.
-+ 614.89.615.477.1,685.112. 675.28

• 685.348.4, 687.114
Couro para cintos e suspensórios.

• Couro ortopédico. Couro para vestes de 675.6
proteção.

• 675.14 Couro para calçados. Couro para botas e
sapatos.

675.61• -+ 685.3
675.15 Couro para peças de roupa. Couro para

• luvas. Couro para chapéus, artigos de
chapelaria. Couro para forro de roupas.• Couro para pequenos artigos de vestuário.

675.62-+ 675.18,685.4,687.114• 675.16 Couro para equipamento de viagem e

• esporte. Couro para coberturas de chão e
675.68de parede. Couro para estofamento de

• móveis e usos domésticos.
-+ 685.518

• 675.162 Couro de sacola. Couro de mala. Couro de
baú.

• Especificar por :685.51...
675.164 Couro para equipamentos esportivos e de

• ginásios.
675.8Especificar por :685.6...• 675.166 Couro para forração de soalho e parede.

-+ 691.18• Especificar por :645.112

• 675.167 Couro de estofamento de móveis.
Especificar por:684.7...

• 675.168 Couros para usosdomésticos.
Couros para limpeza. polimento.

• 675.18 Couros para enfeites, ornamentos,
decoração. Pequenos artigos artísticos de

• couro.
-+ 675.15

• 675.2 Couro segundo o método de

• produção, de processamento ou
acabamento especial. 675.81• 675.22 Couro fendido.

675.23 Couro cru.• 846

••

Couros curtidos por processos especiais.
Couros curtidos a óleo (p. ex.,

camurça). Couros curtidos a minerais:

curtido a cromo, curtido a alume.

Couros mecanicamente tratados.
Couro com relevo. Couro de

búfalo. Couro perfurado.

Couro com acabamento especial.
Couro tingido, pigmentado.
Couro marroquino.
Couro de grilo natural.
Couro de grilocorrigido. Couro de grilo
artificial.
Camurcina, Couro nilo-polido, nobuque.
Pergaminho.
Couro acetinado. Couro polido.
Couro revestido. Couro esmaltado. Couro
envernizado.
Couro da Rússia. Couro de sandália.
Couros similares.
Couro colado, laminado. Couro
multilaminado.

Produção e produtos de peles.
Indicar os detalhes da produção de peles

pelos auxiliares .0... em 675.0...
Peles para soalhos. Peles para paredes.
Peles para carpetes e tapetes. Peles de
pendurar. Peles para cobertas. Peles para
estofamento.

-+ 645.112,684.73
Peles para peças de vestuário. Peles para
vestuário. Peles para forros e enfeites.

-+ 685.314,687
Pele para uso decorativo e outros artigos
menores.

Exemplo(s) de Combinaçãotões):

675.68:688.42 Pele para flores artificiais
675.68:688.72 Pele para brinquedos,

bonecas
675.68:745.5 Pele para artesanato

Indústrias baseadas no
processamento de refugos da
produção de couro e pele.
Indústrias baseadas no
processamento de subprodutos do
abate (subprodutos da carcaça).

-+ 637.6, 675.08
Coleta, reprocessamento,
utilização de refugos.
Usar os auxiliares. O... de 675.O... quando
apropriado

Exemplo(s) de Combinação(ões):
675.862.026.1 Tingimento, branqueamento

do marfim
675.862.08 Refugos da indústria do marfim

Indústria de processamento de refugos de
couro.

Refugos da carne, p. ex., cola.
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• 675 Indústria do couro (inclusive da pele e do couro de imitação)

• \

• I
Aparas. cortes. restos do couro. 675.92.026 Impregnação. Cernentação. Reforço da

• 1 675.82 Indústrias que processam os resíduos de superficie. Revestimento e deposição de
cabelo, pêlos e cerdas. peliculas etc. baseadas em compostos

• I -+ 687.9.688.47 macromoleculares.
675.83 Indústria de processamento dos -+ 678.026

• I refugos de lã. 675.92.026.2 Impregnação.

I -+ 637.62.677.3 675.92.026.3 Cementação.

• \
675.84 Indústria de processamento dos refugos 675.92.026.4 Mistura, diluição e cementação,

I depenas. 675.92.026.5 Sedimentação (reforço da superficie).

• I -+ 637.63.688.46 675.92.026.7 Revestimento. Deposição de películas.

\
675.85 Indústrias baseadas no processamento dos 675.92.026.8 Gelação,• I refugos de tecidos moles (vísceras etc.), 675.92.027 Processos de moldagem e formação.

-+ 637.6611.663 675.92.027.2 Calandragem.• I Processamento de sangue. 675.92.027.3 Afundamento. Extrusão.
intestinos, gordura. 675.92.027.4 Estiramento. Fiação.• 675.86 Indústrias baseadas no processamento dos 675.92.027.6 Moldagem por fundição e compressão.

• refugos de tecidos du ros (refugos 675.92.027.7 Corte e impressão de formas virgens.
esqueléticos). 675.92.027.8 Concentração, ajustamento,

• -+ 637.61 '848.637.64/.65 desidratação
675.861 Indústrias que processam ossos. da matéria- prima. Coleta de material fibroso

• 675.862 Indústrias que processam dentes, presas e aglutinante.
etc. Indústria do marfim. 675.92.028 Cura, vulcanização, recuperação. Outros

• -+ 688.1 processos químicos.
675.863 Indústrias que processam chifres. 675.92.028.2 Vulcanização.

• 675.864 Indústrias que processam barbatanas de 675.92.028.3 Velocidade e estado da vulcanização (relações
baleia. de calor, critérios etc.).• 675.866 Indústrias que processam conchas de ostras, 675.92.028.4 Falhas e dificuldades na vulcanização ou cura.

• cascos de tartaruga. Aparecimento de gás. Manchas de
-+679.92 encolhimento. Queima Subvulcanização.

675.868 Indústrias que processam escamas de peixe. Supervulcalnização.• Fabricação de pérolas de 675.92.028.5 Desvulcanização.

• imitação. 675.92.028.6 Processos de recuperação.
675.87 Outras indústrias baseadas no 675.92.028.7 Secageme vulcanização.

• processamento de resíduos da produção de 675.92.029 Processos de acabamento.
couro e pele. 675.92.029 == 678.029

• Peças de pele. Resíduos do 675.92.03 Matérias-primas e produtos semi-acabados
curtimento. Cal servida. Bloco de cal. (produtos iniciais e intermediários).

• Águas servidas. Soluções servidas. 675.92.031 Látex cru.
675.92 Indústria de couro artificial, de imitação. 675.92.032 Coagulados.• Os auxiliares relacionados em 675.O... não Borracha natural crua. Borracha

são aplicáveis em 675.92 e suas em bloco. Crepe. Borracha em folhas.• subdivisões 675.92.032 == 678.032
Subdivisões auxiliares especiais 675.92.033 Matérias-primas da borracha. Compostos de• 675.92.01 Questões gerais de planejamento e controle do moldagem.

processo. Propriedades, falhas etc.. 675.92.035 Têxteis. Fibras. Produtos não-tecidos. Papel.• 675.92.02 Processos e operações de fabricação. Celulose. Resíduos.

• 675.92.022 Preparo do material ou matéria-prima. Rejeitas da indústria do couro.
Cominuição,dilaceração,moagem.Seleção. Rejeitas da fabricação de calçados.

• Medição. Plastificação, 675.92.04 Aditivos. Materiais complemen tares.
675.92.023 Mistura. Preparo dos compostos (bases) de 675.92.04 == 678.04

• impregnação, cernentação e de reforço de 675.92.049.9 Outros aditivos menos importantes.
superflcie etc.. Agentes de reforço. 1nibidores de

• 675.92.023.2 Mistura. envelhecimento. Agentes de
675.92.023.4 Preparo de compostos de impregnação e desenvolvimento.• cementação. Preparo das bases (reforçadores de 675.92.05 Máquinas e equipamento para a produção de

superflcie) etc.. couro artificial, de imitação.• 675.92.023.5 Preparo da base. 675.92.052 Eauinamentn n:lrn nrpn~rn rfpo rn~tPri."iC'



676 Indústria de pasta de papel, de papel e papelão
Os auxiliares relacionados em 676. O. '. não são aplicáveis em 676.8 e suas subdivisões

676 Indústria de pasta de papel, de papel e papelão

de recuperação, reativação.

Produtos acabados de couro sintético.

675.92.06 == 678.06

permanganato. Número kapa.

Reação. Acidez. A1calinidade.
Solubilidade.

Odor. Sabor.

Número de cobre etc ..
Aditivos etc ..

Cargas. Pigmentos.
Revestimentos. Tamanho. Agentes
amaciantes. Agentes impregnadores.

Propriedades moleculares, estruturais e

morfológicas.
Peso molecular. Comprimento da cadeia. Grau

de polimerização. Viscosidade.

Estrutura molecular. Forças moleculares.

Estrutura micelar e intennicelar. Cristalinidade.
Estrutura retículada,

Propriedades físicas e mecânicas e seus
testes. Propriedades de processamento.
Aplicabilidade etc ..
Propriedades gerais fisicas e mecânicas e suas

constantes.

Dimensões.
Àrea. Volume.

Peso. Substância (gramatura). Gravidade

específica Volume.

Estrutura da folha

Orientação dafibra. Estrutura capilar.

Propriedades da superficíe.
Maciez. Bi/atera/idade (duasfaces).

Propriedades de drenagem. Fracionamento da

fibra Conteúdo de lascas. Conteúdo de fibras

zero. Número de Schopper-Riegler. Valor livre.

Propriedades de resistência

Propriedades de resistência do material como

um todo.

Resistência à tensão. flexão.
cisalhamento, dobragem, enrolamento.
Resistência ao rompimento.
Especificar por :539...

Propriedades de resistência de regiões

específicas.
Resistência à adesão.

Resistência ao desfiamento e descamação.
Propriedades de resistência sob várias

condições.

675.92.06

676.014.82

676.014.362
676.014.363

676.014.364

676.014.365

676.014.4

676.014.8

Divisões principais
675.922 Couro sintético tipo borracha.
675.923 Couro sintético tipo papelão.
675.924 Couro plástico.
675.925 Couro sintético com forro não-tecido.
675.926 Couro sintético com forro tecido.
675.927 Couro sintético com forro de papel.
675.928 Couro sintético tipo plástico (para sapatos,

vestuário, armarinho)

676.017.22

676.017.2

676.017.3

676.014.84

676.017

676.017.27

676.017.25

676.017.432

676.017.435
676.017.44

676.017.43

676.017.28

676.017.4

676.017.42

848

Misturadores. Agitadores.

sovadores do cemento, do aglutinante.

Instalação para aquecimento e secagem.

Dispositivos de umedecimento.

Equipamento para aplicação de compostos de
impregnação e cementação, dos materiais de

base (reforçadores de superficie) etc..
Tanques de imersão.

Espalhadores. Tanques de mistura.
Equipamento, prensas para moldagem e
extrusão etc ..

Instalações de cura e vulcanização. Instalações

675.92.054

675.92.056

675.92.058

675.92.057

Subdivisões auxiliares especiais
676.01 Generalidades sobre a produção de pasta

de papel e papel. Propriedades e ensaios.
Projeto de processo. Desenvolvimento de
processos.

Fluxogramas. Teoria.
Supervisão do processo. Consumo.
Produtividade. Rendimento.
Consumo de matérias-primas e materiais

complementares.

Consumo de calor. Consumo de energia.
Capacidade. Produtividade.

Rendimento.

Fábrica, instalações (em geral).
Projeto. construção.jonte de
energia de fábricas.

Constituição, composição química (de
pastas, do papel etc.),
Componentes inorgânicos (não aditivos).

Especificarpor :543... e :546...
Exemplo(s) de Combinação(ões):

676.014.2:543.613.2 Teor de umidade ou
água

676.014.2:543.632.22 Cinzas. Análise das

cinzas

676.014.2:546.17 Teor de nitrogênio

676.014.2:546.22 Teor de enxofre

676.014.3 Componentes orgânicos.

676.014.32 Grupos funcionais.

Teor de carboxila. Teor de carboni/a.
676.014.33 Monossacarídeos.

Polissacarídeos.
Especificar por :547.45 ...

Outros componentes orgânicos.

Substâncias encrustantes (não
aditivas). Componentes acessórios de

madeira de baixa densidade molecular.
Especificarpor:547...

Exemplo(s) de Combinaçãotões):
676.014.34:547.914 Bálsamos. Resinas

Reação. Solubilidade. Constantes químicas.

Odor. Sabor.

-+ 543.92.66-915
Alvejabilidade. Grau de deslignificação.

Número Roe de cloro. Número de

676.011

676.012

676.014.2

676.012.2

676.012.3

676.012.4

676.012.5

676.013

676.014.34

676.014

676.014.36

676.014.361

•
••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••
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:f 676 Indústria de pasta de papel, de papel e papelão

:~ Resistência à umidade. Aplicável apenas em 676.1 e suas

676.017.5 Propriedades acústicas, ópticas, térmicas, subdivisões

elétricase magnéticas. 676.021.2 Recepçãona fábrica. Manipulaçãoe

• 676.017.54 Propriedadesacústicas. armazenamento na área da fábrica.
676.017.55 Propriedades ópticas. 676.021.3 Tratamentos preparatórios.

• Especificarpor:535 ... 676.021.32 Reduçãoa dimensõesde processamento.

• Exemplo(s) de Combinação(ões): Corte. serragem da madeira.

676.017.55:535.31 Refletância 676.021.33 Umedecimento, imersão,tratamentopreliminar

• 676.017.55:535.34Transparência. a vapor.
Opacidade 676.021.34 Classificação.Limpeza.Remoçãode partes

• 676.017.55:535.68 Perda de cor, p. ex., indesejáveis. Descorticação da madeira.
amarelamento 676.021.36 Corninuição. Reduçãoa lascas.Fragmentação.

• 676.017.56 Propriedadestérmicas. Esmagamento.
Especificarpor:536... 676.021.38 Último tratamento de lascas, fragmentosetc..

• Exemplo(s) de Combinação(ões): Limpeza. Secagem.

676.017.56:536.468 Combustibilidade 676.021.8 Manipulação de materiais. Transporte para o

• 676.017.57 Propriedadeselétricas. local de pré-processamento,estocagem,uso.
Especificar por :537... Armazenamento.• Exemplo(s) de Combinação(ões): 676.022 Processos de fabricação da pasta de papel.

• 676.017.57:537.226Propriedades Aplicáveis apenas em 676.1 e suas

dielétricas subdivisões

• 676.017.58 Propriedadesmagnéticas. Especificar os processos por -9... (de 66-

676.017.6 Comportamentofisicodiante de gases 9...)

• e IIquidos. 676.022.2 Tratamento preliminar (antes do moedor,do
676.017.62 Porosidade.Permeabilidade ao ar,gás,vapor. digestor etc.),

• 676.017.63 Propriedadesdecolagememgeral. 676.022.3 Alimentação, cargado equipamentode fabricar
Permeabilidade à água.Resistência à água pasta.

• 676.017.64 Permeabilidadea tintas. Alimentação. Embalagem.
676.017.65 Permeabilidade a gorduras,óleos,terebintina, 676.022.4 Fabricaçãomecânicada pasta (em moedores,• querosene. desfibradoresetc.).
676.017.66 Absorçãode água Adsorção.Dilataçãona água. 676.022.43 Moagemde toras.• Teste de Cobb, teste de Bendtsen etc.. 676.022.44 Desfíbraçãode lascas.

• 676.017.67 Absorçãode outros líquidos. Dilataçãoem 676.022.48 Processosmecânicosdiversos de fabricação da
Ilquidos excetoágua pasta.

• 676.017.68 Estabilidade dimensional. Fabricação de pasta por explosão,

Encolhimento. Expansão. por escovas rotativas. por ultra-som.

• 676.017.7 Propriedadesfisicase mecânicasde Moagem por martelo.
processamento. Aplicabilidadefisica. 676.022.6 Fabricaçãoquímica de pasta. Outros métodos

• 676.017.72 Imprimibilidade. de fabricaçãode pasta.
676.017.73 Capacidadede fluir,escorrer. 676.022.61 Tratamentoprévio no digestor. Pré-hidrólise.

• 676.017.74 Propriedadede ser dobrado, de servir de Impregnação. Difusão.Evacuação.
embalagem, de ser moldado. 676.022.62 Digestão e cozimento. Fatores que influemna• 676.017.75 Rasurabilidade. Autenticabilidade. digestão.

• 676.017.76 EnvemizabiJidade. Circulação da solução. do vapor.
676.017.77 Lavabilidade. Filtrabilidade. Volume da solução. Proporção de lascas

• 676.017.8 Propriedadesde processamentoquímico. na solução. Temperatura. Tempo.
Aplicabilidade quimica 676.Q23.1 Alvejamento. Processode alvejamento.

• Capacidade de acetilação. Temperatura. tempo de alvejamento.
Capacidade de nitração. Agressividade 676.024 Pós-tratamento mecânico. Manipulação de

• química. Toxicidade. pastas fluidas. Preparação da matéria-
676.019 Falhas. Defeitos. Degradação. prima de papel e papelão.

• 676.019.1 Defeitos de superficie. Falhasvisíveis. 676.024.1 Manipulaçãoda matéria-primafluida.Sistemas
676.019.1 == 620.191 de fluxo.., 676.019.2 Defeitos internos. Falhas internas. 676.024.13 Bombeamentoe transporte.

676.019.3 Danos causados por agentesdiversos. 676.024.14 Espessamento. Eliminaçãoda água. Diluição.
·1 Resistênciaa ataques. 676.024.15 Divisão proporcional. Medição.
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•
• Dispersão do papel de refugo. Resfriamento.

• 676.024.4 Separaçãoda sujeira. Filtração e limpeza. 676.026.52 Transferência de água da folha para o ar.

Retiradade manchas.Fracionamento. 676.026.53 Remoçãoda umidade dos feltros. Sistemade

• 676.024.5 Desintegraçãodas lâminasde polpa, do papel secagemdo feltro inferior.
de refugo, de quebras e aparas etc.. 676.026.54 Remoçãode condensado dos cilindros.

• Imersão. Desfibração. Remoçãodo ar úmido da sala de máquinas.
676.024.6 Sovae refinação. Aquecimentoe ventilação. Resfriamento.

• 676.024.7 Tratamentoquímicoda matéria-prima. 676.026.7 Tratamento da folha. na máquina e

• Acréscimode aditívos e componentes não- fora da máquina.
fibrosos. 676.026.71 Amaciamento. Calandragem.

• 676.024.72 Coloração.Tingimento (nas matérias-primas). 676.026.72 Melhoria da superficie e outros tratamentos de
Alvejamentoóptico. proteção.

• ~ 667.2 ~ 667.617
676.024.73 Carga.Enchimento. 676.026.721 Tingimentoda superficie.

• 676.024.74 Colagem (nas matérias-primase no estado 676.026.722 Colagem.
úmido). 676.026.723 Revestimento. Proteção da superfície.

• 676.024.76 Acréscimo de aditivos para melhoraras Revestimento por imersão.

propriedades do papel. Revestimento por escovamento.

• Para melhorar as propriedades de Revestimento por lâmina. Revestimento por

absorção, maciez. opacidade. brancura. pulverização. Revestimento por

• preservação (durabilidade). bobinagem. Revestimento eletrostático.

676.024.78 Acéscirnode aditivos para combater problemas Betuminação. Enceramento. Revestimento

• de fabricação. com solvente.

Para melhorar a eliminação de 676.026.724 Proteção interna.

• água, a drenagem. Para evitar a formação Impregnação. Saturação.

• de lodo, de espuma. Apergaminhação. Vulcanização.

676.024.82 Desarejamento. 676.026.73 Laminaçãode papel e camadas de papelão.

• 676.026 Produção de pasta, papel e papelão. Laminação de papel e papelão com películas,
676.026.1 Fluxo e sistemasde fluxo no fluxo de filmesmetálicos.

• abordagem e na extremidademolhada. Métodos adesivos. Métodos de

Dispersão, distribuição, fusão quente. Adesãopor calor e pressão.

• concentração do fluxo. Fluxo na caixa de 676.026.74 Modelagem.
material, no depósito da máquina. ~ 676.026.22,676.026.4, 777.6

• 676.026.2 Formaçãoe drenagemde água na telade arame. Relevo. Marcas d 'água de

676.026.21 Teoria da formação. Fatoresque influemna imitação. Granulação. Marmorização.

• formação, Aplicação de superfície abrasiva. Aplicação

Drenagem na tela de arame. deflocos, de veludo.

• Orientação dafibra. Influência do 676.026.75 Elastificação do papel. Processos para tornar o

• movimento de sacudida. Adesão da fibra. papel esticável,
Influência da sucção. Papel-crepom.

676.026.22 Fabricaçãode papel à mão. 676.026.76 Compressão. Consolidação (p. ex.,• ~ 676.026.4,676.026. 74 consolidação da fibra de papelão).

• Marca d'água. 676.026.77 Condicionamentoe umedecimento.Maturação.
676.026.23 Fabricaçãode papel em máquinasde 676.028 Acabamento. Tratamento posterior.

• Fourdrinier. 676.028.2 Desenrolamentoe reenrolamento. Divisão e
676.026.24 Fabricaçãode papel em máquinasde cilindros ligaçãoda bobina

• (máquinasde tambores). 676.028.3 Recortedo rolo (reenrolamento).
676.026.25 Fabricaçãode papel em máquinascombinadas. 676.028.4 Manipulação de folhas.

• Combinada Yankee MG. Corte. Apara. Contagem. Seleção.

Combinada de cilindro. Dobragem.

• 676.026.26 Fabricação de papel em outras máquinas para 676.028.6 Embalagemde rolos, folhas etc..
processos úmidos. ~ 621.798

• Em máquinas que não funcionam 676.028.8 Empilhamento,armazenamentoe manipulação
pelo processo úmido. antes do despacho.

• 676.026.27 Fabricação de papel por processos secos 676.03 Matérias-primas fibrosas.
(feltragem por ar), 676.031 Madeira dura. Madeira de árvores declduas,• 676.026.3 Transferênciae tração da folha. latifoliadas.

676.026.4 Prensageme remoçãode água nas prensas. 676.031;: 674.031• Marcad' água Molette. 676.032 Madeira mole. Madeira de coníferas.

• ~ 676.026.22,676.026. 74 676.032;: 674.032
676.026.5 Secagem.Remoçãode vapore condensados. 676.034 Outras fibras vegetais além da madeira.

• 850
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Equipamento, máquinas. para manipulação,
tratamento prévio e armazenamento de
matérias-primas (pasta de madeira. fibras
vegetais etc.),
Equipamento.máquinaspara recepçãona
fábrica,paramanipulaçãoe armazenamento
na fábrica.
Equipamento.máquinas para tratamento
preparatório.
Equipamento,máquinas parareduçãoao
tamanho de processamento.

Rachadores. Serrotes.
Equipamento,máquinaspara umedecimento,
impregnação, tratamento a vapor.
Equipamento,máquinasparaselecionar,
limpar,descorticar.

Tambores de lavagem para
madeira. Agitadores de trapos.
Equipamento,máquinas paracominuição,

Lascadores. Cortadores em tiras.
Esmagadores.

Equipamento, máquinaspara seleção, limpeza,
. secagemde lascas, trapos, palhacortada etc..

Telas de lascas. Limpadores.
Espanadores. Secadores. Prensas.

Equipamento,máquinas, paramanipulação de
materiais, para transporte ao lugarde
armazenamento,de usoetc..

Transportadores. Elevadores.
Vasilhames de armazenamento. Silos.

Equipamento, máquinas para processos de
fabricação de pasta.
Equipamento, máquinas para preparoda
solução,do cozimentoetc..
Exemplo(s) de Combinação/ões):

676.052.1:66.023.23Torres de absorção
676.052.1:66.045.1 Trocadoresde calor
676.052.1:66.067.3Filtros

Equipamento,máquinas para tratamento
preliminar(antesda moagem,digestãoetc.).

Vasilhames para tratamento a
vapor. Câmaras de pressão.

Equipamento,máquinasparaalimentaçãode
moinhos,digestoresetc..

Emba/adores de lascas.
Distribuidores de lascas.

Equipamento, máquinaspara fabricação
mecânicade pasta.

Moedores. Desfibradores.
Moinhos a martelo.

Digestores.
Equipamento,máquinaspara alvejamento da
pasta.

Holandesas de alvejamento.
Torres de alvejamento.

Equipamento, máquinas para pós-tratamento
mecânico. Equipamento, máquinaspara
manipulaçãoda pasta fluida, de suspensões no

"
676 Indústria de pasta de papel, de papel e papelão

676.052

676.051.8

676.052.1

676.051.38

676.051.33

676.051.32

676.051.2

676.052.2

676.051.3

676.052.3

676.051.36

676.051.34

676.051

676.052.6
676.053.1

676.052.4

676.054.1

71r?

Gramíneas,palha etc..
Palha de cereais.
Esparto. Alfa.
Linho. Cânhamo.Juta Rami.
Cana-de-açúcar (bagaço).
Bambu.
Caniços.
Fibras do floemae da casca.

Kozo. Mttsumata. Gumpi.
Fibras de folhas.

Sisal. Cânhamo-de-manilha.

Linho-da-nova-zelândia. Tabaco.
Fibras de sementes.

Llnteres.
Outras fibras vegetais.

Outros resíduos agrlcolas além da
palha. Algas marinhas. Turfa, Fibras meio
fossilizadas. Fibras fossilizadas.

Fibras orgânicas sintéticas e regeneradas.
Fibras inorgânicas.
Resfduos e fibras secundárias.
Papel-velho. Papelão usado.Quebras e aparas.
Trapos e resíduos têxteis(inclusive de lã e
seda).
Residuosda madeira.

Serragem. Aparas. Lascas de
cascas de árvore.

Matérias-primas e aditivos não-fibrosos.
Agentes de processamento.

Especificar os materiais por:54."0 :55....
:66.... :67...

Exemplo(s) de Combinação(ões):
676.04:663.63Água de processamento

Materiais complementares e aditivos para
pré-tratamento de matéria-prima fibrosa.
Produtos qufmicos e aditivos para
fabricação de pasta de papel.

Hidróxido de sódio. Sulfito de
sódio. Bissu/jito de cálcio. Calcário.

Agentes de alvejamento.
Compostos de cloro. Hipoclorito
decálcio.

Aditivos usados no pós-tratamento
mecinico, no preparo da massa etc. Agentes
para lavar, secar, encorpar, colar (p, ex.•
caulim para encorpamento). Agentes para
melhorar as propriedades do papel. Para
evitar a formação de espuma.
Aditivos para aprimorar a eliminação da
Agua, a drenagem na tela de arame.
Agentes para melhorar a superficie do
papel. Para colagem da superficie. Para
revestimento. enceramento.
envernlzamento, laqueamento. Para
impregnação. Para laminação (p. ex.•goma
para laminaçlio de papelão),
Equipamento, máquinas para produção de
polpa, papel e papelão.

676.034.5

676.044

676.04

676.043

676.038.4

676.034.8

676.041

676.042

676.034.6

676.046

676.034.2
676.034.22
676.034.23
676.034.24
676.034.25
676.034.26
676.034.27
676.034.4

676.05

676.035
676.036
676.038
676.038.2
676.038.3
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• Tambores de lavagem. Filtros de reversão.• lavagem. Difusores. Filtros a vácuo. 676.056.45 Telas de arame para máquinas de papel e

• 676.054.3 Equipamento, máquinas para dispersão de fibra máquinas de papelão. Equipamento para telas.

(antes da lavagem, filtração etc.). 676.056.46 Feltros para máquinas de papel e máquinas de

• 676.054.4 Equipamento, máquinas para separação da papelão. Equipamento para feltros.

sujeira, para seleção e limpeza, para 676.056.47 Equipamento para guiar, dirigir a bobina de

• fracionamento. papel.
Atadeiras. Armadilhas de areia. Rolos bailarinos.

• 676.054.5 Desintegradores e fracionadores para folhas de 676.056.48 Equipamento complementar.
polpa, papel-velho, quebras e aparas etc.. Tiras de molde. Pranchas de

• Máquinas de maceração. molde. Defletores. Doutores (ferramentas).

Maceradores hidráulicos. Ko//ergangs. Transportadores de corda. Indicadores de

• Desfibradores. quebra. Dispositivos de alarme. Aparelho

676.054.6 Batedores. Refinadores. para evitar eletricidade estática.• 676.054.65 Batedores. 676.056.49 Maquinismo para circulação da água represada,
Holandesas. Moinhos axiais. água branca Recipiente para recolher líquidos• Batedores de Jordan. derramados etc..

676.054.66 Refinadores. Encrespadores. 676.056.5 Equipamento, máquinas para secar. Secadores.• 676.054.7 Equipamento, máquinas para tratamento 676.056.7 Equipamento, máquinas para tratamento de

• químico do material, para adição de folha
encorpadores e aditivos, para tingimento, 676.056.71 Equipamento, máquinas para amaciamento.

• encorpamento, colagem. Calandras, cilindros, prensas para acabamento.
676.054.72 Equipamento, máquinas para preparo e adição 676.056.72 Equipamento, máquinas para aprimoramento

• de soluções corantes. da superficie e tratamento protetor com
676.054.73 Equipamento, máquinas para preparo e adição produtos químicos.

• de cargas, encorpadores. Para coloração, colagem,
676.054.74 Equipamento, máquinas para preparo c adição revestimento da superfície.

• de cola (na massa). 676.056.73 Laminadores. Prensas quentes etc..
676.054.82 Desarejadores. 676.056.74 Equipamento, máquinas para padronagem.• 676.056 Equipamento, máquinas para fabricaçAo da Dispositivos para relevo, para

folhas. Máquinas de papel. Máquinas de marmorização.

• papelão, 676.056.752 Máquinas para fazer papel-crepom etc..
676.056.1 Equipamento, máquinas para fluxo de acesso. 676.056.77 Condícionadores para pasta, para folhas de• Caixas de retenção. Depósitos de papel e papelão.

• máquinas. 676.058 Equipamento, máquinas para acabamento,
676.056.22 Equipamento para fabricação manual de papel. corte, apara, embalagem etc. do rolo.

• Moldes. Formas. 676.058.1 Desenroladores. Reenroladores. Cortadores.
676.056.23 Máquinas de Fourdrinier. Dispositivos para mudar o rolo.

• 676.056.24 Máquinas de cilindro (máquinas de tonel). 676.058.2 Fendedores.
676.056.25 Máquinas combinadas. 676.058.3 Cortadores. Aparadores. Dispositivos de

• 676.056.26 Outras máquinas para processos úmidos. contagem. Classificadores. Dispositivos
676.056.27 Máquinas para processos secos, para feltragem para dobrar.

• a ar. 676.058.6 Equipamento, máquinas para embalagem de
676.056.3 Máquinas, equipamento para formação de rolos, folhas etc..• folha, para a base, para transferência Enfardadores.

e tiragem da folha 676.058.8 Equipamento, máquinas para empilhamento,• 676.056.31 Para formação de papelão. Caixas de sucção. estocagem etc..

• Equipamento de agitação, para orientação da 676.06 Produtos segundo características e
fibra propriedades especificas.

• 676.056.32 Rolos de base. Rolos de base por sucção. Rolos 676.062 Produtos segundo a estabilidade e
de filigranagem. Rolos de marca d'água. Rolos durabilidade total. Papel permanente/

• de transferência. durável etc••
676.056.34 Captadores. Exemplo(s) de Combinaçãotões):

• 676.056.38 Equipamento, máquinas para laminação de 676.062.014.362 pH de produtos
folhas, dobras. permanentes/duráveis

• 676.056.4 Equipamento, máquinas para prensagem e 676.062.017.42:539.416 Resistência à
remoção de água nas prensas, para marca dobragem de produtos permanentes!

• d'água Molette. duráveis
676.056.42 Rolos extratores. Prensas de base. Prensa de 676.064 Produtos segundo as principais

• placa. Prensas de sucção. Prensas de caracterfstieas físicas e químicas. Produtos
amaciamento. Rolete. Manchones. Prensas de segundo a composição.• 852

••
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Divisões principais

676 Indústria de pasta de papel, de papel e papelão

Recuperação de fibras, encorpadores, cola
etc. Tratamento e eliminaçAo de gases
residuais.

Especificarpor :628.5...

•••••••••••••••••••
• .1

•••••••••••e "I!

•

676.064.1
676.064.2
676.064.4
676.064.5
676.064.7
676.064.8

676.065

676.065.1
676.065.2
676.065.5

676.065.6
676.067

676.067.1
676.067.11
676.067.13
676.067.14
676.067.15
676.067.16

676.067.2

676.067.21
676.067.22
676.067.23
676.067.24

676.067.25

676.067.4

676.08

676.082

676.083

676.084

676.085

676.064.1 e 676.064.2 devem ser usados
apenas quando o número principal não faz
distinção entre papel epapelão

Exemplots) de Combinação(ões):
676.237.064.2 Papelão de desenhar

Papel.
Papelão.
Produtos isentos de madeira,
Produtos que contêm madeira,
Produtos de camada única,
Produtos de camada dupla. Produtos de
camadas múltiplas.

--+ 676.264
Produtos segundo as propriedades de
alvejamento e cor.
Produtos não-alvejados.
Produtos alvejados.
Produtos não-coloridos (de superficie sem
tintura ou cor).
Produtos coloridos (tingidos etc.).
Produtos segundo as características de
tratamento dado à folha.
Segundo o acabamento.
Produtos não-calandrados.
Produtos de acabamento à máquina.
Produtos com brilho de máquina.
Produtos supercalandrados.
Produtos com acabamento brilhante (sem
revestimento).
Segundo o aperfeiçoamento, a proteção da
superficie.
Produtos sem colagem.
Produtos com colagem.
Produtos não-revestidos.
Produtos revestidos (sem calandragem de
brilho).

--+ 676.226, 676.26
Produtos revestidos com acabamento de
supercalandragem ou alto brilho.
Segundo a pautação (p. ex., pautado,
milimetrado). Segundo a marca d' água,
Recuperação de solução servida.
Regeneração de produtos químicos.
Eliminação de refugos. Subprodutos.
Tratamento de eOuentes.
SoluçOes servidas (sem tratamento) e sua
utilização. Recuperação dos produtos
químicos empregados no preparo da pasta e
no alvejamento. RegeneraçAo. Composição.

Solução verde. Solução branca.
Subprodutos da fabricaçAo de pasta obtidos
pelos processos de fermentaçAo.

Álcoois. Ácidos orgânicos.

Ácidos lignossulfônicos. Lignossulfonatos.
Produtos de degradação de ácidos
lignossulfônicos.
Óleo tall. Escuma de óleo tall. Produtos do

676.1
676.15
676.153
676.154
676.157
676.16

676.163

676.164

676.166

676.168

676.2
676.22

676.222
676.223
676.224
676.224.1
676.224.2

676.224.3
676.224.4
676.224.5
676.224.9

676.226

676.227

676.23

Pastas de papel.
Pastas mecânicas'. Pastas de madeiras.
Pastas de madeira moída.
Pasta mecânica de lascas.
Pasta mecânica de outros processos.
Pastas químicas. Pastas semiquímicas.
Outras pastas que não são exclusivamente
mecânicas.

--+ 661.728
Pastas de sulfito.

Pasta de bissulfito. Pasta ácida.

Pastas preparadas por processos alcalinos.
Pastas de sulfato. Pastas kraft.

Pastas de soda, cal e outros álcalis.

Outras pastas químicas.
Pasta preparada por outros

métodos ácidos, pelo uso de cloro, pelo uso
de solventes orgânicos, porfabricação
hidrotropica.

Outros tipos de pasta.

Papel, cartolina e papelão.
Papel e papelão para impressão.

--+ 686.8
Exemplots) de Combinação(ões):

676.22:655.32 Papel para impressão
tipográfica

676.22:655.344 Papel para impressão
litográfica offset

676.22:655.35 Papel para impressão de
gravuras

Papel de jornal.
Papéis para livros e revistas.
Papéis para impressão especial.
Papel muito leve. Papel-da-china. Papel-bíblia.
Papel de cheque (papel de segurança).
Papel para cédulas, notas de dinheiro.
Papel para selo.
Papel para mapas.
Papel para impressão de partituras musicais.
Papel para impressão de rótulos, de etiquetas.
Outros papéis para impressão especial.

Papelpara impressão de luxo.
Papéis revestidos para impressão,

--+ 67626
Cartolina, papelão para impressão.

--+ 676.27
Cartolina, cartão-marfim. Cartão

brístol. Cartolina para desenho. Cartolina
para cartão de visitas.

Papel de escrever. Papel e cartolina para
-. ..1- ..1_ ..I! .&. __ .-. L .&._



•• 676 Indústria de pasta de papel, de papel e papelão

• Papel fotográjico (sensível à luz, papeletc..• 676.233 Papel para livros de contabilidade etc.. fotossensíve/). Papel heliográjico.

• 676.234 Papel de datilografia. Papel para cartas 676.263 Papel revestido para cópia e transferência.

aéreas etc .. Papel e papelão adesivos, encerados e

• 676.236 Papel estampilhado. redutores de adesão.
676.237 Papel e cartolina para desenho. Papel para 676.263.2 Papel revestido para cópia. Papel de

• aquarela. Papel para lápis de cera. computador.
-+ 744.36 676.263.3 Papel-carbono e outros papéis de cópia.

• 676.24 Papel à prova de gordura para embalar e Papel-carbono (com revestimento

embrulhar. de pigmento). Papel impregnado de

• -+ 621.798.15 carbono (papel de cópia 'sem carbono ').
676.242 Papel-celofane. Papel à prova de gordura. 676.263.4 Papel de transferência, decalque.

• -+ 676.266.2 -+ 667.649.2,667.661.5
676.242.2 Papel-celofane. Papel transparente. Papel de Papel de decalcomania.• decalque. 676.263.5 Papel adesivo e outros papéis colantes.
676.242.3 Papel impermeável à gordura. Pergaminho. Papéis para rótulos, etiquetas e• Papel-manteiga. cartazes. Papel gomado. Papel auto-

676.244 Papel pardo, para ensacar. Papel para saco. adesivo.• Papel de embrulho. 676.263.6 Papel com redução de adesão. Papel para soltar

• 676.248 Tipos especiais de papel para embalagem e superficies aderidas.
embrulho. 676.263.8 Papel e papelão encerados e parafinados.

• 676.25 Papel higiênico. Papéis para diversos usos 676.264 Papel e cartolina laminados. Papéis com
industriais e outros usos. duas ou mais camadas. Papel e cartolina

• 676.252 Papel higiênico. Papel absorvente. laqueados.
676.252.2 Papel-toalha. Papel para lavatórios. Papel de -+ 676.064.8,686.126

• guardanapo. Papéis para limpeza facial. Exemplo(s) de Combinação(ões):

Chumaços de celulose. 676.264:669 Papel com lâmina metalizada

• -+ 676.267.6 676.265 Papéis revestidos com pó, flocos etc..
676.252.3 Papel de mata-borrão. Papel-filtro. -+ 621.921.6, 666.189.4,666.792

• 676.252.32 Papel e cartolina mata-borrão. Papéis abrasivos (Papel de

-+ 686.851 carborundo. Lixa. Papel de esmeril. Papel• 676.252.33 Papel e cartolina para filtro. de vidro). Papel com flocos. Papel

Papel para cromatograjia. Papel aveludado.• para eletroforese. Papel parajiltração de 676.266 Papel resistente à umidade. Papel

• are gás. impregnado etc..
676.254 Papel para finalidades elétricas. 676.266.2 Pergaminho vegetal. Papel vegetal.

• 676.254.2 Papel com propriedades de isolante elétrico. 676.266.3 Papel resistente à umidade.
676.254.22 Papel de isolamento elétrico. 676.266.4 Papel oleado etc..

• 676.254.24 Papel de condensador. Papel de capacitor. 676.266.7 Papel alcatroado. Papel betumado etc..
676.254.26 Papel para fios. 676.267 Papéis decorativos (tratados por

• 676.254.4 Papel condutor de eletricidade. meios mecânicos).
676.255 Papel de cigarro. Outros papéis para a 676.267.2 Papel de fantasia.

• indústria do fumo. Papel marmorizado.
676.256 Papel de base para vários fins. 676.267.6 Papel-crepe. Papel-crepom.• Papelfotossensível, com -+ 676.252.2

sensibilidade à luz. Papel de base para 676.267.7 Papel em relevo, papel gofrado.• papel-earbono. 676.27 Papelão.

• Exemplo(s) de Combinação(ões): -+ 676.227,676.262,676.264
676.256:691.145 Papel de base para papel 676.272 Papelão para caixas. Papelão dobrável

• de parede para caixas.
676.258 Papéis para outros usos industriais. 676.273 Papelão de fibras sólidas para recipientes.

• Papéis indicadores para reações Papelão ondulado.
químicas (p. ex., papel de tornassol). 676.274 Meio de corrugaçãe. Caneluras. Papelão

• Substitutos têxteis. Papéis tecidos. Não- para forro. Papelão kraft para forro.
tecidos. 676.275 Papelão encorpado para encadernação.

• 676.26 Papel revestido. Papellaminado. Papel 676.277 Papelão prensado. Papelão polido.
resistente à umidade. Papel impregnado. Presspahn. Produtos moldados.

• Papel decorativo. 676.278 Outros papelões.
-+ 676.226 676.28 Papelão fibroso para construção. Papelão

• 676.262 Papel e papelão revestidos (em geral). duro. Papelão de parede. Papelão-feltro
Papel-cromo. Papel artístico. para telhado e assoalho.• 854

••



datilográficasde fita de papel,máquinasde
contabilidade).

....",681.327.44
Rolos de papel para fiação de fibras de papel
etc..

....",677.57
Serpentinas de papel.

....",688.756
Papel rendado. Renda de imitação, Papel
perfurado.
Papel e papelão para Cormulários, bilhetes,
trquetes, selos postais, recibos etc..
Objetos de papel ou cartolina dobrados e
colados.
Equipamento e máquinas.
Sacos de papel. Sacolas de papel. Bolsas de
papel.

....",621. 798.15
Envelopes. Cartões para correspondência
etc..
Caixas para documentos.
Recipientes de papel dobrado ou prensado.
Pastas de arquivo.
Abajures de papel dobrado.
Envoltórios.
Copos de papel dobrado.
Objetos de papel ou cartolina, em rolos e
colados.

Tubos. Carretéis. Bobinas. COlles
depapel. Abajures cônicos.

Máquinas.
Máquinasde bobinagemde tubos. Dispositivos
de corte.
Objetos montados de papel ou papelão em
geral.

Caixas de papelão.
Métodos de produção.

676.84.02 == 676.84.05
Maquinariae equipamento.
Equipamento,máquinaspara processos
preparatórios.
Equipamento. máquinus parti traçar, vincarsem
vergar,dentear,fazerranhurase entalhes(sem
aparas),cisalhar,dividir (sem aparas),cortar
bordas,pautar,arquear,vergar,perfilar.
Dispositivoscombinados.
Equipamento,máquinaspara vergarpapelão
para produzir ranhurase sulcos. Equipamento•
máquinas para prensar, para encrespar.
Equipamento,máquinaspara estampar,furar,
perfurar.Equipamento,máquinasparacortar,
fazer formas, fazer ranhuras (com aparas)etc..
Equipamento,máquinasparaproduzirrecortes
completospara caixas. Máquinasde prensagem
e estampagemautomáticas.
Equipamento, máquinaspara montagem de
caixasde papelãoetc..

•
676 Indústria de pasta de papel, de papel e papelão

676.823
676.824

676.822

676.825
676.826
676.828
676.83

676.R4.051.1

676.84

676.84.05
676.84.051

676.84.051.2

676.84.02

676.83.05
676.83.052

676.82.05
676.821

676.82

676.84.051.3

676.84.051.5

676.84.052

676.817

676.818

47& OA De'''' 1

676.816.6

676.816.8

2S'2 r

Artigos de papel. Indústria de
papelão. Objetos feitos de papel ou
papelão.

Os auxiliares relacionados em 676. O... não
são aplicáveis em 676.8e suas subdivisões

Objetos Ceitosde papel cortado ou
cartolina fina.
Métodos de produção.

676.81.02:; 676.81.05
Equipamento e máquinas.
Equipamentoe máquinasparaestampar papel.
Moldes paraestampagem.Cortadores
longitudinais e transversais.
Equipamento e máquinasparaperfurar.

Perfuradores. Dispositivos para
furar.

Equipamentoe máquinaspara vergar,dobrar,
encrespar.Dispositivos para emendaspor
encrespação, recorte,perfuração.
Máquinaspara gofrar.Máquinasparapreguear
(p. ex., paraproduçãode abajurese guirlandas
de papel).
Equipamentoe máquinasparaenfonnar,
prensar,gofrar.
Equipamentoe máquinaspara cortede franjase
para apararextremidadese bordas.
Equipamentoe máquinasparaaplicaçãode
adesivos.Máquinasparaaplicargomaou cola.
Etiquetas adesivas. Etiquetas de amarrar.
Bandeirolas de papel. Flocos de papel.
Confete.

....",688.756
Tipos comuns de cartão cortado, cartões de
visitas etc. Cartões póstais. Cartões postais
com pinturas.
Cartas de jogar.
Cartões para perfuração. Cartões
perfurados.
Cartõesperfuradospararecuperação manualda
informação. Cartõesperfuradosnas margens,
comfendas etc.Cartõesde coincidência óptica.

....",686.846
Cartõesperfuradospara controlede máquinas
(p. ex.,demáquinasde contabilidade, rnáquinas
têxteis).

....",677.054.87,681.327.45
Fitas de papel. Rolos de papel.
Fitasde papel adesivo.Fitas para lacrar.
Rolos de nanel nara t"'!POTltfilt (fitlt nltrlt

....",691.14
Papelão duro (prensado) para construção.
Papelão mole (nilo-prensado) para
construção.
Papelão isolante.
Papelão acústico.
Papelão Celtrado para telhado. Papelão
Celtrado para assoalho.

676.815.2

676.81.055

676.81.056

676.81.054

676.81.057

676.815.4

676.81.058

676.813

676.81.053

676.811
676.812

676.816
676.816.2
li76.R 16.1

676.814
676.815

676.81

676.81.02

676.81.05
676.81.052

676.8

676.284
676.285
676.287

676.282
676.283

!
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--+ 687

Especificar as máquinas e processos têxteis por -1/-9 (de 62-11-8 e 66-9). As subdivisões de 48
estão indicadas aqui.

677 Ind ústria têxtil

677 Indústria têxtil

Imagens, estuque, ornamentos, de pasta de

papel.

Objetos sólidos de pasta de papel.
Objetos planos de pasta de papel.
Objetos em disco, côncavos, de pasta de

papel.
Pratos. Travessas.

Objetos ocos diversos de pasta de papel.

Recipientes. canecas, garrafas.

Baldes. bacias. Objetos tubulares de pasta
de papel; bobinas, carretéis, piteiras etc..

Objetos diversos impregnados ou
quimicamente tratados.
Artigos de fibra vulcanizada.
Recipientes de papel à prova d'água, à prova
de gordura, passfveis de ir a fervura.

Métodos estatísticos nos testes.
Especificações. Normas, padrões.
Composiçlo qufmica de materiais fibrosos.
Propriedades qufmicas e seus testes
(inclusive análise da fibra). Propriedades
moleculares e estruturais e seus testes,
ensaios.
Composição e propriedades químicas.
Composição e propriedades químicas
determinadas por métodos de ensaios químicos.

Peso molecular. Conteúdo de
cinzas. Conteúdo demateriais inorgânicos.
Resistência a produtos químicos.

Composição e propriedades químicas
determinadas por métodos de ensaios fisicos.

Teor de liquido, teor de umidade.
Identificação e diferenciação de materiais
fibrosos. Análise qualitativa da fibra.
Análise quantitativa da fibra.
Determinaçãodas propriedades especiais da
fibra.

Maturidade (do algodão).
Propriedades moleculares e estruturais de
materiais fibrosos e seus testes.
Exame dos têxteis já acabados em relação
aos resultados do tratamento. Exame de
corantes e materiais têxteis
complementares.
Exame dos processos de acabamento têxtil em

geral.
Exame dos tratamentos preparatórios (seus
efeitos).

Efeitos de limpeza. de alvejamento.
Exame do tingimento e dos processos de
estam pagem (seus efeitos).
Determinaçãoe medição da cor.
Determinação do tipo de corante.

--+ 667.2

676.863

676.87

676.868

676.865
676.866
676.867

677.014

676.872
676.874

677.014.5

677.014.3

677.014.8

677.014.6
677.014.7

677.016.1

677.016

677.014.2/.3
677.014.2

677.016.4

677.016.41
677.016.42

677.016.2

856

com gavetas, prateleiras.

Máquinas para caixas de fôsforos.

Prensas de gofragem e estampagem para caixas.
Equipamento, máquinas para montagem com
fechos de metal (com rebites, grampos etc.).

Equipamento, máquinas para aplicação de cola.
Para peças de cobertura.forro,

bordas e cantos.

Equipamento, máquinas para acabamento.
Objetos feitos de papel e papelão em
folhas, estampadas e moldadas.
Tampas estampadas de garrafa.
Caixas, estojos estampados.
Objetos moldados de pasta de papel.
Objetos de papelão laqueado.
Caixas, escrínios, móveis de
papelão laqueado.

676.84.052.3
676.84.053

676.84.054

676.84.059
676.85

676.86
676.861

Subdivisões auxiliares especiais
677-48 Formas e moldes de materiais têxteis.
677-485 Solução para fiação.
677-486 Formas e tipos das fibras e filamentos.
677-486.1 Fibras curtas naturais ou fibras têxteis

cortadas.
Filamentos contínuos.
Materiais fibrosos perfilados e ocos.
Perfilados.
Ocos.
Formasde material fibroso.
Reto. Esticado.
Enrugado. Enrolado.
Material fibroso em forma de flocos.
Materiais fibrosos em forma de velo. Trama.
Materiais fibrosos em forma de fibras soltas.
Fios preliminares. Fiação preliminar.
Formas e tipos dos fios.
Monofilamento.
Multifilamento.
Formasde embalagem dos fios.
Soltos.
Em rolos.
Novelos.
Tortas.
Embalagens formadas em tubos, cilindros do
tear etc..
Formas do tecido, inclusive película.
Tecido simples.
Tecido felpudo.
Misturas de fibras.
Generalidades sobre a indústria têxtil.
Propriedades, defeitos e testes de
materiais têxteis. Exame de corantes, de
materiais têxteis complementares e de
acabamento.
Planejamento das operações e do
processamento e outras questões gerais.

677-486.2
677-486.3
677-486.31
677-486.32
677-486.4
677-486.411
677-486.4 I 2
677-486.5
677-486.6
677-486.7
677-486.8
677-487
677-487.1
677-487.2
677-487.5
677-487.51
677-487.511
677-487.512
677-487.513
677-487.52

677.011

677-488
677-488.2
677-488.3
677-489
677.01

•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••



•••
•• 677 Indústria têxtil

• i
Processabilidade.• ! 677.016.43 Determinaçãoda quantidade de corante a ser

./ aplicada 677.017.8 Aplicabilidade e seus testes.

• 677.016.47 Finneza da cor e sua determinação. 677.017.82 Resistência à abrasão.
677.016.6 Exame dos efeitos de acabamento. Embolotamento.

• 677.016.62 Análise qualitativa do tipo de agentes de 677.017.83 Recuperaçãode vincos. Retenção de vincagem.
acabamentoaplicados. Retenção de pregueados.

• 677.016.64 Análise quantitativa do tipo de agentes de 677.017.84 Resistência à luz e a influências atmosféricas.
acabamentoaplicados. Resistência ao armazenamento, a climas• 677.016.65 Determinaçãoda distribuição de agentes de tropicais.
acabamento. ~ 677.016.47• 677.016.67 Determinação dos efeitos de acabamento. 677.017.85 Sujeira. Contaminação. Grau de sujidade.

677.016.8 Exame de corantese materiais têxteis Comportamento diante da lavagem úmida e a• complementares. seco.

• ~ 677.027.42,677.04 677.017.86 Resistênciaa influências biológicas (bactérias,
677.017 Propriedades físicas, qufmicas e mecânicas fungos, insetos etc.).

• de processamento. Aplicabilidade dos 677.017.87 Propriedades fisiológicas. Conforto.
materiais têxteis. Testes dessas 677.017.88 Propriedades relativas ao uso.

• propriedades. 677.019 Defeitos, falhas, danos nos materias têxteis.
677.017.2 Dimensões. Peso. Sua detecçãoe correção.

• I
Relações entre dimensões epeso. 677.019.1 Falhas, defeitos visíveis.

677.017.3 Arranjo e número de fibras ou filamentos Felpas, emaranhados,

• I
simples em fios soltos, meadas, maçarocas etc. irregularidades. Desbotamentos,

I Arranjo e número das fibras ou fios em laminas impurezas.

• ! têxteis. 677.019.1=620.191
I Distribuição dafibra. Maciez. 677.019.2 Defeitos internos.• Torção. Estrutura do tecido. Urditura e Defeitos organolépticos: odor.

• trama. Estrutura de artigos de malharia, 677.019.2=620.192
redes.feltros etc.. 677.019.3 Defeitos, falhas, avarias segundo a causa.

• 677.017.4 Comportamento em relação a tensões 677.019.3=620.193
mecânicas.Resistência Alongamento. 677.019.5 Detecção de defeitos, falhas, danos.

• Elasticidade. 677.019.7 Correção ou saneamento de defeitos, falhas,
Especificar as propriedades por:539.3/.6, danos. Marcação de falhas.

• e os testes por :620.17... 677.02 Processos da indústria têxtil.
677.017.5 Propriedades acústicas, ópticas, térmicas, Classificar os trabalhos abrangentes sobre

• elétricas. as diversas indústrias de processamento
677.017.54 Propriedades acústicas. em 677.02...

• Isolamento de som. Exemplo(s) de Combinaçãotões):
677.017.55 Propriedades ópticas. 677.024 Tecelagem. Indústriada tecelagem• ~ 677.019.1 677.021.1 Fabricação de filamentos e fibras artificiais..'

Especificar por:535... Métodos para produção e extração de fibras
677.017.56 Propriedades térmicas, naturais e de preparo de fibras para fiação.

• Especificarpor :536... 677.021.12 Fabricação de filamentos e fibras artificiais.
677.017.57 Propriedades elétricas. 677.021.122 Tratamento de matérias-primas antes da

• 1

Especificar por :537... dissolução ou fusão.
677.017.6 Comportamento fisico com relação a gases, 677.021.122.2 Tratamento de materiais de ocorrência natural

·1 líquidos, sólidos. Comportamento para com (p. ex., derivados de celulose, proteínas).
outras radiações, exceto a luz. Imersão. Prensagem.

• 677.017.62 Comportamento com relação a gases. Bombeamento de álcalis. Sulfeüzação.
Permeabilidade ao ar, ao vapor, a Tratamento mecânico..: outros gases. 677.021.122.4 Tratamento de matérias-primas líquidas.

677.017.63 Comportamento em relação a líquidos. Mistura. Fi/tração..' 677.017.632 Umidificabilidade. Sorção, 677.021.122.6 Tratamento de polímeros sintétícos sólidos.
~ 532.63 Trituração. Extração.• 677.017.633 Propriedades repelentes. 677.021.123 Formação de solução ou fusão de fiação. Seu• 677.017.635 Mudanças de dimensões (devidas a líquidos). tratamento anterior àextrusão.

Estabilidadedimensional.Encolhimento. 677.021.123.1 Dissolução. Fusão.

• 677.017.636 Permeabilidadea líquidos. 677.021.123.2 Amadurecimento da solução de fiação. Pós-
r.."7"7 () 1"7 r.., rnlT'l""n.rt".:lrn.ntn • ...., p.1"20""3o"" 020 ro;"l:~n.ro
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• I• fiação. 677.021.153 Produção de lãs, pelos e sedas.

i677.021.123.6 Inclusão de aditivos na solução de fiação (para .... 637.62,638.27

• influir nas propriedades de fiação, Imersão.fervura, bobinagem de

propriedades do fio). Modificadores. Agentes casulos.

• estimulantes. 677.021.154 Produção e extração de fibras minerais.
I677.021.123.8 Armazenamento e transporte da solução de 677.021.155 Separação, seleção de fibras.• fiação. 677.021.156 Esfregação, lavagem, limpezaquímica das
I• 677.021.125 Extrusão. Tratamento subseqüente de fibras fibras. ,

extrudadas. 677.021.157 Carbonização de fibras. i
I

• 677.021.125.1 Admissão da solução de fiação, líquido ou .... 677.027.232

lascas na máquina de fiação. 677.021.158 Lubrificação, abrilhantamento de fibras.

• 677.021.125.2 Fiação. 677.021.16 Corte. Fragmentação. Abertura. Limpeza.
.... 678.027.314 Mistura.

• Indicar afiação contínua por -932.2 677.021.162 Corte.
677.021.125.26 Fiação por solução. Para fibras artificiais de corte usar

• Exemplo(s) de Combinação(ões): 677.021.125.8
677.021.125.26-913.1 Fiação a seco 677.021.163 Fragmentação.

• 677.021.125.26-913.3 Fiação úmida Recuperação defibra. Fabricação
677.021.125.261 Formação do fio. Interação do banho com o de fios encorpados a partir de fios de lã e

• líquidode fiação. algodão (da estopa para cima).
677.021.125.264 Tratamento no banho de fiação. Permanênciana 677.021.164 Abertura. Limpeza mecânica.

• câmara de vapor. 677.021.166 Mistura.
677.021.125.27 Fiação por fusão. 677.021.17 Cardação,• Fiação em grade. Fiação em 677.021.18 Grarnação (do linho). Cardação. Lavagemem

• banda. Fiação direta. Fiação por extrusão. água corrente. Estiramento.
677.021.125.28 Fiação por reação. 677.021.182 Espalhamento. •

• 677.021.125.3 Estiramento do fio. Torção do tio estirado. 677.021.183 Grarnação (do linho).

\677.021.125.4 Torção posterior. 677.021.185 Cardação, Recardação,

• 677.021.125.5 Tratamento posterior. 677.021.187 Lavagemem água corrente.
677.021.125.52 Tratamento posterior com líquidos. 677.021.188 Estiramento.

(• Alvejamento. Lavagem. 677.022 Métodos de fiação, torção, trançamento,
Lubrificação. texturamento.

• 677.021.125.54 Engomação.Marcação. 677.022.2 Fiação preparatória Maçaroqueira(fabricação

1.... 677.023.7 de fios preliminares).

• 677.021.125.56 Tratamento da superflcie por meios mecânicos 677.022.3/.5 Fiação.
ou fisicos. 677.022.3 Fiação em anel.• .... 677.022.78 677.022.32 Fiação de lã. Fiação no condensador.

Encrespação. 677.022.33 Fiação de algodão e lã penteada.• 677.021.125.7 Secagem. 677.022.35 Fiação de fibra de entrecasca (floema).

• 677.021.125.8 Corte. 677.022.36 Fiação direta de fibras artificiais (estopa para o
677.021.127 Fabricação de fibras artificiais a partir de fio). Fiação de conversor.

• película 677.022.4 Métodos diversos de fiação.
Método defibra dividida. 677.022.43 Fiação em lata. Fiação em cadinho. Fiação

• 677.021.128 Coleta de filamentos e fibras. centrífuga
677.021.15/.18 Métodos para a produção e extração de fibras 677.022.45 Fiação em volantes. Fiação em fuso de

• naturais e para preparo de fibras para fiação. cabeçote.
677.021.15 Produção e extração de fibras naturais. 677.022.47 Fiação em aletas.

• 677.021.151 Produção de fibras a partir de talos, folhas e 677.022.48 Fiação continua.
frutas. 677.022.481 Preparo do material de alimentação. Método de

• 677.021.151.2 Produção de fibras de talos. alimentação.
677.021.151.22 Descaroçamento, Enfeixamento. 677.022.482 Separação da fibra. Limpeza da fibra. Extração

• 677.021.151.23 Maceração(infusão, amaciamento). do material de refugo.
677.021.151.25 Descorticação. 677.022.483 Transferência da fibra Transporte da fibra.

• Fragmentação. Espadelagem. 677.022.484 Formação de fio.
677.021.151.27 Recuperação de fibras a partir de resíduos, 677.022.485 Tomada e descarte do fio.• refugo. 677.022.5 Fiação em mula (descontínua).

• 677.021.151.28 Cotonificação. 677.022.6 Torção. Trançado.
677.021.151.5 Produção de fibras a partir de folhas. 677.022.621.65 Torção.

• 677.021.151.7 Produção de fibras a partir de frutos. 677.022.62 Torção em fiadeiras volantes.
677.021.152 Produção de fibras a partir de sementes. 677.022.63 Torção em anel.

• Descaroçamentode algodão. 677.022.64 Torção para cima.
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R

diâmetro.
Malhade urdidura.
Malha de tricô.
Outros processos de malha.
Formação de laço.
Processos de produção de outros produtos
têxteis.
Produção de tecidos estofados.
Produção de almofadados, feltros recheados.
Produção de estofados.
Produção de feltros pisoados.
Produção de feltros para agulha.
Produtos não-tecidos.
Produção de estopa de fibra.
Processos de reforço.
Reforço mecânico.
Reforçoadesivo.
Produção de rendas de malha costurada.
Outros processos para produção de objetos
não-tecidos.
Produção de renda.
Produção de renda feita à mão.

-+ 746.21
Produção de renda feita à máquina.
Produção de bordados.
Produção de bordados manuais.

-+ 746.3
Produção de bordados por espátula.
Produção de bordados à máquina.
Processos para produção de tecidos de nós,
franjas, tranças e debruns.
Produção de tecidos de nós, franjas.

-+ 746.25
Produção de tranças.
Produção de guarnições, debruns.
Tingimento, estam pagem e acabamento
têxtil.

-+ 667
Métodos e processos para todos os estágios de
tingimentoe acabamento.
Medidas de controle em geral.

Medição e pesagem. Remoção de
manchas.

Umedecimento.Banho.
Enxaguamento.
Acidificação.
Extraçãode água.Secagem.
Tratamento a calor. Tratamento a vapor.
Processos de preparação. Operações
preparatórias.
Preparação.

-+ 658.562
Controle do pano cru. Eliminação
defalhas. Costura de peças.

Chamuscagern, carbonização,descarga
Chamuscagemde têxteis.

-+ 677.023.292.92
Carbonização de têxteis.

677.026.5
677.026.52

677.026.73

677.026.56
677.026.6
677.026.62

677.026.64
677.026.66
677.026.7

677.027.12
677.027.13
677.027.15
677.027.16
677.027.18
677.027.2

677.027.11

677.027.21

677.027.1

677.026.75
677.026.77
677.027

677.026.1

677.026.2
677.026.22
677.026.24
677.026.3
677.026.4
677.026.42
677.026.44
677.026.442
677.026.444
677.026.45
677.026.49

677.027.23
677.027.23 I

677.027.232

677.025.6
677.025.62
677.025.7
677.025.8
677.026

77•.

Torção de dois-para-um.
Trançado.
Fabricação de fios texturizados.

Encrespagem mecânica. Textura
por extrusão.

Detalhes de fiação, torção, trançado, textura.
Questões relativas a anel, guia e agulha.

Enrolamento.Torção.
Traçado.
Detalhes diversos.

Estufamento. Tensão. Quebra do
fio. Desfibração.

Enrolamento em carretéis, bobinagem,
enovelamento, urdidura, engomaçilo de fios
etc••
Enrolamento,bobinagem,enovelamentoetc. de
fios.
Enrolamento de fios.
Enovelamento, bobinagemde fios etc.
Enrolamentode montagem.
Confecção de fios.
Processos associados e complementares.
Limpeza de fios.
Disposição de tubos no casal de urdideira.
Tratamento de fios.

-+ 677.027.231
Enceramento. Lubrificação.
Chamuscagem.

Amarramento de nós.
Urdidura, engornação, disposição de fios nos
cilindros de teares etc..
Urdidura seccional de fios.
Urdidura de fios nos cilindros.
Engomaçãode tios.
Disposição de fios nos cilindros de tear.
Preparação da urdidura para processamento
posterior.
Tecelagem e processos auxiliares. Indústria
da tecelagem.

-+ 746.1
Desenhos. Moldes etc..
Tecelagem segundoo tipo de tear.
Processos de tecelagem segundo o tecido
produzido.
Processos e operações auxiliaresem tecelagem.
Deixando a urdidura e pegando o tecido.
Abertura da urdidura no tear.
Inserção, mistura e mudança de trama
Processos de tricotagem. Indústria de
malharia.
Projetos.

Projeto de molde.
Malha de barra reta.
Malha de barra plana.
Malha circular. Malha de roda submergente.
Malha de barra submergente.
Tricô em máquinascircularesde agulha com
tranqueta

677.023.28
677.023.29
677.023.292.5
677.023.292.7
677.023.292.92

677.Q23.73
677.023.74

677.023.75
677.023.76
677.023.77

677.023.296.6
677.023.7

677.023.23
677.023.27

677.023.2

677.025.1

677.024.8
677.024.82
677.024.83
677.024.84
677.025

677.024.1

677.024.3
677.024.5

677.022.94

677.022.95

677.025.3
677.025.4
677.025.5

677.025.52
677.025.54/.56

677.024

677.023

677.022.9
677.022.93

677.022.65
677.022.68
677.Q22.78
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• 677 Indústria têxtil

•• 677.027.25 Limpeza (apenas como tratamento preliminar 677.027.424 Tingimento com corantes fixados por um

~• para acabamento têxtil). agente de ligação.

677.027.251 Limpeza mecânica. 677.027.425 Tingimento com ajuda de solventes não-

• Escovagem. Sova. aquosos.
677.027.252 Lavagem com solventes. Lavagem a seco. 677.027.43 Tingimento com ajuda de portadores.

• 677.027.253 Lavagem úmida Lavagem com água. 677.027.44 Tingimento de misturas de fibras.
677.027.254 Desengomamento. Desengorduração. Tingimento em tom sobre tom.• --+ 677.023.75 Efeitos multicores.

• 677.027.254.1 Desengomamento. 677.027.45 Métodos para melhorar a homogeneidade e
677.027.254.2 Desengomamento. Fervura penetração.

• 677.027.254.3 Desengorduramento. 677.027.46 Outros processos de tingimento. Tingimento
677.027.255 Fervura em cal. para fins especiais.

• 677.027.26 Alvejamento (alvejamento químico). 677.027.461 Tingimento cruzado. Sombreamento. Realce de
677.027.261 Alvejamento, branqueamento ao sol. Cora de brilho de cores.

• tecidos. 677.027.462 Métodos para reduzir diferenças no material.
677.027.262 Alvejamento com oxigênio. 677.027.463 Tingimento sombreado. Tingimento em arco-

• Alvejamento com ozônio, com íris.
perôxidos. 677.027.464 Tingimento fluorescente.

• 677.027.264 Alvejamento com cloro ou compostos de cloro. 677.027.465 Entintamento fugaz para marcação.
Alvejamento com hipoclorito. 677.027.468 Tingimento de camuflagem.

• 677.027.265 Alvejamento com compostos de enxofre. --+ 623.77
677.027.268 Métodos combinados de alvejamento químico. 677.027.47 Tratamento posterior de tingimentos.• 677.027.27 Anilamento. Brilho fluorescente (alvejamento, 677.027.48 Separação de corantes.

branqueamento óptico). 677.027.5 Impressão têxtil.• 677.027.28 Alvejamento químico e óptico combinados. --+ 655.3.025. 667.526

• 677.027.4 Tingimento. 677.027.51 Processos preparatórios.
--+ 667.2 677.027.511 Projeto, esboço.

1• 677.027.41 Operações preparatórias. 677.027.512 Aparelhos. Produção de blocos de estampagem.
677.027.411 Preparação de produtos para tingimento. 677.027.512.1 Produção de blocos de estam pagem.

• Colocação de mordentes. 677.027.512.2 Gravação e tratamento fotoquímico de chapas.
Alteração de absorção de corante. 677.027.512.3 Produção de telas.

• 677.027.412 Preparo do banho de tingimento. 677.027.512.5 Produção de cilindros.
677.027.42 Métodos de tingimento segundo o tipo de 677.027.512.6 Preparo da lâmina de tratamento.

• corante. 677.027.513 Preparo de corantes e auxiliares.
Os corantes podem ser indicados pelo 677.027.513.1 Preparo de pastas de estampagem.• acréscimento do número do Índice de 677.027.513.2 Preparo de espessadores.
Cores do: Colour index; editor: Society of 677.027.514 Preparo dos materiais têxteis.• Dyers and Colourists, e: American 677.027.514.1 Primeira demão com mordentes, naftóis, óleos,

• Association ofTexti/e Chemists and leucoésteres.

Colorists 677.027.514.2 Medidas de proteção contra veios de

• 677.027.421 Tingimento com corantes inorgânicos (corantes tratamento etc ..

minerais). 677.027.5f4.4 Fixação do pano à mesa de estampagem (por

• Especificar por :66/.8... alfinetes, por cola).
677.027.422 Tingimento com corantes naturais orgânicos. 677.027.514.6 Cloração da lã antes da estampagem.

• Especificar por :547.97... ou :667.27... --+ 677.027.264
677.027.423 Tingimento com corantes sintéticos orgânicos. 677.027.52 Processos de estampagem segundo o corante

• Especificar por :667.28,.. ou pelo número utilizado.
C/ (Colour Index) (ver nota em 677.027.523 Estampagem direta. Estampagem de descarga.

• 677.027.42) Estampagem por resistência
677.027.423.1 Tingimento com corantes diretamente 677.027.523.1 Com corantes diretamente absorvidos.

• absorvidos. 677.027.523.2 Com corantes mordentes.

Com corantes básicos. corantes 677.027.523.3 Com corantes indiretamente absorvidos numa• ácidos. substâncias corantes. condição de redução.
677.027.423.2 Tingimento com corantes absorvidos por 677.027.523.4 Com corantes desenvolvidos na fibra.• mordentes. 677.027.523.5 Com corantes que se combinam quimicamente

• 677.027.423.3 Tingimento com corantes indiretos absorvidos com a fibra.
numa condição de redução. 677.027.524 Estampagem com corantes fixados por um

• 677.027.423.4 Tingimento com corantes desenvolvidos na agente de ligação.
fibra 677.027.525 Estarnpagem com combinação de corantes,

• 677.027.423.5 Tingimento com corantes que combinam 677.027.528 Estampagem com corantes luminescentes e

quimicamente com a fibra fluorescentes.

• 860
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Exemplots) de Combinaçãotões):
677.027.615-966.1 Acabamento

permanente
Calandragem.
Calandragem comcilindros.

Trabalho em relemo

Calandragempor fricção. Chintz.
Realce. Relevo.
Calandragemcom cilindrosestriados.
Encrespamento.
Acabamentomoiré.
Relevo.Gofragem.
~ 677.027.566,677.027.623.56

Prensagem. Dobragem. Fixaçãoem tábuas.
Assentamento.
Prensagem.
Dobragem.
Fixaçãona tábua. Assentamento.Termocura.
Encolhimentoe estiramentomecânico.
Acabamentoquímico.

Impregnação. Modificaçãoquímica
de materiais têxteis.
Processos preparatórios.
Alteraçãode propriedadesquímicas (inclusive
as de tingimento) e de propriedades estruturais
de fibras.
Eterificação. Esterificação. Saponificação.
Tratamentocom aldeídos, amidas,aminas.
Imunização. Animalização, Filanização.
Cloração.
Modificação por copolímeros (polimerização
de enxerto).
Alteraçãoda capacidadede alargamentodas
fibras (redução,aumento).
Alteração de propriedades externas dos têxteis.
Aperfeiçoamentodo toque, das qualidades
táteis.
Aumento de peso, de carga. de enchimento.
Alteraçãode volume.

Aumento do volume.

Endurecimento.
Alteraçãoda aparência.
Deslustração,Lustração, Adição de
transparência.
Mercerização,
Outros tratamentos cáusticos.

Lixivíação.

Alteração da transparência e opalescência.Dar
a aparência do linho.

Acabamento de organdi.

Aparênciade crepe. Relevo.
-.. 677.027.566,677.027.615.17

Aplicação de core aditivos fluorescentesde
brilho durante o acabamentoquímico.
Alteraçãodo odor.
Alteraçãoda resistênciaa influênciasexternas.
A influênciasflsicas.
A forças puramentemecânicas.

677.027.622.1
677.027.622.2
677.027.622.3
677.027.622.4
677.027.622.5

677.027.615.16
677.027.615.17

677.027.621
677.027.622

677.027.623.2
677.027.623.3

677.027.615.2

677.027.622.6

677.027.615.1
677.027.615.11

677.027.623
677.027.623.1

677.027.615.21
677.027.615.22
677.027.615.23
677.027.618
677.027.62

677.027.615.12
677.027.615.13
677.027.615.15

677.027.623.52
677.027.623.53

677.027.623.54

677.027.623.56

677.027.623.4
677.027.623.5
677.027.623.51

677.027.623.58

677.027.623.7
677.027.625
677.027.625.1
677.027.625.11
f..77 (l77 f..7' 111

Estampagem com outras substâncias exceto os
corantes para produzir efeitos especiais
localizados.
Efeitos foscos ou brilhantes.

Efeitos de chintz.

Efeitos transparentes e mercerizados
localizados.
Efeitos localizadosde encolhimento.
Efeitos localizadosde descarga.
Pastas de revestimento protetor contra
dilatação.
Aplicação localizada de pó, pó de fibra etc. nos
têxteis.
Processos de estampagem para fios.

Estampagem vigoureux.

Estampagem de fio. Processos Kasuri.

Processos de estampagem para panos tecidos,
artigos de malhariae outros tecidos lisos.
Segundo os processosmecânicosempregados.
Estampagern manual,

Estampagem manual com blocos.

Estampagem manual com tela .

Estampagemà máquina.
Estampagem mecânica com

blocos. Estampagem perrotine.

Estampagem com cilindro (entalhe).

Estampagem mecânica com tela.

Segundo os processosde cor empregados.
Estampagemdireta.Estampagemcom
almofadasde salpico. Estampagembasculante.
Estampagem de descarga.
Estampagemde resistência.
Estampagemde conversão.
Estampagemde transferência.
Processos fotoquímicos.

Especificarpor: 77...
Processos especiais.

Litografia. Pintura de tecidos.

Estampagemcomrelevo.
-.. 677.027.615.17,677.027.623.56

Relevo com cor. Coloração sobre

relevos. Bordado de imitação.

Pós-tratamentos para estampagem.
Tratamento com sais metálicos e

resinas sintéticas.

Revelação.Fixação(quandonão incluídano
processo de estampagem).
Lavagemdo excesso de corantes, produtos
qulmicos, espessadores,
Ensaboamento.
Pós-tratamento do material estampado para
melhorara fixaçãode cores.

Especificarpor :535.68...

Estampagemem materiaisnão-têxteis.
Acabamento.
Acabamentomecânico.
Fresamento. Franzimento.
Acabamentoáspero. Ventilação. Decatização.
, .evnntamento n~ fpln~ TnC:A Al"~ml1rr~tnpntn

677.027.56

677.027.562
677.027.562.1

677.027.561.2

677.027.55

677.027.561
677.027.561.1

677.027.562.2
677.027.562.3
677.027.562.4
677.027.562.5
677.027.562.6

677.027.562.8

677.027.536

677.027.566

677.027.533
677.027.534
677.027.535

677.027.571

677.027.57

677.027.573
677.027.575

677.027.531

677.027.532

677.027.572

677.027.53

677.027.58
677.027.6
677.027.61
677.027.611
677.027.612
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•
• 677 Indústria têxtil

•• 677.027.625.112 Ao flexionamento e dobragem (resistência a Revestimento com metais. óleos secantes,

ipregas, ao amarrotamento). parafinas. ceras. alcatrão. betume.

• Resistência ao amassamento. 677.027.652 Revestimento com substâncias de alto peso
Aumento da retenção de pregas. vincos. molecular.

• 677.027.625.113 Ao esfregamento. Especificar por :678.517
Aumento da resistência à abrasão. 677.027.653 Revestimento com fibras (estopa).

• 677.027.625.12 Alteração da tensão superficial entre líquidos e Revestimento com estopa.
têxteis. 677.027.66 Laminação. Forro.• 677.027.625.121 Acabamentos com repelentes à água, óleo e 677.027.8 Processos finais.

• poeira. Classificação.Prensagem.
677.027.625.122 Aumento da absorvência e capacidade de Medição. Embalagem. Enfardagem.

• umidificação. Rotulagem.
677.027.625.13 Impermeabilização de tecidos. 677.03 Matérias-primas da indústria têxtil.

• ~ 677.027.65.677.027.66 Especificar por :633.5.... :636.... :638.2....
677.027.625.131 Impermeabilização contra gases. :661. 728.... :676.... :678... etc.

• Impermeabilização ao ar. 677.04 Materiais têxteis complementares.
677.027.625.132 Impermeabilização a líquidos. 677.042 Materiais têxteis complementares de

• Àprova d ·água. utilização genérica.
677.027.625.133 Impermeabilização contra sólidos. 677.042.1 Agentes amaciantes de água.

• Resistência à lanugem. Resistência ~ 543.32.628.164.661.187.76
à poeira. 677.042.2 Agentes de ação superficial (surfactantes), p.• 677.027.625.135 Impermeabilização contra radiações de todos os ex., agentes umedecedores, detergentes.

tipos. ~ 661.185• 677.027.625.14 Proteção do próprio material fibroso contra 677.042.4 Colóides de proteção. Agentes de proteção da

• radiação de todos os tipos. fibra (p. ex., absorventes de ultravioleta).
677.027.625.15 Aperfeiçoamento de propriedades de retenção Agentes dilatadores. Agentes condicionadores.

• de calor e da retenção de frio (alteração da 677.042.5 Solventes.
condutividade térmica). Modificação da 677.042.6 Retardadores. Catalisadores. Estabilizadores.

• reflexibilidade do infravermelho. 677.042.7 Agentes oxidantes. Agentes redutores.
677.027.625.16 Proteção contra altas temperaturas e fogo. 677.044 Materiais têxteis complementares

• Aperfeiçoamento da resistência a especiais.
passar aferro. Redução da 677.044.1 Materiais têxteis complementares para a

• inflamabilidade. Resistência aofogo. fabricação de filamentos e fibras artificiais.

• 677.027.625.17 Proteção contra efeitos elétricos. 677.044.12 Agentes estabilizadores.
Prevenção de cargas estáticas Estabilizadores de ultravioleta.

• (resistência antiestática). Alteração da Estabilizadores térmicos.
condutividade elétrica. 677.044.13 Agentes amaciantes. Agentes endurecedores.

• 677.027.625.2 Alteração da resistência a influências químicas. 677.044.132 Agentes amaciantes.

677.027.625.21 Relativamente a gases. 677.044.134 Agentes endurecedores.

• 677.027.625.22 Relativamente a ácidos, bases, sais. 677.044.14 Agentes para deslustração durante a fiação.

677.027.625.23 Relativamente a agentes oxidizantes, redutores Agentes de co loração da massa (agentes de

• (alvejantes). tingimento da fiação). Agentes para

677.027.625.24 Relativamente a solventes, agentes dilatantes. abrilhantamento óptico.

• 677.027.625.3 Alteração da resistência a influências 677.044.15 Agentes de encrespagem. Agentes para
biológicas. formação de fibras ocas.• Especificarpor:58... e:59... 677.044.16 Agentes para precipitação ou coagulação do fio.

• 677.027.625.5 Alteração da resistência a influências 677.044.17 Modificadores. Agentes estimulantes.

combinadas. 677.044.2 Auxiliares para processamento de fibra e fio.

• 677.027.625.51 Redução de feltros da lã e de outros pêlos de 677.044.22 Lubrificantes. Agentes arnaciantes.

animais. 677.044.23 Agentes de engornação.

• 677.027.625.52 Proteção contra influências climáticas. @044:25 Agentes amaciantes. Agentes de enceramento.

677.027.625.53 Aumento da resistência ao uso, ao desgaste. 677.047 Materiais complementares de tingimento e

• 677.027.625.54 Aumento da resistência ao envelhecimento. acabamento têxtil.
677.027.625.55 Aumento da resistência à sujeira. 677.047:; 677.027

• 677.027.65 Revestimento (por meio de tratamento a vapor, 677.047.1 Materiais complementares para todos ou
pulverização, aspersão, dispersão, tratamento diversos estágios de tingimento e acabamento

• medicinal, borrifamento). têxtil.
~ 621.793 Exceto os mencionados em 677.042... e• 677.027.651 Revestimento com substâncias de baixo peso 677.044...

molecular. 677.047• 862
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•• 677 Indústria têxtil

•• divisãode trama. 677.052.65 Torcedorasde dois para um.
677.051.173 Cardadeiras de cilindro. 677.052.66 Outras máquinasde torcer.

• 677.051.174 Cardadeirasplanas. Exemplo(s) de Combinaçãotões):

677.051.178 Partesde cardadeiras. 677.052.66-137 Máquinascentrifugasde

• Partes da cardação: cilindros. torcer
operadores. estripadores, placas. 677.052.68 Máquinaspara fabricaçãode cordõesde corda.• desfibradores. Cardadores. Divisores e 677.052.78 Equipamento,máquinaspara fabricação de fios
condensadores de trama. texturizados.• 677.051.18 Equipamento,máquinaspara cardar,pentear, Encrespadoras de engrenagem.

• lavaremáguacorrente,estirar. Máquinas de tecer por extrusão.
677.051.182 Espalhadoras. 677.052.9 Partesdas máquinasde fiar, torcer, trançar,

• 677.051.183 Máquinasde cardar. texturizar.
677.051.185 Máquinasde pentear. 677.052.93 Fusos.Volantes.Trilhos de anel. Anéise

• 677.051.187 Máquinasde lavarem águacorrente. lançadeiras.
677.051.188 Máquinas para alisar fiapos, fibras soltas. 677.052.94 Dispositivosde puxar.

• Fieiras. 677.052.942 Dispositivoscilíndricosde puxar.
677.052 Equipamento, máquinas para fiar, torcer e 677.052.943 Dispositivoscorrediços de puxar.

• encordoar. Equipamento, máquinas para 677.052.944 Dispositivos de puxar de tubo torcido.
produção de fios texturizados. 677.052.945 Dispositivos de puxar de aletas.

• 677.052.2 Fiaçãopreliminar.Máquinaspara fazer 677.052.946 Dispositivos cilfndricosde puxar tipo porco-
maçarocas. Volantes. espinho.

• 677.052.3/.5 Máquinasde fiar. 677.052.947 Outros dispositivos de puxar, tirar.
677.052.3 Máquinasde fiação por anel. 677.052.948 Partesde dispositivos de tirar.• 677.052.31 Máquinasde fiar por anel segundoa formação Cilindros. Coberturas de

• dacanilha cilindros. Dispositivos de pesagem.

Com/usos verticais. Com/usos 677.052.95 Dispositivose movimentosdiversos.

• suspensos. Exemplo(s) de Combinação(ões):

677.052.32 Máquinasde fiação por anel para fios de lã e de 677.052.95-59 Movimentosde paradade

• condensador. fio.
677.052.33 Máquinasde fiaçãopor anel paraalgodãoe fios 677.052.952 Guiasde fio.

• de lã penteados. 677.052.953 Limpadoresde fio.
677.052.35 Máquinasde fiação por anel para fiosde 677.052.954 Freiosde fio. Reguladoresde tensão.

• entrecasca(fibrade floema). 677.052.955 Dispositivoscontra a formação de balões,
677.052.36 Máquinasde anel parafiação direta de fibras Separadores.

• artificiais (da estopa parao fio). 677.052.956 Dispositivosde alimentaçãode fio. Trilhos.
677.052.4 Máquinasdiversasde fiação. Dispositivos para troca automáticade• 677.052.43 Máquinasde fiação de lata. Máquinasde fiação carretilha.

emcadinho.Máquinasde fiaçãocentrífuga. 677.052.96 Tubos. Bobinas. Carretéis etc..• 677.052.45 Máquinasde fiaçãocontinua,volante. 677.052.97 Outras partes.

• Máquinasde fiação com fusode cabeçote, 677.052.972 Cilindros de limpeza.Placas de limpeza.
677.052.47 Máquinasde fiação de a1etas. Limpadorespneumáticos.

• 677.052.48 Máquinasde fiaçãocontinua. 677.052.974 Aparelhosparaumedecimento. fiaçãoúmidaou
677.052.481 Máquinas para preparo de materialde torçãoúmida.

• alimentação. Tinas.
677.052.481.51.8 ;:677.051.151. 18 677.052.976 Dispositivos para tratamento posterior.

• 677.052.482 Máquinaspara separaçãoe limpezada fibra. 677.052.98 Partesespeciais de determinados tipos de
Máquinasparaextraçãode refugo. máquinas.

• 677.052.483 Dispositivos para transferência e transporte de 677.052.982 Partes especiais de estruturas para fiação
fibra preliminar.

• 677.052.484 Dispositivospara formaçãode fio. 677.052.983 Partesespeciais de estruturas de fiação de anel.
677.052.485 Dispositivos para tomada de fio. Dispositivos 677.052.984 Partes especiais de determinadas estruturasde

• paradesfibração. fiação.
677.052.49 Outras máquinasde fiação. 677.052.985 Partesespeciaisde máquinasde fiaçãoem• 677.052.5 Máquinasde fiaçãoem mula(mulasde mula.

• autopropulsão). 677.052.985.2 Cabeçotes.
677.052.6 Dobradorase torcedoras. 677.052.985.4 Quadrante. Blocode bobinagem.

• --+ 679.7.05 677.052.985.6 Carroda máquina.
677.052.62 Dobradorase torcedorasvolantes. 677.052.985.8 Trilho formador.Placade came. Placas

• 677.052.63 Dobradorase torcedorasde anel. formadoras. Movimentosde bobinagem
677.052.64 Torcedorasverticais (estruturasde torcercom (movimentoparadireita, movimentoreverso).

• váriosdeques, várias plataformas). 677.052.988 Partesespeciaisde máquinas para fabricação de

864••



e 677 Indústria têxtil

e
e fios texturizados. Axminster.

677.053 Equipamento, máquinas para bobinar, 677.054.58 Máquinas para tapetes de nós.

e enrolar (nos cilindros dos teares) enovelar, 677.054.8 Mecanismos e movimentos de tecelagem.
urdir, engomar, estirar fios. 677.054.82 Movimentos para soltar a urdidura e

e 677.053.2 Equipamento, máquinas para enrolar, bobinar, compensar o pano. Varas. barras do tear.
enovelar os fios etc.. 677.054.823 Movimentos para soltar a urdidura.

e 677.053.23 Máquinas de bobinar. Freios dos cilindros de urdidura.
677.053.27 Equipamento, máquinas para enrolar, enovelar, Dispositivos para regular a tensão da

e enrolar em meadas etc.. urdidura.
677.053.273 Máquinas de enrolar em meadas. 677.054.825 Movimentos de compensação do pano.e 677.053.275 Máquinas para embalar. Máquinas para enrolar Cilindros do pano.

• o fio nas cardas. 677.054.827 Barras, varas do tear. Matrizes.
677.053.276 Dispositivos de enrolar em montagem. 677.054.83 Mecanismos, movimentos de abertura.

e 677.053.277 Máquinas para dispor os fios em latas. 677.054.832 Movimentos impulsores.
677.053.28 Equipamento, máquinaspara preparação de 677.054.833 Dobbies (teares mecânicos para tecidos de

e fios. fantasia).
Máquinas para umedecer, para 677.054.834 Máquinas Jacquard.

e dar brilho aos fios. 677.054.835 Movimentos de abertura para abertura
677.053.29 Partes. Acessórios. multifásica

e 677.053.292 Partes. 677.054.836 Movimentos combinados de abertura (inclusive
Guias de fio. Tensionadores. unidade formadora de ourela).

e Limpadores de fio. Dispositivos para 677.054.838 Partes dos movimentos de abertura. Acessórios
colocação nos fusos. de abertura.

e 677.053.296 Acessórios. 677.054.838.2 Liçosdos teares. Passadores etc ..
Tubos e outros suportes. 677.054.838.3 Acessórios para Jacquard.e Aparelhos para dar nós. Liço de Jacquard. Pranchas de

e 677.053.7 Equipamento, máquinas para urdir, engomar, pentear.
enrolar etc. os fios (inclusive fios dobrados). 677.054.838.4 Dispositivos para controle da abertura.

e 677.053.72 Casal de urdideiras, esquinadeiras. Suportes em Cardas. Cilindro de carda.
viga de urdideiras. Agulhas, ganchos, rodas de laço. Cilindro

e 677.053.73 Urdideiras seccionais até aqui. cavilhado. Facas.
677.053.74 Máquinas de urdir de viga 677.054.838.5 Impulsores. Alavancas que suspendem o eixo.

e1 677.053.75 Máquinas de colagem. 677.054.838.6 Movimentos de reversão. Movimentos de
677.053.76 Máquinas de cilindros de tear. reversão de mola.

el 677.053.77 Equipamento, máquinas para preparar a 677.054.838.7 Dispositivos para limpeza de abertura de
urdidura para ulterior processamento. urdidura• i Máquinas de cruzamento. 677.054.84 Mecanismos, movimentos de pinçagern.
Máquinas de puxar. Máquinas de estirar. Movimentos de mudança de trama.

e I Máquinas de molduras semicilfndricas ou 677.054.842 Dispositivos para inserção de trama.
de dente. Máquinas de amarrar a urdidura. 677.054.842.2 Lançadeiras. Carretéis.e I 677.054 Teares. Máquinas de tecer e dispositivos 677.054.842.3 Garras.

e auxiliares. 677.054.842.4 Agulhas para inserção de trama.
-+ 681.124 677.054.842.5 Jatos para inserção de trama.

e 677.054.3 Teares. Máquinas de tecer. 677.054.843 Caixas de lançadeiras e seus componentes.
677.054.32 Teares grandes. 677.054.844 Movimentos para inserção de trama.

• 677.054.32 == 677.054.8 677.054.844.2 Movimentos de pinçagem,
677.054.33 Teares para tecidos estreitos. Teares para Pinçagemcontinua.

• pequenas peças. 677.054.844.6 Movimentos não-pinçadores.
677.054.33 =677.054.8 Movimentos pneumáticos.

• 677.054.35 Teares circulares. Movimentos hidráulicos. Movimentos
677. 054. 35a677. 054.8 eletromagnéticos.• 677.054.39 Outros tipos de tear. 677.054.844.8 Partes dos movimentos de pinçagem,

677.054.5 Máquinas de tecer segundo o tecido fabricado. Eixo de pinçagem (vareta de• 677.054.52 Máquinas para tecer tecidos lisos. pinçagem). Pinças.
677.054.53/.54 Máquinas para tecer tecidos felpudos. 677.054.845 Pente (de tecelão).•....
677.054.53 Máquinas para tecer tecidos felpudos de trama, Guias de lançadeira.I

I

• (
do tipo chenille. 677.054.846 Movimentos de mudança de trama.

677.054.54 Máquinas para tecidos felpudos de urdidura. Mecanismos de mudança de--- .... _. --



• 677 Indústria têxtil•• Tambor, bateria. Movimentos de 677.055.546 Máquinas de cilindro duplo.

• corte da trama. Cortadores. 677.055.548 Partes características de máquinas de malharia
677.054.85 Dispositivos de segurança. Movimentos de circulares pequenas.• parada. Montagem do cilindro. Montagem
677.054.87 Equipamento, máquinas para produção de do mostrador. Sistemas de cames.• cartões. Dispositivos de padronagem (p. ex..

• -+ 676.815.4 dispositivos para fazer listras).

Máquinas de perfurar cartões. 677.055.56 Máquinas de malharia circulares grandes

• 677.054.89 Outros dispositivos auxiliares, partes e (diâmetro superior a 165 mm).
accesórios para máquinas de tecer. Máquinas interloque.

• 677.055 Máquinas e equipamento de malharia. 677.055.562 Máquinas de cilindro único sem mostrador.
677.055.3 Máquinas de malharia de barra reta. 677.055.564 Máquinas de cilindro único com mostrador.

• 677.055.32 Máquinas de malharia tipo algodão. 677.055.566 Máquinas de cilindro duplo.
677.055.34 Máquinas de malharia com nervuras. 677.055.568 Partes características de máquinas de malharia

• 677.055.38 Partes características das máquinas de barra circulares grandes.
reta. 677.055.6 Máquinas de malharia de trama.

• 677.055.382 Dispositivos de agulha e agulha-guia. 677.055.62 Máquinas de malharia de trama plana.
Haste da agulha. Agulha-guia e Máquinas de malharia de tricô.• urdidor. Puxa-fios. Máquinas milanesas. Máquinas Raschel

677.055.383 Dispositivos de padronagem. (teares de dupla nervura). Máquinas de• 677.055.384 Dispositivos de virada do debrum e de galões.

• transferência de canelura. 677.055.64 Máquinas de malharia de trama circular.
677.055.385 Portadores de fio (seleção). Caixas de atrito Máquinas Maratte.

• etc.. 677.055.68 Partes características de máquinas de malharia
677.055.386 Dispositivos de regulagem. de trama.

• 677.055.387 Mecanismos de tiragem. Cilindros de urdidura. Ações de
677.055.388 Dispositivos de padronagem. tricotar (p. ex., barras de agulha. barras

• Dispositivos de fazer renda. perfuradoras). Dispositivos de
Dispositivos de fazer pelúcia. Dispositivos padronagem (placas de queda etc.).

• parafazer listras. 677.055.7 Outros tipos de máquinas de malharia.
677.055.4 Máquinas de malharia de barra plana. Waltex.

J• 677.055.42 Com um só leito de agulha. 677.055.8 Elementos de formação de laço.
677.055.44 Com dois leitos de agulha. 677.055.82 Agulhas.• 677.055.45 Máquinas de malharia com leito em V. 677.055.84 Perfuradoras.

• Máquinas de malharia do tipo Lamb. 677.055.86 Corrediços.
677.055.46 Máquinas de malharia de ponto reverso. 677.056 Outras máquinas de fabricação de tecidos.

• 677.055.47 Máquinas de malharia (ou tricô) para uso 677.056.1 Máquinas de acolchoar.
doméstico. 677.056.2 Máquinas para fabrícação de almofadados e

• 677.055.48 Partes características das máquinas de barra feltros estofados.
plana. 677.056.22 Máquinas para produção de almofadados.

• Montagem do leito de agulhas. 677.056.24 Máquinas para produção de feltros estofados.
Sistemas de carro e ressalto. Dispositivos 677.056.3 Máquinas para produção de feltros de agulha.

• de padronagem (p. ex., dispositivos de 677.056.4 Máquinas para produtos não-tecidos.
fazer listras). 677.056.4 :677.026.4

• 677.055.5 Máquinas de malharia circulares. 677.056.5 Máquinas para produção de renda.
677.055.52 Máquinas de malharia de roda perfuradora. -+ 677.055.62

• Máquinas de malharia de roda em laço. 677.056.6 Máquinas de bordar.
677.055.522 Com agulhas horízontais. 677.056.7 Máquinas para produção de tecidos com nós,• 677.055.524 Com agulhas verticais. tranças e franjas.
677.055.528 Partes perculiares às máquinas de roda 677.056.73 Máquinas para produção de tecidos com nós,• perfuradora e roda de laço. franjas.

• Montagem da rodaperfuradora. 677.056.75 Máquinas para produção de tranças. Máquinas
Dispositivos de padronagem (p. ex., de trançar.

1• dispositivos defazer listras. acessórios 677.056.77 Máquinas para produção de enfeites,
para preguear). guarnições, passamanaria.

• 677.055.54/.56 Máquinas de malharia circulares (com exceção 677.057 Equipamento, máquinas para tingimento,
das máquinas de roda perfuradora e das estam pagem e acabamento de têxteis.

• máquinas de roda em laço). 677.057.1 Equipamento, máquinas para processamento de
677.055.54 Máquinas de malharia circulares pequenas todos os estágios de tingimento e acabamento.

• (diâmetro até 165 mm). 677.057.11 Equipamento, máquinas para controle e
677.055.542 Máquinas de cilindro único sem mostrador. remoção preliminar de falhas, para inspeção de
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677.057.12

677.057.13

677.057.14

677.057.15
677.057.17

677.057.2

677.057.21

677.057.22
677.057.25

677.057.26

677.057.27
677.057.4

677.057.41
677.057.42
677.057.43

677.057.44

677.057.46

677.057.47

677.057.5

677.057.51

677.057.52
677.057.53

677.057.54
677.057.6
677.057.61

677.057.611

677.057.612

produtos.
Equipamento, máquinas para remoção de água e
ar.
Equipamento, máquinas para tensionar e secar.
Secadoras.
Equipamento, máquinas para umidificar,
molhar, bonifar.
Equipamento para vaporizar. Vaporizadores.
Empilhadores, abridores e espalhadores de
corda. Equipamento para cortar, empilhar e
enrolar.
Equipamento, máquinas para tratamento
preparatório (ao acabamento têxtil).
Equipamento, máquinas para preparo de
produtos.

--+ 687.053
Máquinas de costura.

Equipamento para chamuscagem.
Equipamento, máquinas para limpeza.

Equipamento. máquinas para

lavagem.

Equipamento, máquinas para banho cáustico.

--+ 677.057.65
Equipamento, máquinas para alvejamento.
Equipamento, máquinas para secagem.

--+ 667.2
Equipamento para preparo de solução corante.
Tinas, cubas de tingimento.
Equipamento para tingimento.

Armações de alfinete.

Equipamento de modelar por pressão.
Máquinas de tingir.

Guincho e cuba. Talhas, tinas.

Equipamento para processos especiais de
tingimento.

Câmaras de tingimento e

tratamento a vapor.

Aparelhos e equipamento para tingimento
continuo.
Equipamento, máquinas para estampagem em
têxteis.

--+ 655.3.025.677.057.77
Equipamento, máquinas para produção de
pastas de estam pagem.

Equipamento para estampagem manual.
Máquinas de estam pagem.

--+ 681.625.7
Máquinas de estampagem com

blocos. Máquinas de estampagem com
telas. Máquinas de estampagem com rolos.

Equipamento para estampagem fotomecânica.
Equipamento, máquinas para acabamento.
Equipamento, máquinas para acabamento
mecânico.
Equipamento, máquinas para triturar, decatizar,
umedecer.
Equipamento, máquinas para felpar, tosar,

677.057.617

677.057.62

677.057.63

677.057.64

677.057.65

677.057.7
677.057.71

677.057.72

677.057.73

677.057.74

677.057.75

677.057.77

677.057.78

677.07

677.071

677.071.2
677.071.25
677.071.252

677.071.258
677.071.27

677.071.28
677.071.51.8

677.071.5

677.071.6

677 Indústria têxtil

prensar, moldar.
Equipamento, máquinas para encolhimento
mecânico.
Equipamento, máquinas para estofamento.

Foulards (calandras de

estofamento).
Equipamento, máquinas para revestimento.

Equipamento para evaporação de
metais e outras substâncias. Equipamento
para aspergir, espalhar, tratar, derramar,

borrifar. Aplicadores de cilindros.
Equipamento, máquinas para polimerização e
condensação.
Máquinas de mercerizar.

--+ 677.057.26
Equipamento, máquinas para processos finais.
Equipamento para conferência, controle.

--+ 658.562
Equipamento e máquinas para medição.

--+ 681.2

Máquinas para estender. Máquinas para dobrar.
Máquinas para passar a ferro.

--+ 648.43.687.054
Máquinas para enrolar. Máquinas para
embrulhar.
Máquinas combinadas (p. ex., máquinas para
medir e dobrar).
Máquinas de estam pagem da ourela.

--+ 677.057.5

Máquinas de prensagem. Máquinas de
embalagem.

--+ 621.798

Produtos da indústria têxtil.
Especificar a forma e tipo por -48...
Indicar as aplicações por:

Exemplo(s) de Combinaçãotões):

677.07:645 Tecidos para móveis
677.07:66.067.123.2 Tecidos para filtros

Produtos da fiação de fibras artificiais.
Produtos da preparaçllo de fibras naturais e
artificiais (antes da fiaçllo).
Produtos obtidos da fiação de fibras artificiais.
Filamentos. Fibras têxteis.
Filamentos contínuos.

Fibras têxteis.
Fibras têxteis artificiais feitas a partir de
lâmínas. Fibras divididas.
Estopa artificial.

Produtos obtidos da preparação de fibras
naturais antes da fiação.
Produtos da extração e processamento de fibras
naturais.

Fibras maceradas, descorticadas,
descaroçadas, enroladas.

Produtos do corte, quebra. abertura, limpeza,
mistura.

Fibras naturais cortadas. Fibras



• 677 Indústria têxtil•• 677.071.8 Produtos da gramação, penteadura, estiramento 677.074.162.5

• e lavagem em água corrente. Fios preliminares. 677.074.162.7

Fios soltos. 677.074.164• 677.072 Fios. Fios dobrados. Cordões. Cordas. 677.074.164.2
677.072.2 Fios fabricados em fiadeiras volantes. 677.074.164.3• 677.072.3 Fios fiados em anel. 677.074.164.4

• Exemplo(s) de Combinação(ões): 677.074.164.5
677.072.3:677.022.6 Filamentos para fazer 677.074.164.7

• fios torcidos 677.074.166
677.072.32 Fios derivados da fiação de lã, de

• condensadores. Fios de lã, Fios de condensador. 677.074.167
677.072.33 Fios derivadas da fiação de lã e de algodão 677.074.168

• penteado. 677.074.168.2
677.072.34 Fios derivados de processos de fiação de fibra 677.074.168.4

• dofloema. 677.074.168.5
677.072.35 Fios derivados de processos de fiação schappe.

• 677.072.36 Fios de fibra artificial derivados de processos
de fiação direta. 677.074.168.6

• 677.072.39 Fios de fantasia.
Fios de voi/e. Fios de crepe. Jaspé. 677.074.17

• 677.072.4 Fios derivados de processos especiais de

• fiação.
Fios contínuos. Fios autotorcidos. 677.074.3/.5

677.072.5 Fios derivados de mulas de fiação.• 677.072.6 Fios torcidos e dobrados. 677.074.3

• Linhas. Cordéis. Cordas.
Exemplo(s) de Combinação(ões): 677.074.32

• 677.072.6:677.024 Fios para tecer 677.074.33
677.072.6:687.023 Fios de costura

• 677.072.61 Fios torcidos e dobrados etc. segundo o grau de 677.074.35
torção. 677.074.5

• Fios de núc/eojiado. Linhas
reforçadas. 677.074.52

• 677.072.62 Fios torcidos e dobrados simples. 677.074.53
677.072.63 Fios de fantasia retorcidos.• Fios ondeados. Fios de crepe 677.074.54

torcidos.• 677.072.68 Cordéis. Cordas.

• 677.072.7 Fios texturizados. 677.074.57
Fiosdetorçãofa~a.Fios

• encrespados. Fios encorpados. 677.074.58
677.073 Produtos do enrolamento em bobinas,

• carretéis, novelos, urdidura, engomaçlio etc.
de fios simples e dobrados.

• 677.073.2 Fios enrolados. Fios em carretéis. Fios em
novelos.

• 677.073.7 Fios tecidos. Fios engomados. Fios cilindrados. 677.074.6
677.074 Tecidos, fazendas. 677.075

• Exemplo(s) de Combinação(ões):
677.074:664.742 Tecido de tela para 677.075.3

• classificar trigo 677.075.4
677.074.1 Projeto e aspectos de fabricação. 677.075.42• 677.074.13 Tipo de fio. 677.075.44

Especificarpor :677.072... 677.075.46• 677.074.14 Arranjo. Arranjo da trama. Arranjo da urdidura. 677.075.5

• 677.074.15 Sistemas de trama e urdidura.
677.074.16 Padrão da tecelagem. Tipos de tecelagem.

• 677.074.162 Tecelagens básicas. Tramas derivadas de 677.075.6
tecelagens básicas.

• 677.074.162.3 Teceduras lisas. Tecedurade tafetá. Tecedura
de chita. Tecedura de panamá. 677.076
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Tecedura de sarja. Tecedura casa-de-abelha.

Tecedura de cetim.
Teceduras combinadas.
Teceduras listradas.
Teceduras em xadrez.
Teceduras com gradações.
Teceduras em crepe.
Teceduras adamascadas.
Teceduras reforçadas. Teceduras duplas.
Teceduras múltiplas.
Teceduras de reforma. Teceduras terciárias.
Outras teceduras.
Teceduras em pregas. Teceduras acolchoadas.
Tecedurasem brocado.
Teceduras felpudas. Teceduras de veludo.
Teceduras de pelúcia. Teceduras atoalhadas.
Teceduras com laçadas.
Teceduras de gaze de algodão. Teceduras de
rede.
Composição de cor.

Matiz único (cor própria). Com

padrões diversos.
Tecidos segundo as dimensões, forma e
estrutura da superficie.
Tecido largo. Tecido estreito. Artigos têxteis
pequenos. Tecido tubular.
Tecido largo.
Tecido estreito. Pequenos artigos de tecido.

Fitas. Tiras. Cadarços.
Tecidos produzidos por teares circulares.
Tecidos lisos. Tecido felpudo.
~ 677-488'

Tecido liso.

Tecidos felpudos de trama.
Tecidos com trama decheni//e.

Tecidos felpudos de urdidura.
Tapetes defelpa dupla. Tecidos

atoalhados. Toalhas.
Tipos especias de tapetes.

Tapetes Axminster.

Tapetes de nós. Tapetes de nós feitos a
máquina.

Tapetes Ghiordes. Tapetes
Smyrna. Tapetes persas. Tapetes Senné.

Exemplo(s) de Combinação(ões):
677.074.58(55-86) Tapetes persas

Filós. Tule.
Tecidos de malha.
~ 687.31136

Tecidos de malha de trama plana.
Tecidos de malha plana.
Tecidos de malha plana simples.
Tecidos de malha plana canelada.
Tecidos de malha plana com laçada.
Tecidos de malha de trama circular.

Tecidos de malha atoalhada.
Tecidos deinterloque.

Tecidos de malha de urdidura.
Tecidos demalha tricotada.

Tecidos de malha mi/anesa.
Outros produtos da indústria têxtil.
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677.076.1 Tecidos com tufos.
677.076.12 Tecidos com tufos produzidos com uma só 677.1/.3 Fibras naturais.• 1 agulha -+ 677.51

• 677.076.14 Tecidos com tufos produzidos com mais de Divisões principais

I
uma agulha

• 677.076.2 Estofados. Feltros almofadados. 677.1/.5 Fibras têxteis.
677.076.22 Estofados.

• 677.076.24 Feltros encorpados. Feltros de lã. Feltros de 677.1 Fibras de floema (fibras de caules
pêlo. de dicotiledôneas). Fibras duras

• 677.076.3 Feltros de agulha. (de folhas e frutos de
677.076.4 Não-tecidos. monocotiledôneas).

• 677.076.42 Panos de fibra colada. Estopa de fibra. -+ 633.52. 677.2
677.076.44 Não-tecidos reforçados. 677.111.15 Fibras de caules de monocotiledôneas.

• Estopa de agulha. Fibras de floema.
677.076.45 Tramas de malha costurada. Tecidos ligados 677.11 Linho. Fibras de linho (do cân hamo).

• por pontos de costura. 677.12 Cânhamo.
677.076.49 Outros não-tecidos. 677.13 Juta.• 677.076.5 Renda -+ 677.143
677.076.52 Renda feita àmão. 677.14 Várias fibras de caules lenhosos das• -+ 746.21 dicotiledôneas.

• 677.076.56 Renda feita a máquina. 677.141 Cânhamo de suna (Crotalaria juncea).
677.076.6 Bordado. 677.142 Kenaf. Bimli. Gambo. Deccan. Ambari.

• 677.076.62 Bordado manual. 677.143 Outras fibras malváceas.
-+ 746.3 677.146/.149 Outras fibras de caules lenhosos de

• 677.076.64 Bordado de espátula dicotiledôneas.
677.076.66 Bordado feito àmáquina 677.1461.149 ;:582.61. 9

• 677.076.7 Panos, tecidos de nós. Tecidos de tranças. 677.15 Fibras diversas de caules não-Ienhosos de
Tranças. Arremates, enfeites, guarnições. dicotiledôneas.• 677.076.73 Tecidos de nós. Redes. 677.151 Fibras de rami.

-+ 746.25 677.152 Urtiga. Fibras de urtiga.• 677.076.75 Produtos trançados. 677.153 Yercum. Mudar.

I Cordéis trançados. Guarnições. 677.154 Fibras de Bauhinia.• ~ Cordões, cadarços de sapato. Franjas. 677.156/.159 Outras fibras de caules não-Ienhosos de
677.076.77 Guarnições, orlas, beiradas. dicotiledôneas.• 677.076.9 Outros produtos têxteis. 677.156/.159;:582.6/.9

• Alcantara. 677.16 Fibras de folhas e bainhas de folhas de
677.077 Produtos do tingimento, estam pagem e monocotiledôneas.

• acabamento têxtil. 677.161 Fibras de musáceas.
677.077 ;:677.027 Cânhamo-de-manilha (abacá).

• 677.077.4 Tecidos tingidos. Fibras de bananeira.
677.077 677.162 Fibras de agave.

• 677.077.5 Tecidos estampados. Slsal. Henequém.
677.077 677.163 Fibras de fúrcreas linho.

• 677.077.6 Tecidos acabados. 677.164 Fibras de liliáceas.
677.077 Fibra defórmio (cânhamo-da-• I 677.077.611 Tecidos apisoados e encorpados. nova-zelândia). Fibra da iúca.
Flanela. 677.165 Fibras de bromeliáceas.• i
677.077 Fibras do abacaxizeiro. Caroá.

677.077.613 Tecidos de felpa levantada e tosada. 677.166 Fibras de pandanáceas.• Veludo. 677.167 Fibras de Stipa.

• i 677.077 -+ 677.542

I 677.077.623.52 Tecidos mercerizados. Esparto (alfa).

• I 677.077 677.168 Fibras de folhas de palmáceas. Fibras da
677.077.625.13 Tecidos impermeáveis. folha de palmeiras. Ráfia.

ei Tecidos à prova d'água. 677.17 Fibras de caules de monocotiledôneas (de
677.077 talos, pecíolos, troncos).

• 677.08 Resíduos e subprodutos da indústria 677.172 Fibras de vramfneac C .. n;m pglh ..
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•• 677.178 Fibras de caules, talos, troncos, de outras 677.371.5 Seda pesada.
monocotiledôneas. 677.371.7 Schappe.• 677.178;: 582.52 677.371.8 Noils de seda. Bourette.

677.18 Fibras de frutos de monocotiledôneas. 677.372/.373 Sedasselvagens.• Fibra de coco. Fibras de bucha. 677.372 Seda selvagem de Antheraea pernyi. Seda

• 677.19 Outras fibras vegetais. de tussor.
677.191 Fibras de casca de árvore. 677.373 Seda selvagem de outras espécies de bicho-

• 677.192 Fibras de musgos e samambaias. da-seda.
677.193 Fibras de plantas aquáticas. Fibras 677.373.1 Seda de Eri. Seda de Ailanthus (da espécie

• marinhas. Samia).

Algas. 677.373.2 Seda de Fagara (de Attacus atlas).

• 677.194 Fibras de turfa. 677.373.5 Seda de Anafe. Seda de ninho (da espécie

--+ 674.88 Anaphe).

• 677.195 Fibras obtidas sob forma de aparas, lascas. 677.375 Outras sedas naturais.

Fibras de agulhas de coníferas. --+ 638.54

• --+ 674.82,674.87 Seda de aranha. Seda de

moluscos. Seda-do-mar.

• 677.2 Pêlos vegetais. 677.39 Outras fibras de origem animal.

677.21 Algodão. Exemplo(s) de Combinaçãotões):

• Exemplots) de Combinaçãotões): 677.39:637.63 De penas etc.

677.21.08 Resíduos e subprodutos da 677.39:637.663 De vísceras, do intestino

• indústria do algodão. Estofados de
algodão 677.4 Fibras artificiais.• 677.22 Outros pêlos de sementes. --+ 677.5,678.51.7

Paina. 677.46/.47 Fibras artificiais de polímeros naturais.• 677.23 Pêlos de frutas. Penugem vegetal, 677.46 Fibras artificiais de celulose ou outros

• Capoque.
polissacarídeos.

--+ 661.728.676.1

• 677.3 Fibras animais.
677.461 Raiom de nitrato de celulose.

--+ 637.62
677.462 Raíom de cupramônio.

• 677.31 Lã de ovelhas.
677.463 Raiom de viscose,
677.464 Fibras artificiais de acetato de celulose.

Exemplo(s) de Combinação(ões):
677.465 Fibras artificiaís de outros ésteres• 677.31 :636.36 Lã de merino etc.

celulósicos.
677.312 Li ovina em geral. Li não-tratada.

677.466 Fibras artificiais de éteres de celulose.• 677.313 Li de fibra longa (para pentear).
677.467 Outras fibras celulósicas.

• 677.314 Li de fibra curta (para cardar). 677.469 Fíbras artificiais de outros políssacarídeos
677.316 Li de pele. Li arrancada.

exceto a celulose e seus compostos (p. ex.,

• Lã suada.
poliuronídeos).

677.318 Li exceto. Li de trapo. Refugos de lã. Fibras de alginatos.

• 677.32 Lã de auquenídeos. 677.47 Fibras artificiais de proteínas e outros
Alpaca. Vicunha. Lhama. materiais naturais nitrogenados.• 677.33 Pêlo de cabra. 677.472 Fibras de proteínas.
Caxemira. Mohair. Fibras de caseína. Fibras de soja.• 677.34 Pêlo de camelo. 677.473 Fibras de outros materiais nitrogenados.

677.35 Outros pêlos e cerdas. Quitina e seus derivados.• 677.351 Pêlo de gado bovino. 677.494 Fibras sintéticas.
677.352 Cerda de suínos. 677.494 =678• 677.353 Pêlo de cio. Pêlo de gato. 677.494.6 Fibras de policondensados.
677.354 Pele de lebre. Pele de coelho. 677.494• 677.354.5 Pêlo de coelho angorá, 677.494.674 Fibras de poliéster.

• 677.356 Pêlo de castor. 677.494
677.358 Pêlo de cavalo (da crína e da cauda). 677.494.675 Fibras de poliamida. Náilon.

• 677.37 Seda. 677.494
--+ 638.2 677.494.7 Fibras de polimerizados.

• 677.371 Seda cultivada. Seda verdadeira (do bicho- 677.494
da-seda, Bombix mori). 677.494.742 Fibras de poliolefinas.

• 677.371.1 Seda crua (filamento). Grêge. Fibras de polieti/eno. Fibras de
677.371.2 Seda de trama. po/ipropi/eno.

• Organza. 677.494
677.371.3 Seda semifervida. Seda macia. 677.494.745.3 Fibras de políacrilonitrilo (fibras acrílicas).

• 677.371.4 Seda fervida, Seda lavada.Seda desgomada. Fibras de dinitrilo de polivinilideno.

• 870
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feIa de arame com elos vedados com
cimento ou terracota.
Materiais vegetais para trançar e
preguear.

-+ 633.58. 677.1
Palha e produtos semelhantes.

Esteiras de palha. Palha trançada.

pregueada.
Esparto (para esteiras).

-+ 677.167
Brotos de salgueiro. Vimeiros (para
produção de cestas).
Canas e juncos (das juncáceas e
eiperáceas).

Bambu. Rattan.
Aparas.

Palha de arroz.

Folhas. Partes de folhas.
Floema. Floema de tília.
Fios e fibras de borracha e materiais
elásticos semelhantes.

677.55 =678
Fios de borracha natural.

677.55
Fios de borracha sintética.

677.55
Fios e linhas de papel.

equipamento. Produtos e suas
aplicações.
Propriedades. Defeitos. Constituição.
Aplicabilidade. Amostragem. Análise.
Testes.
Exemplots) de Combinaçâo/ões):

678.01 :53 Propriedades físicas, defeitos,
testes etc.

678.01 :54 Propriedades químicas. defeitos,
testes etc.

Variáveis de fabricação. Outros fatores que
afetam as propriedades.
Análise química. Determinação de
componentes, da complexidade molecular
etc..

Indicar os componentes quimicos por
:546... e :547...

Testes de aplicabilidade (sob condições
práticas).

Especificarpor :620.16. ..
Testes de propriedades mecânicas.

Especificarpor :620.17...
Defeitos materiais. Resistência a ataaues

677.536

677.54

677.542

677.543

677.544

677.545
677.546

677.541

677.547
677.548
677.55

677.57

677.554

677.557

678.012

678.01

678.011

678.016

678.017

678.019

?( nrr

677.494
Outras fibras sintéticas.

678 Indústrias baseadas em materiais macromoleculares. Indústria da borracha. Indústria de plásticos

Fibras minerais e metálicas.
Materias para trançar. Fios de
borracha. Fios de papel.
Fibras minerais naturais.

-+ 677.11.3
Fibra de amianto.
Fibras de lava natural.
Fibras minerais artificiais.
Fibras de vidro.

-+ 666.189.21
Fibras de escória, de rochas e lava artificial.

Especificarpor :552...

Fibras cerâmicas.
Fibras de metal, metálicas.

-+ 621.778
Exemplo(s) de Combinaçãoiões):

677.53:669.21 De ouro e suas ligas. Fio de
ouro

Tecidos de metais preciosos.
Gaze metálica. Gaze de arame. Gaze para
telas. Gaze de cobre, latão, aço etc..
Rede de arame. Telas de latão, aço, aço
galvanizado etc..
Telas de metal perfurado (metal furado ou
expandido).

-+ 547,66.0

Propriedades e composição de
materiais específicos.

Especificarpor :53... e :54...

Os auxiliares de 62-J...não são aplicáveis

a 678 e suas subdivisões
Copolímeros.

-+ 678.7
Misturas de materiais macromoleculares,

Detalhes de máquinas, instalações
e produtos.

-+ 678.05

Os auxiliares especiais -2/-9 (de 62-2/-8 e
66-9) são aplicáveis na classe 678

Exemplots) de Combinaçãotões):

678-2 Componentes de máquinas
678-4 Forma e modelos dos produtos
678-5/-8 Operação, controle, manutenção,

acessórios e fontes de energia de
instalações e máquinas

\

677.5

678 Indústrias baseadas em materiais macromoleculares. Indústria da borracha.
Indústria de plásticos

677.511
677.512
677.52
677.521

677.51

677.522

677.534

677.523
677.53

677.499

677.533

677.531
677.532

678-1

678-13

Subdivisões auxiliares especiais

678-2/-9

678-19

n
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•• 678 Indústrias baseadas em materiais macromoleculares, Indústria da borracha. Indústria de plásticos

•• ~ 66.09 ~ 678.029.6

Exemplots) de Combinação(ões): 678.026.2 Impregnação(com composto macromolecular).

• 678.02:66.095.26 Processos de 678.026.3 Revestimento e cobertura (com composto
polimerização (nas indústriasde macromolecular).

• borracha e plástico) Imersão. Borrifamento.

678.02:66.095.261.1 Polimerizaçãopor Borrifamento a chama. Difusão,

• adição revestimento por difusão. Eletrodeposição.

678.02:66.095.261.2Policondensação 678.027 Operações de formação.• 678.021 Processos anteriores à composição 678.027.2 Calandragem.
(combinação)elou à formação. 678.027.3 Extrusão.• 678.021.1 Processos de pré-coagulação. Tratamento do 678.027.4 Fiação.

• látex. ~ 677.021.125.2
678.021.12 Conservaçãodo látex. 678.027.5 Fundição de película.

• 678.021.13 Remoçãode monômeros.Fracionamento. 678.027.6 Imersão.
Filtração.Desnatação. 678.027.7 Moldagem. Moldagem por prensa. Fundição

• 678.021.14 Diluiçãocom água (em moldes).
678.021.15 Concentração. 678.027.7) Moldagem por compressão. Pré-moldagem.

• 678.021.l6 Homogeneização, Mistura. 678.027.73 Moldagem por transferência.
678.021.17 Combinação. 678.027.74 Moldagem por injeção. Moldagem por

• 678.021.172 Espessamento. esguicho. Moldagem por injeçãoexcêntrica.

)678.021.174 Sensibilização. 678.027.75 Moldagema frio.

• 678.021.18 Dispersão artificial. Redispersão. 678.027.76 Moldagem por sopro. Formação da pressão do

~
678.021.2 Coagulação.Coagulaçãoespontânea fluido.

• 678.021.3 Coagulação por processosmecânicos. 678.027.77 Fundição (em moldes).
678.021.5 Coagulaçãopordefumação. ~ 678.027.5 I

• 678.021.6 Coagulação por adição de produtos químicos 678.027.78 Moldagem por explosão. J

• (ou materiais naturais que contêm tais 678.027.9 Operações especiais de formação não-plástica. \
produtos). 678.027.92 Moldagem profunda. I

• 678.021.7 Coagulaçãopor secagem. 678.027.93 Moldagem a baixa pressão. I
678.021.8 Coagulação por métodosbiológicos. 678.027.94 Métodos de acamação.

I• 678.021.9 Coagulação por outros processos. Laminação. Prensagem.
\

Processos de coagulação elétricos. 678.027.95 Moldagem por sinterização de pó. Método I

• ultra-sônicos. térmicos. Coagulação por Engels. i

congelamento. Aglomeração. Agregação. 678.027.96 Moldagem de artigos de espuma. ~

• 678.022 Tratamento de coagulados. 678.027.97 Raspagem.
678.022.1 Tratamento de coagulados coerentesem geral. 678.027.98 Orientação.

• 678.022.2 Tratamento antes do rolamento ou laminação. 678.028 Cura. Vulcanização. Regeneração. Outras
678.022.3 Processo de laminação de crepe. operações químicas durante ou depois da• 678.022.4 Preparo de crepes duplos, quádruplos e de moldagem.

sola 678.028.2 Processos.• 678.022.5 Secagemde crepes. 678.028.22 Curaa quente em banho de enxofre.

• 678.022.7 Processo de enrolamento em folhas. 678.028.24 Vulcanizaçãoem solução de monocloretode
678.022.8 Defumaçãode folhas. enxofre. Cura a frio.

• 678.022.9 Tratamentode coagulados não-coesos, 678.028.25 Vulcanizaçãoa vapor.
perolados etc.. 678.028.26 Vulcanizaçãocom enxofre coloidal.Processo

• 678.023 Redução do tamanho. Ceminuiçãe. Peachey.
Combinação. Amassamento. Separação. 678.028.27 Vulcanizaçãoa calor seco.

• Peneiragem. Vulcanização a vácuo.
678.023.1 Amassamento. Mastigação. Vulcanização a altafrequência.

• 678.023.2 Pulverização.Moagem.Separação.Peneiragem. Vulcanização infravermelha.
~ 621.9261.928 678.028.28 Curas autógenas. Vulcanização em temperatura

• 678.023.3 Mistura. ambiente.
~ 66.063.7 678.028.292 Vulcanizaçãoe cura em solução.

• 678.024 Conversão em pré-formas, massas informes 678.028.295 Solarização, Vulcanizaçãoe cura por meio de

tetc. para moldagem e formação. luz.• 678.025 Operações intermediárias. 678.028.296 Vulcanizaçãopor radiação. Cura por radiação.

• Pré-aquecimento. Resfriamento. Vulcanização gama. Vulcanização
Purificação. Filtração. porelétrons. Vulcanização por

I

I• 678.026 Impregnação, revestimento e cobertura com termorradiação.
composto macromolecular. Reforço. 678.028.297 Vulcanizaçãoa alta velocidade.

)• Impermebilização. Ligação. Decoração etc.. 678.028.298 Pós-vulcanização.

872••
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678 Indústrias baseadas em materiais macromoleculares. Indústria da borrachu; Indústria de plásticos

678.028.3 Velocidade e estado de vulcanização e cura. 678.032.1 Coágulo. Bolas de borracha. Borracha não-

678.028.4 Falhas e dificuldades na vulcanização e cura. tratada.

--+ 678.019 678.032.121.19 =678.021.21.9

• 678.028.5 Desvulcanízação. 678.032.15 Coágulo obtido por defumação.

678.028.6 Processo de reciclagem. Processo de 678.032.1

• recuperação. 678.032.2 Borracha em bloco. Placas. Espirais.

--+ 678.046.1.678.46 678.032.3 Crepes.• 678.029 Usinagem. Fabrlcaçãe. Acabamento. 678.032.4 Crepes-sola.
678.029.3 Usinagem. Modelagem. 678.032.5 Crepes secos.• --+ 621.9 678.032.6 Crepes de baixo teor. Borracha de raspas.
678.029.4 Ligação, reforço, aumento de resistência de Borracha do solo. Borracha de nata.• superficies. 678.032.7 Borracha em mantas (não-defumadas).

• 678.029.42 Cernentação, 678.032.8 Mantas defumadas.
--+ 621.792 678.033 Materiais compostos. Fórmulas.

• 678.029.43 Soldagem. 678.034 Formas preliminares de vários feitios.
--+ 621.791 Bolotas. Tabletes. Lascas.

• 678.029.44 Costura. Grumos.
678.029.45 Ligação mecânica 678.04 Materiais complementares. Aditivos.

• --+ 621.88 --+ 66.022.3
Ligação com parafusos, grampos, 678.041 Aditivos para látex.

• I rebites. 678.042 Solventes.
678.029.46 Reforço. Reforço mecânico. Especificarpor :546... e :547...• 678.029.5 Ligação. União com outros materiais. 678.043 Agentes vulcanizantes. Agentes de ligação

Exemplo(s) de Combinação(ões): cruzada.• i 678.029.5:669 Ligação a metais --+ 661.2,661.49.661.691,661.692,.J 678.029.5:677 Ligação a têxteis 661.729.661.8...2
678.029.6 Impregnação, revestimento e cobertura com 678.044 Aceleradores. Catalisadores. Iniciadores.

• materiais de proteção. Ativadores.,
--+ 678.026 --+ 66.0~7

• 678.029.7 Acabamento. Polimento. Endurecimento da 678.045 Retardadores de vuk:anizaçllo. Inibidores de
superficie etc .. polimerizaçi\o. Reguladores de cadeia.

• 678.029.71 Assamento. Secagem. 678.046 Cargas, enchimentos. Extensores.
678.029.72 Amadurecimento. Ingredientes da composlção que exercem

• a:;
678.029.73 Enrijecimento, têmpera. mais de uma ação.

I

678.029.74 Tratamento contra estática. 678.046.1 Materiais que contêm borracha

• 678.029.76 Polimento. --+ 678.028.6.678.46
Polimento porpressão. Polimento Borracha regenerada.• mecânico. 678.046.2 Negro-de-fumo. Grafita.

678.029.77 Polimento qulmico com solventes ou vapores. 678.046.3 Cargas minerais. Cargas inorgânicas.• 678.029.78 Endurecimento da superficie. Metais. Caulim.
678.029.8 Decoração. Alvejamento. Tingimento. 678.046.5 Cargas vegetais (exceto borracha).• Coloramento. Resíduos de madeira. Resíduos de

• --+ 667.678.047 algodão.
678.029.93 Polvilhamento com pós. 678.046.6 Cargas animais.

• 678.029.94 Desodorização, Proteínas. Resíduos, aparas de
678.029.98 Operações finais. couro. Refugos de pele. Lã.

• 678.03 Matérias-primas (primárias) e materiais 678.046.7 Cargas sintéticas.
semíproeessados (intennediários) para as 678.047 Materiais colorantes. Corantes. Pigmentos.

• indústrias de borracha e plástico. --+ 667. 678.029.8
--+ 633.91, 66 678.048 Antioxidantes. Preservativos.

• 678.031 Látex (látex bruto). Estabilizadores.
678.031 =678.021.1 --+ 66.094.3.097.8,66.097.8,678.041

• 678.031.3 Látex purificado. 678.049 Amaciantes. Plastificadores. Agentes
678.031 umidiflcantes. Lubrificantes. Outros•""

678.031.5 Látex concentrado. aditivos de menor importância.
678.031 678.049.1 Amaciantes em geral.• 678.032 Coagulados. --+ 66.063.72

• --+ 678.062 Para substâncias específicas ver 661.7...
Borracha natural, bruta (não- 678.049.2 Asfaltos. Betumes.
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• 678 Indústrias baseadas em materiais macromoleculares. Indústria da borracha. Indústria de plásticos

• macromoleculares. Produtos acabados.Parafina líquida. Parafinas.

• Vaselina. Exemplo(s) de Combinaçãotões}: c:
678.049.4 Óleos vegetais. Ácidos graxos e seus derivados. 678.06:615.4 Produtos macromoleculares I

• Sabões. para material e equipamento médico i
~ 661.187,665.3 ~ 615.462• 678.049.5 Óleos animais. 678.06:621.798 Produtos

• ~ 665.21 macromoleculares para embalagem

678.049.6 Resinas. Óleos de resinas. Ácido abiético. 678.06:687 Uso de produtos

• 678.049.7 Agentes umidificantes. Emulsificadores. macromoleculares na indústria do
Peptizadores. vestuário e em cosmetologia

• ~ 66.063.516 ~ 677.462
678.049.8 Odorizantes. 678.061 Produtos de látex. Composições e misturas.

• ~ 66.022.392,665.577 ~ 678.031

678.049.9 Outros aditivos de menor importância. Lubrificantes. Graxas. Tintas.

• 678.049.91 Agentes de resistência ao fogo. Lacas. Adesivos.
678.049.92 Agentes de resistência ao congelamento. 678.062 Produtos não-curados. Produtos não-

• 678.049.93 Lubrificantes. Lubrificantes de molde. vulcanizados. Produtos de borracha crua.
678.05 Instalações. Máquinas. Equipamento. ~ 678.032

• 678.051 Instalações etc. para os processos anteriores 678.063 Produtos curados. Produtos vulcanizados.
à combinação. 678.065 Pneus, lagartas (esteiras) e dispositivos

• 678.052 Instalações etc. para tratamento de similares de tração.

• coagulados, borracha crua etc .. ~ 629.3.027.5. 629.3.027.7
678.053 Instalações de moagem. Instalações de 678.066 Produtos impregnados. Produtos

• mistura. Instalações de classificação. impermeabilizados.
678.053 ;;:678.023 Tecidos impregnados,

• 678.054 Instalações e maquinaria para pré- impermeabilizados.

moldagem. 678.067 Objetos moldados. Moldes. Fundições.

• Máquinas parafazer tabletes. 678.069 Produtos decorados. Produtos pintados.
Máquinas parafazer briquetes. Produtos de superficie acabada.

• 678.055 Instalações etc. para operações 678.07 Classificação segundo características
intermediárias. Instalações de aquecimento especiais.

• e secagem. 678.072 Materiais termofixos em geral.
678.056 Equipamento para revestimento. ~ 678.6

• Instalações de imersão. 678.073 Materiais termoplásticos em geral.
Instalações de aspersão. ~ 678.5. 678.7• 678.056 ;;:678.026 678.074 Elastômeros. Materiais elásticos em geral.

678.057 Instalações de moldagem. ~ 678.4. 678.7• ~ 621.979.3 678.075 Plastômeros.

• 678.057=:678.027 ~ 678.5
678.057.2 Calandras. Calandras de duplicação. Rolos de 678.076 Materiais flexíveis.

• duplicação. 678.077 Materiais duros. Materiais rígidos.
678.057 678.078 Estéreoestrutu ra.

• 678.057.3 Máquinas de extrusão, Extrusores. Polímeros estereoespecíficos.
678.057 Polímeros atáticos.

• 678.057.7 Prensas de moldagcm. Máquinas de moldagem. 678.09 Materiais derivados de processos
678.057 particulares.

• 678.058 Instalações de cura. Instalações de 678.09 ;;:66.09
vulcanização. 678.094.2 Produtos de redução.

• 678.058.1 Vasilhas de vulcanização. 678.09
678.058.2 Autoclaves de vulcanização. 678.094.25 Derivados hidrogenados.

• 678.058.3 Prensas de vulcanização. 678.09
678.058.4 Fomos de ar-quente para vulcanização. 678.094.3 Produtos de oxidação. Derivados oxigenados.• 678.058.5 Vulcanizadores para reparos. Vulcanizadores 678.09

• para objetos usados, gastos. 678.094.413 Derivados clorados.

t678.058.6 Instalações de reciclagem. Instalações de 678.09

• recuperação. 678.095.21 Produtos de isornerização.
678.059 Instalações de usinagem. Instalações de 678.09

• fabricação. Instalações de acabamento. 678.095.268 Produtos de despolirnerização.
~ 621.9 678.09

• 678.059 ;;:678.029 Divisões principais
678.06 Aplicações de materiais

• 874
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Plásticos à base de alginatos.
Plásticos à base de ágar-ágar.
Plásticos à base de lignina.
Plásticos à base de proteínas ou outros
compostos naturais nitrogenados (com ou
sem oxigênio elou enxofre).
Plásticos à base de proteínas vegetais.

Plásticos à base de proteína de soja,

proteína de amendoim.
Plásticos à base de outras substâncias
nitrogenadas de origem vegetal.
Plásticos à base de easeína.

Formaldeidode caseina.
Plásticos à base de ceratina, gelatina
(colágeno), outras escleroproteínas.
Plásticos à base de outras substâncias
nitrogenadas de origem animal.
Plásticos à base de piches, resinas e
outras substâncias naturais não
considerados convencionalmente como
macromoleculares.
Plásticos à base de óleos, gorduras, ceras.

Especificarpor: 665...

Plásticos à base de substâncias
betuminosas, alfaltos, alcatrões.
~ 665.775

Plásticos à base de substâncias resinosas
naturais.

Plásticos à base de copais, piche
de resina.

Especificarpor :665.94...

Produtos sintéticos de
policondensação. Policondensados.
Resinas sintéticas. Fibras
sintéticas etc..
~ 665.939.56,677.494

Os policondensados sintéticos são
considerados aqui comoformados pela
interação de pelo menos dois componentes.
cada qual compreendendo um grupo

funcional contido em um 01/ mais
compostos

Os grupos funcionais são indicados por

...2 a ... 7e ...82 a ...86, acrescentados em
ordem decrescente a 678.6 começando com
o número mais alto envolvido nareação
Assim, já que 3 indica os grupos cíclicos 

OHe 2 indica os grupos -CHO, seus
produtos de policondensação (os

fenolaldeídos oufenoplastos) têm o número
principal 678.632

Do mesmo modo 678.675 indica os
policondensados de poliamida, tais como
náilons, com o acréscimo de 4 (para -OH

acíclico) resultando em 678.675.4 como o

número para as poliamidas de poliéster

m

678.562

678.563

678.565

678.582

678.584

678.554
678.555
678.557
678.56

678.569

678.567

678.58

678.586

678.6

t 2 Zti 'r'7

678 Indústrias baseadas em materiais macromoleculares, Indústria da borracha. Indústria de plásticos

Borracba natural. Outros produtos
macromoleculares naturais que
contêm apenas carbono e
bidrogênio.
Derivados com baixo teor de enxofre.
Borracha vulcanizada flexível.
Derivados com alto teor de enxofre.
Borracha vulcanizada dura.

Ebonite. Vulcanite.
Derivados regenerados de enxofre.
Borracha regenerada.
~ 678.028.6,678.046.1

Derivados de borracha natural (exceto a
vulcanizada).
Sem conter elementos adicionais.
Exemplots) de Combinaçãotões):

678.471.095.252 Cicloborrachas
Que contêm apenas hidrogênio adicional.
Derivados hidrogenados.
Que contêm halógenos. Derivados
halogenados.
Derivados hidroalogenados.
Que contêm elementos do 6° elou do 5°
grupo.
Derivados alquilados,
Produtos de adiçllo Diels-Alder.
Derivados que contêm metal.
Guta-percha, Balata. Chicle. Guaiúle etc .•
Guta-percha.
Halata.
Chicle.
Guaiúle.

Plásticos.
~ 678.7

Especialmente os plásticos semi-sintéticos
baseados em celulose, proteínas e outras

substâncias macromoleculares naturais
que contêm carbono, hidrogênio e oxigênio
ou outros elementos

Plásticos baseados em celulose ou seus
derivados.
~ 661.728, 677.46

Plásticos à base de celulose ou celulose
regenerada.
Celuloseregenerada

Viscose. Celulose de cupramônio.
Fibras vulcanizadas.
~ 676.872

Plásticos à base de ésteres de celulose.
Nitrato de celulose, celulóide.

Acetato de celulose.

Plásticos à base de éteres simples de
celulose.
Plásticos à base de éteres mistos de
celulose (p. ex., com álcool metflico ou
etílico)•
n • .c. ...40:__... ~ ...._ .. _ ~__.....__,............. J'_;;:,.

T

678.43

678.4

678.44

678.46

678.47

678.471

678.472

678.473

678.474
678.475

678.476
678.477
678.479
678.48
678.481
678.482
678.483
678.484

678.5

678.54

678.542

678.542.7

678.544

678.546

678.547

'678.542.3

••••W-.....---IllllllíIlllilli...--IlIIiiII--...--------
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678.622

678.63

678.632

678.64

678.642

678.643

678.644

678.65

678.652

678.653

678.654

678.66

678.662

678.663

678.664

678.665

678.666

678.67

678.672

678.673

678.674

678.675

678.676

678.677

678.68

010.
-CHO com -CHO. Policondensados de
aldeído-aldeído.
Policondensados sintetizados dos grupos
cíclicos -OH.
-OH aril com -CHO. Policondensados de
fenolaldeido. Fenoplastos. Policondensados
fenõllcos,

Policondensados sintetizados de grupos
OH acíclicos.
-OH acíclicos com -CHO. Policondensados
de álcool-aldeído.
-OH acíclicos com -OH cíclicos.
Policondensados de álcool-fenol.
-OH acíclicos com -OH acíclicos.
Policondensados de álcool-álcool,
policondensados diol-diol.

Policondensados de óxido de
alquileno. Óxido de polietileno.

Policondensados sintetizados dos grupos
NR
=NH com -CHO. Policondensados de
amlno-aldeído. Aminoplastos.
Policondensados de anilina, uréia e
melanina.
=NH com -OH cíclicos. Policondensados de
amina-fenol.

=NH com -OH acíclico. Policondensados de
amina-álcooI.
Policondensados sintetizados dos grupos
N=C=O.
-N=C=O com -CHO. Policondensados de
lsoclanato-aldetdo,

-N=C=O com -OH cíclico. Policondensados
de isocianato-fenol.
-N=C=O com -OH acíclico.
Policondensados de isocianato-álcool, de
diisocianato-diol.
-N=C=O com =NH. Policondensados de
isocianato-amina, diisocianato-diamina.
-N=C=O com -N=C=O. Policondensados de
isocianato-isocianato.
Policondensados sintetizados dos grupos
COOIL
-COOH com -CHO. Policondensados de
ácido-aldeído.
-COOH com -OH cíclico. Policondensados
de ácido-fenol.
-COOH com -OH acíclteo.Policondensados
de ácido-álcool. Policondensados de
poliéster. Policondensados de alquido.
Gliptais.
-COOH com =NH. Policondensados de
ácido-amina. Policondensados de
poliamida. Náilon.
-COOH com -N=C=O. Policondensados de
ácido-isocianato.
-COOH com -COOH. Policondensados de
ácido-ácido.
Policondensados sintetizados do grupo
=CO, de grupos que contêm halógenos,

876

678.682

678.683

678.684

678.684.82

678.685

678.685.82
678.686

678.7

678.71

678.74

678.741
678.742

678.742.2
678.742.3

678.742.4
678.742.5
678.742.6
678.743
678.743.2

678.743.3
678.743.4

678.743.5
678.744

678.744.3

678.744.32

678.744.33
678.744.34
678.744.4

678.744.5
678.744.6

678.744.7

grupos que contêm enxofre e outros

grupos funcionais.
Policondensados sintetizados de grupos que
contêm halógenos.
Policondensados sintetizados dos grupos
=CO. Policondensados de cetona.
Policondensados sintetizados de grupos que
contêm enxofre ou sulfetos.
Policondensados de polissulfeto.
Policondensados sintetizados de polissulfeto
haleto.

Tiacol.

Policondensados sintetizados dos grupos
=CH.
Policondensados de cloreto de benzil.
Policondensados sintetizados dos grupos
epóxi. Poliepóxidos. Resinas epóxi.

Produtos de polimerização
sintética. Polimerizados.
Polímeros. Borrachas sintéticas.

.... 665.939.57
Exemplo(s) de Combinação(ões):

678.7-13 Copolímeros sintéticos
Polimerizados de hidrocarbonetos em
geral.
Polimerizados monolênicos (um =C
reativo).
Polímerizados alifáticos, acíclicos em geral.
Polimerizado monolênicos de
hidrocarbono.
Polietileno.
Polipropeno. Polipropileno.

Polibuteno. Polibutileno. Poliisobutileno.
Polipentenos.
Poliexenos.
Polimerizados monolênicos de haletos.
Polímeros de haleto de vinil. Haletos de
polivinil,

Fluoreto de polivinil (PVF).
Cloreto de polivinil (PVC).

Polímeros de haleto de vinilideno.
Polímeros tetraalo-olefinas.
Politetraaloetilenos.

Politetrafluoroetileno (PTFE) e homólogos.
Polímeros de haleto alil. Haletos polialil.
Polímeros monolênicos que contêm
oxigênio.
Polímeros insaturados de carboxiácidos e seus
ésteres.
Polímeros acrílicos e seus ésteres.

Ácidopoliacrílico.

Polímeros metacrílicos,
Polímeros de ácido dicarboxllico e seus ésteres.
Polímeros de éster de álcoois insaturados.

Acetado de polivinil (PVAC).
Polimerizados de éter.
Polimerizados de cetona. Polimerizados de
aldeído.
Polimerizados de álcool.

Àlcoolpoltvtnil (PVAL).
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Polimerizados multilênicos (dois ou mais
=C reativos ou um ou mais -C),
Polimerizados multilênicos alifáticos em
geral.
Polimerizados multilênicos de
hidrocarboneto. Polimerizados dieno.

Polibutadieno.

Polimerizados multilênicos de haleto.
Polialoprenos.

Policloropreno. Neopreno.
Polimerizados multilênicos que contêm
oxigênio.
Polimerizados multilênicos que contêm
nitrogênio, enxofre ou outros
heteroelementos.
Polimerizados multilênicos aromáticos ou
ciclicos sem =C reativo nos anéis.
Polimerizados multilênicos aromáticos ou
clclicos com =C reativo em pelo menos um
anel.
Polimerizados multilênicos com três ou
mais =c.
Polimerizados multilênicos com -c.
Polímeros de acetileno.

Materiais macromoleculares
diversos não incluídos em 678.4/.7.
Compostos macromoleculares sintéticos
obtidos em parte pela saturação das
ligações carbono-carbono. Polimerizados
condensados mistos.

Polímerosde sulfona-olefina.
Polímeros orgânicos não incluidos em
outros lugares•
Polímeros que contêm silício.

Silicones. Polímerosde
organossiloxano. Siloxanos.

Polímeros que contêm fósforo. Polímeros
de fosfonato.
Polímeros baseados em outros elementos
inorgânicos.

Tratamento mecânico e térmico,
Sinterização. Estiramento(de

plásticos).

Tratamentoquimico. Solução ácida.
-+ 621.794

Limpeza (de fio estirado).
Revestimento.
Exemplots) de Combinação/ões}:

679.7.022.8:621.793 Metalízação
679.7.022.8:621.795.3 Envemizamento

Métodos para a fabricação de arames, cabos,
em fios simples ou fios torcidos.

678.76

678.762

678.763

678.761

678.764

678.768

678.766

678.767

678.765

678.82

678.8

678.769

678.83

678.84

678.86

678.85

679.7.022.4

679.7.022.5

679.7.022.6
679.7.022.8

679.7.023

679 Indústrias baseadas em diversos materiais processáveis
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679 Indústrias baseadas em diversos materiais processáveis

Polimerizados monolênicos que contêm
nitrogênio, enxofre e outros elementos.
Polimerizadosde amina. Polimerizadosde
imina.Poliaminas.Poliiminas,

Amina depoltvintl.
Polimerizadosde cianeto. Polimerizados de
nitrila.

Poliacri/onitrila. Cianetode
polivinil.

Polimerizados que contêmenxofre.
Polimerizadosde tioéter.
Polimerizados de tioá/coo/.

Que contêm outros elementosexceto nitrogênio
e enxofre.
Que contêm dois ou mais heteroelementos
diferentes.

Polimerizados oxia/o.Amida
poliacrí/ica.Amidapo/imetacrí/ica.

Polimerizados aromáticos monolênicos sem
reativo =C nos anéis.
Polimerizados de hidrocarboneto.

Poliestireno.

Polimerizados de haleto.
Polimerízadosque contêmoxigênio.

Polimerizados de éter.
Polimerizadosde cetona. Polimerizadosde
fenol. Po/imerizadosde álcool. •

Polimerizadosque contêm nitrogênio.
Polimerizadosde amina.
Po/imerizadosde imina.Po/iamina.
Po/iiminas.

Polimerizados que contêmenxofre.
Que contêm outros heleroelementos.
Que contêm dois ou mais heteroelementos
diferentes.

Polinitroestireno. Fosfatode
polivtnilfenil.

Polimerizados monolênicos aromáticos com
um =C reativo em pelo menos um anel.

Po/imerizadosde cumarona.
Po/icumarona.
Subdividir genericamentecomo 678.746...

678.745.3

678.745.6

678.745.2

678.745.8

678.745.7

678.745

678.746

678.746.2

678.746.5

678.746.3
678.746.4

678.746.6
678.746.7
678.746.8

678.747

679.7 Indústrias de cabos e cordas.
-+ 62-427

Subdivisões auxiliares especiais
679.7.02 Métodos de fabricação, processamento e

tratamento.
-+ 677.02

679.7.022 Métodos de fabricação, processamento e
tratamento de arames, fios ou fitas.

-+ 621.778
679.7.022.1 Tratamento mecânico.

Especificarpor:621.7... e :621.9...
Exemplois) de Combinaçãoiões):

679.7.022.1:621.771.25 Laminação
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•• 679 Indústrias baseadas em diversos materiais processáveis

• 679.7.023.3 Disposição dos fios numa só operação. Indicar os materiais por -03... (Tabela 1k)

• 679.7.023.4 Disposição em mais de uma operação. 679.722 Fabricação de filamento de fibra e fios

679.7.024 Métodos de revestimento, de cobertura. soltos.• 679.7.024.2 Enrolamento. Dobra. 679.724 Fabricação de almas de cabos.

679.7.024.7 Revestimento. 679.725 Fabricação de filamento de fibra, fios de• 679.7.025 Métodos de condicionamento. fibra, corda de fibra e de produtos

• 679.7.025.2 Secagem. semelhantes segundo a construção.
679.7.025.3 Imersão. Prega. Dobra.

• 679.7.025.4 Impregnação. 679.726 Fabricação de filamento de fibra, fios de
679.7.025.5 Aplicação de betume. Graxa. fibra, corda de fibra e produtos semelhantes

• 679.7.025.6 Aplicação de óxido de cálcio. Aplicação de segundo o campo de aplicação.
greda Exemplo(s) de Combtnaçãotões):

• 679.7.025.7 Condicionamento por tratamento térmico. 679.726:621.798 Para a indústria de
679.7.025.8 Outros métodos de condicionamento. embalagem

• 679.7.027 Métodos de junção dos fios e revestimentos/ 679.727 Projeto, fabricação e montagem de
coberturas. terminais, acabamentos e conexões de fios,

• ~ 621.79 cabos e cordas.
679.7.027.2 Rebitamento. 679.728 Teste de matérias-primas, produtos• 679.7.027.3 Soldagem. semimanufaturados e produtos finais.
679.7.027.4 fusão. Especificar por :620.1 ...• 679.7.027.5 Colagem. 679.73 Fabricação de arames, fios e cordas de

• 679.7.027.6 Torção em conjunto. arame (especialmente de arames de aço,
679.7.027.8 Envolvimento com arame. fios e cordas de arame de aço).

• 679.7.028 Processos especiais de tratamento. Indicar os materiais por -03... (Tabela lk)

679.7.028.2 Bobinamento e desbobinamento da cápsula de 679.732 Fabricação de arames e fios de arame,

• fios múltiplos. segundo a função.
679.7.028.4 Enrolamento. Enrolamento em tambores. 679.733 Coberturas de arames, fios e cordas de

• 679.7.028.5 Esticamento, amaciamento e prensag.emde arame (prlncipalmente os feitos de aço)
roletes de papel. segundo a função.

• 679.7.028.7 Coloração. Blindagem.
~ 621.794.621.795 679.734 Fabricação de almas de cabos nos fios de

• 679.7.028.8 Marcação. Entintamento. Estampagem. arame e cordas de arame (especialmente as
679.7.029 Outros métodos. feitas de aço).• 679.7.03 Matérias-primas. 679.735 Fabricação de arames, fios de arame e

• Indicar o materialpor -03... (Tabela 1k) cordas de arame (principalmente as feitas
679.7.032 Matérias-primas para arames, cordas e fios de aço) segundo a construção.

• (exceto para invólucros e coberturas). 679.736 Fabricação de arames, fios de arame e
679.7.034 Matérias-primas para invólucros e coberturas. cordas de arame (principalmente as feitas

• 679.7.05 Maquinas, equipamento, instalações, fábrica e de aço) segundo o campo de aplicação.
ferramentas. 679.737 Projeto, fabricação e montagem de

• ~ 677.052.6 terminais, acabamento, conexões de fios e
679.7.052 Equipamento, máquinas para fabricação cordas.

• separada de arames, cordas, fios, fitas (como as 679.738 Teste das matérias-primas, produtos
de empacotamento). semimanufaturados e produtos finais,

• 679.7.052 ;:679.7.022 Especificar por :620.1...

679.7.053 Equipamento, máquinas para fios, de fazer fios. 679.74 Fabricação de fio e cabo para cond uçãode• Quadders. eletricidade (condutores para energia e
679.7.054 Equipamento, máquinas para cobrir os fios. sinais).• 679.7.054 ;:679.7.024 ~ 621.315

• 679.7.055 Equipamento, máquinas para condicionamento. Indicar os materiais por -03... (Tabela Ik)

679.7.055 ;:679.7.025 679.742 Fabricação de condutores, segundo a

• 679.7.057 Equipamento, máquinas para junção de fios e função.
invólucros/coberturas. Como condutor principal. neutro,

• 679.7.058 Máquinas e instalações especiais. fio de terra, auxiliar.

679.7.058 ;:679.7.028 679.743 Revestimento (inclusive camadas líquida e

• 679.7.059 Outros equipamentos e máquinas. gasosa) de condutores, almas de cabos e fios
Divisões principais condutores, segundo a função.

• 679.72 Fabricação de filamento de fibra, fios 679.743.1 Isolamento elétrico.
soltos, corda de fibra e prod utos 679.743.2 Isolamento térmico.• semelhantes. 679.743.3 Proteção contra o ingresso de umidade
~ 677.021/.022 (revestimento de chumbo/alumínio).• 878

••
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Tecnologia de outros materiais
naturais processáveis.
Âmbar. Meerschaum (sepiolita).

-+ 553.673,679.86

Conchas (de animais).
-+ 637.61,639.41,675.86
Casco de tartaruga. Madrepérola.

Corais•
-+ 639.62

Corais genuínos.
Corais negros.

Gorgônia. Antipatária. Gerárdia.

Corais de origem vegetal.
Onlllll VPIJ"t.. 1.T ..hllChir

679.85

679.822
679.823

dividir, separar.
679.8.057 Equipamento para acabamento,martelagem.
679.8.06 Produtos de pedra.
Divisões principais
679.82 Pedras artificiais feitas por síntese

química, Pedras preciosas sintéticas.
Pedras fabricadas em laboratórios ou
fábricas, cuja composição química
corresponde à composição das pedras
naturais.

-+ 549.091,666.23,671, 681.JJ.035.2
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

679.82.02:66.046.5 Processos de fusão. P.
ex., processo de Verneuil (fusão à
chama). Fusão por fluxo

Coríndons sintéticos.
Outros óxidos sintéticos exceto coríndons.

Quartzo sintético.
Espinélios sintéticos.
Diamantes sintéticos.
Berilos sintéticos.

Esmeraldas sintéticas.

Outras pedras artificiais.
Pedras artificiais à base de
magnésio, à base de terrazzo. Arenito
artificial.

Pedra natural. Pedra de construção.
Pedras para monumentos. Cantaria.

-+ 622.35

679.85 ~553.5

Produtos de mármore.
679.85

Terras e minerais não-preciosos diversos.
679.86 ~553.6

Argila. Caulim. Feldspato. Outros.
679.86

Amianto. Mica. Vermiculita. Outros.
679.86

Pedras preciosas e semipreciosas.
-+ 549.091,622.37,671
679.87 ~553.8

Outras pedras.
Pedras muito duras.

679.854.8

679.824
679.826
679.827

679.829

679.861

679.87

679.86

679.867

679.89

679.91

679.9

679.92

679.93

679.931
679.932

679.933
679.937

679 Indústrias baseadas em diversos materiais processáveis

.'.---'o • "

(revestimento de chumbo/aluminio).
Proteção mecânica.

, Proteção quimica.
Filtração elétrica.
Enchimento.
Fabricação de almas de cabos (exceto
condutores).

Enchimentos.
Fabricação de fios e cabos elétricos segundo
a construção.
Fabricaçllo dos fios e cabos elétricos
segundo o campo de aplicação.
Cabos de transmissão e distribuição de energia
elétrica.
Fios e cabos de instalação.
Fiação elétrica. Sistemas de fiaçãoelétrica.
Cabos para transmissão de informação.
Cabos para telecomunicação.
Cabos para telefonia.
Cabos para modulação de código de pulso.
Cabos para televisão de antena central,
televisão a cabo.
Cabos para finalidades especiais de
telecomunicação.

Cabos de microfone. Cabos
aéreos.

Cabos submarinos. Cabos fluviais.
Projeto. fabricação e montagem de peças
necessárias à aplicação de fios e cabos
elétricos.
Teste de matérias-primas e produtos finais.

Especificarpor :620.1...
Fabricação de cabos de fibras ópticas.

679.746.3
679.746.4
679.746.5
679.746.52
679.746.522
679.746.523
679.746.524

679.746.2

679.746.528

679.8

679.745

679.746.55
679.747

679.76

679.743.4
679.743.5
679.743.6
679.743.8
679.744

679.746

679.748

Tecnologia da pedra. Indústria da
pedra.

-+ 622
Subdivisões auxiliares especiais
679.8-2 Cores de pedras sintéticas.

Os auxiliares de 62-2... não são aplicáveis
em 679.8 e suas subdivisões
679.8-2 s 535-2

Processos e operações do trabalho com pedras.
-+ 671.15

679.8.0211027 ~679.8.0511057

Fragmentação e polimento de pedras.
679.8.02

Tratamento da superficie de pedras.
Limpeza.
Impregnação.
Ferramentas e máquinas para trabalho com
pedras.
Equipamento para aplainamento. Equipamento
para laminação.
Equipamento para esmerilhamento.
Equipamento para polimento.
Equipamento para corte.
EQuipamentopara tornear. Tomos.

679.8.028
679.8.028.2
679.8.028.3
679.8.05

679.8:02

679.8.022

679.8.051

679.8.053
679.8.054

679.8.052

.....
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681 Mecanismos e instrumentos de precisão

681 Mecanismos e instrumentos de precisão

68Indústria, artes e ofícios de artigos acabados ou montados
Os auxiliares -1/-9 de 62-1/-8 e 66-9 são aplicáveis em 68 exceto para -I em 687, e -3 -6 em
681.6

681.11

,
I

I
I

.....

centrifugas. Volantes.
Reguladores não-periódicos.

Relógios de água (clepsidras).

Ampulhetas.
Distribuidores de energia.

Escapos.
Dispositivos de cronometragem. Reguladores
de índice. Condensadores de ajuste etc..
Dispositivos de indicação.
Dispositivos de indicação ópticos, visuais.

Mostradores. Mostradores
visuais. Lâminas. Tabletes. Ponteiros.
Ponteiros do relógio.

Dispositivos de indicação acústicos.
-+ 654.925.681.848
Campainhas. Carrilhões. Relógio

falante.
Dispositivos de indicação tátil.

Relógios para cegos.
Dispositivos de transmissão.
Trens de engrenagem de relógios.
Mecanismos de roda. Rodas, eixos, pinhões
etc.

Movimentos. Mecanismos de

sonoridade.
Mecanismos de movimento.

Cilindros de pinhão. Rodas de
minuto. Roquetes e travas.

Mecanismos de ajuste manual.
Dispositivos de transmissão para finalidades
especiais.

Para ligar e travar o alarme.
Para mostradores com calendário, data.
Dispositivos para transmitir, ampliar.
converter os impulsos nos cronógrafos.
Dispositivos para transmissão de sinais
cronométricos a longa distância.
Corpos. Estruturas. Armações.
Chapas. Fiel do regulador e de ponte.
Rolamentos. coxinetes, mancais.

Coxinete de mola. Coxinetes
magnéticos. Bouchons. Rubis. Coxinetes
de esferas.

Exemplots) de Combinaçãotões):

681.11.035.2-752 Absorventes de choques
Dispositivos de montagem.

Cravos. Parafusos. Pinos.
Espirais.

Caixas e acessórios.
-+ 671.121

Caixas de relógios (de parede. grandes).

681.11.033
681.11.033.1

681.11.033.2

681.11.033.3

681.11.032.2

681.11.032.3

681.11.032.4

681.11.034
681.1 1.034.1
681.11.034.2

681.1 1.034.3

681.11.034.4
681.11.034.5

681.11.034.6

681.11.034.7

681.11.035
681.11.035.1
681.11.035.2

681.11.036.1

681.11.036

681.11.035.3

880

681.1

681.1 1.031

Aparelhos com mecanismos de
roda ou motor.
Horologia. Fabricação de relógios.

-+ 006.924,529.78.531.761,623.542,
671.1,739.3

Indicar os mecanismos de relógios por -11

9 (de 62-11-8 e 66-9)

Exemplots) de Combinaçãotões):
681.11-187.4 Relógios de alta precisão.

Relógios de precisão
681.11-218 Montagens. Suspensão.

Dispositivos de fixaçãode relógios
681.11-752 Dispositivos para amortecer

vibrações, choques
Subdivisões auxiliares especiais
681.11.03 Componentes.

Movimentos do relógio.

Mecanismo de relógio.
Dispositivos de fornecimento de energia, de
força motriz. Mecanismos de corda.
Fontes e armazenamento de energia.
Armazenamento de energia mecânica.

Sistemas de gravidade. pesos.
Sistemas elásticos, molas.

Fontes e armazenamento de energia química.
Pilhas. Baterias.

Fontes de energia nuclear.
Dispositivos para conversãode energia.
Mecanismos de corda etc..
Dispositivos mecânicos.

Cordas. chaves manuais. Cordas
automáticas (dispositivos automáticos de
corda). Pesos oscilantes.

Dispositivos elétricos.
Eletroímã. Motor elétrico.

Dispositivos termodinâmicos.
Dispositivos bimetálicos.

Dispositivos ópticos.
Células fotoelétricas.

Retificadores.
Reguladores, comandos (principalmente
osciladores e escapos).
Reguladores periódicos.
Osciladores harmônicos.

Pêndulos. Osciladores elásticos
(balancim e cabelo etc.). Osciladores
eletromagnéticos. Masers.

Osciladores de afrouxamento. Osciladores de
base de tempo.
Reguladores rotativos.

Pêndulos cônicos. Comandos

681.11.031.12

681.11.031.1 3
681.11.031.2

681.11.031.21

681.11.031.1
681.11.031.11

681.11.031.24

681.11.032

681.11.031.22

681.11.031.23

681.11.032.12

681.11.032.13

681.11.032.1
681.11.032.11

•
••••
••
••
•••
•••
••••
•••
••
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•••
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681.121.3

Divisões principais
681.121 Medidores de fluidos. Dispositivos de

medição para líquidos, gases, vapores.
-+ 532.57

Recipientes, vasos para medição de fluidos.
Medidores com pistões alternativos (medidores
positivos).
Medidores de pistões oscilantes. rotativos
(medidores semipositivos).
Medidores rotativos, de turbina (medidores
inferenciais).
Medidores basculantesde fluxos. Fluxômetros.
Fluxômetros que operam que se baseiamem
princípios diversos.
Medidorescompostos, de combinação.
Fluxômetros parciais (que indicamproporções
relativas de fluidos diferentes). Medidores
proporcionais.
Medidoresda velocidadede fluxo. Medidores
de corrente.
Medidoresde velocidade de fluxoque
trabalham que se baseiam em principios
térmicos.

Fluxômetros calorimétricos.

Medidores de trocadores de calor.
Medidores de pressão diferencial (medidoresde
diferença de pressão).
Fluxômetrosauxiliarese parciais.
Medidoresde velocidade de fluxo paracanais
abertos.
Medidoresde descarga.
Outros tipos de medidores ou métodos de
velocidadede fluxo.
Medidores de gases e vapores.

-+ 621.395.663
Cronoscópios (cronômetros etc).
Contadores de tempo para telefones.

Parquímetros.

681.118.5 Mecanismos de controle de tempo..
Relógios de controle programado.
Dispositivos de retardamento em câmaras

fotográficas (disparadores automáticos).
681.118.7 Dispositivos de registro de tempo. Relógios de

registro.
Carimbos com a hora marcada.

Relógio de vigia. Outros cronômetros com
registro visual.

681./18.8 Mecanismos de impulso do tipo relógio.
Mecanismos em instrumentos de

registro. Mecanismos em barógrafos
(barômetros com registro).

681.12 Medidores de consumo. Medidores
industriais. Medidores de fluxo.
Contadores etc..

-+ 681.138.8
Subdivisões auxiliares especiais
681.12.08 Métodos de medição.

681.12.08= 53.08

681.121.4

681.121.1
681.121.2

681.121.8

681.121.5
681.121.7

681.121.72
681.121.74

681.121.83

681.121.84

681.121.85
681.121.87

681.121.88
681.121.89

L.Ol 1""""" """

681.122

n<

Caixas de relógios (portáteis).
Vidrosde relógiosemgeral.
Dispositivos externos de comando. Botões,
peças de empurrar etc..
Ferramentasde relojoeiro. Equipamentoe
máquinashorológicas.
Máquinas, ferramentasmecânicas.

Tornos. Ferramentas de Jacot.

Ferramentas para colocação de rubis.

Dispositivosde medição,aferição,regulagem,
cronometragem.

Cronometradores de relógios.

Simuladores de movimentos.

Ferramentasmanuais.
Limas de escapo. Polidores.

Alicates. Pinças. Tornos. Perfuradores da
mola principal.

681.11.05

681.11.054

681.11.036.2
681.11.036.3
681.11.036.4

681.11.057

681.11.058

Divisões principais
681.111/.118 Tipos de relógio. Relógios de parede, de

mesa, cronômetros etc••
Relógios sem impulso mecânico. Tipos
antigos de relógio.
Relógiosde sol.

-+ 712.7
Clepsidras.Relógiosde água.
Relógios de areia.Ampulhetas.
Relógiosde vela. Relógiosde lâmpada.
Relógios com escapo de vara (roda de coroa).
Relógios com escapo em foliot.
Cronômetros nilo-portáteis.
Relógiosdomésticos.

Relógios de parede. de mesa.

Relógios de pêndulo. Relógios de caixa

grande (relógios de pé. relógios de
parede).

Relógios despertadores,de alarme.
-+ 681.11.033.2

Relógiosexternos.
Relógios de torres. Relógios de
campanários.

Cronômetros não-portáteis para fins especiais.
Relógiosastronômicos.
Cronômetrospara navegação (p, ex.,
cronômetrosde navios).
Relógios de cristal de quartzo.
Relógiosmoleculares, atômicos.
Cronômetros portáteis (usados pela
pessoa).
Relógiosde bolso.Relógiosde algibeira.
Relógios de pulso.
Outros tipos de relógio.

Relógios de anel. Relógios de

broche. Relógios de medalhão.

Sistemas de relógios.
Relógios-mestre.
Relógiossubordinados,escravos.
Relógiossincrônícos.

681.111

681.111.1

681.111.3
681.111.4
681.111.6
681.111.8

681.113.17

681.113
681.113.1

681.113.3

681.113.9
681.113.91
681.113.92

681.113.93
681.113.94
681.114

681.114.1
681.114.8
681.114.9

681.116
681.116.1
681.116.2
681.116.3
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•

•681.124••

I
~

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Fendas, ranhuras para inserção de dinheiro.
Moedas, fichas etc. Dispositivos de seleção de

moedas.
Testadores de moedas.
Mecanismos de devolução, de rejeiçãode
moedas.
Dispositivos para exibir a moeda inserida.
Mecanismos de parada e arranque.
Dispositivos para ação simultânea, múltipla ou
parcial.
Acessórios para máquinas automáticas àbase
de moedas.

-+ 68/./72.2
Mecanismos automáticos de
fornecimento de recibos. Mecanismos de
fornecer troco. Dispositivos de indicação.

Máquinas automáticas, à base de moedas,
para venda de objetos transformados pela
própria máquina.

Máquinas automáticas que
fornecem etiquetas metálicas gravadas.

Máquinas automáticas, 11 base de moedas,
para tirar fotografias.

-+ 771.319.3
Máquinas automáticas, 11 base de moedas,
de exibiçllo de imagens.

Parafotos em movimento
(cinescôpio. mutoscópio etc.).

Máquinas automáticas, à base de moedas,
para rádio, televisão, toca-discos.
Máquinas automáticas, à base de moedas, para
televisão,vídeo.
Máquinas automáticas de rádio, à base de
moedas.
Máquinas automáticas de tocar discos,
fonógrafos automáticos à base de moedas.
Eletrolas automáticas àbase de moedas.

-+ 681.845
Máquinas 11 base de moedas para aluguel
automático.
Máquinas à base de moeda para instrumentos
ópticos, binóculos de teatro etc..
Máquinas à base de moeda para artigos
domésticos etc..

Para trancas de segurança de
bicicletas. Para armários de sobretudos.

Para artigos de toalete.

Máquinas à base de moeda parajogos,
divertimentos.

Para dispositivos de ginástica. Para
testes de força.

Máquinas automáticas àbase de moeda para
jogos de azar;

Caça-níqueis.

Máquinas automáticas à base de moeda para
jogos de destreza

Máquinas de pin-ball.

Máquinas automáticas à base de moeda para
pesar. Máquinas automáticas de pesagem
operadas por moeda.
Máquinas automáticas à base de moeda para

681.131.8

681.131.3
68I.l31.4

681.131.2

68I.l31.5
681.131.6
681.131.7

681.135.2

681.135.3

681.136.5

68I.l36.2

681.135.5

68I.l36.3

681.132

681.134

681.136.52

681.136.51

681.133

68I.l36.6

681.136.7

681.135

681.136

882

681.128.5

68I.I28.2
681.128.3
68I.I28.4

681.128.6

681.128.7

681.125
681.128

681.128.8

68I.l28.84

681.128.9

68I.l28.82
68I.l28.83

681.13

681.131

Dispositivos de contagem, de totalização.
Exemplo(s) de Combinaçãotões}:

6111.124:677.054 Dispositivos de contagem
em máquinasdetecelagem

.Subdivisões auxiliares especiais
681.124.07 Características especiais nos dispositivos de

• contagem.
681.124.072 Dispositivos para marcaçãode decimais, de

• múltiplos de dez.
681.124.076 Dispositivos para zerar.

• 681.124.077 Acionamentoautomático de uma operação.
Desligamento de máquinas.

Desligamento após ter atingido um total
preestabelecido.

• Divisões principais
681.124.1 Dispositivosde contagem segundo o tipo de

• mecanismode contagem.
Mecanismos de ponteiro.

• Mecanismos de tambor. Mecanismos de
disco.

Dispositivos de contagem segundo o tipo de
mecanismode impulso(mecânico,elétrico).
Contadores de distância. Odômetros.
Taxímetros.
Disposítivos de monitorização, de contrale de
veículos.

-+ 629.054
Calorlmetros.
Indicadores de nivelou estágio para
recipientes, vasilhames.
Indicadorescom bolha de nível.
Indicadorescom bóia.
Indicadoresque se baseiamem princípios
hidrostáticos.
Indicadoresque se baseiamem principios
manométricos(com pressão ou sucção de ar).
Indicadoresque se baseiamem principios
elétricos.

Pela medição de variação de

resistência. variação de capacitância,
variação de indutância. Indicadores
termoelétricos. Indicadoresfotoelétricos.

Indicadorescom corpos imersos(estacionários
ou moventes).

Hastes graduadas de nível. Rodas
de palhetas.

Indicadoresque se baseiamem diversos
métodosespecializados.
Indicadoresque se baseiamem vibração.
Indicadoresque se baseiam em peso.
Dispositivos para pesar fluidos.
Indicadorescom dispositivo magnéticode
indicação.
Indicadores de nível para substâncias em pó ou
granulosassecas.
Máquinas automáticas (de inserção de
moedas ou fichas). Máquinas de vender
automáticas.

-+ 621.395.663.6
Mecanismos de inserção de moedas.
Aparelhos que aceitam moedas em geral.

• 681.124.2

•681.124.5
681.124.6
681.124.7••••••••••••••••
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681.138

681.17

681.139

681.139.2

Máquinas de separação de dinheiro.
Tubos, recipientes de moedas. Recipientes
automáticos de dinheiro.
Dispositivos para contar e embalar dinheiro.
Máquinas para testar, verificar dinheiro.
Máquinas de tíquetes, bilhetes. Máquinas para
cancelar. Máquinas de franquia.
~ 656.035.22

Equipamento para impressão e emissão de
tlquetes, bilhetes.
~ 681.625.834

Dispositivos para cancelar tíquetes de viagem e
outros. Perfuradores de bilhetes, dispositivos
de perfuração etc..
Dispositivos para receber e controlar passagens
(em transportes públicos etc.).
Máquinas de franquia postal.
~ 656.835.33. 686.866

Outros tipos de máquinas de aferição e controle.
Máquinas de estampilhas fiscais.
Dispositivos de controle de pessoal.
Relógios de ponto. Dispositivos de controle
de horário.
Relógios de vigia

Para os aspectos horolôgtcos ver

681.118.7
Mecanismos de controle de tempo.

Para os aspectos horotôgicos ver
681.118.11. 7

Dispositivos de cronometragem de corridas.
Cronoscópios. Relógios de parada,.de
intervalos.
Dispositivos de partida automática: cancelas de
partida (para corridas de cavalo, de cães).
Carimbos marcadores de hora e data.
Máquinas para loterias, jogos de azar, de
apostas etc. Dispositivos de contagem de
pontos, de apostas, de votos.

Máquinas de votar. Dispositivos
para extração de loterias, sorteio de rifas
etc. Totalizadores.

Dispositivos de controle para ativar
máquinas. Outros dispositivos de controle.

Dispositivos para conferir a

identidade. cartões de crédito. tiquetesetc..
Máquinas de seleção, Máquinas de
codificação e decodificação, máquinas de
criptografia.
~ 681.325.67

Dispositivos de seleção para classificação
segundo o peso.
Dispositivos de seleção para selecionar
segundo diversas características físicas.

68J.J83;: 53
Dispositivos de seleção para selecionar
segundo a forma.

681.184;:62-4

681 Mecanismos e instrumentos de'precisão

681.172.3
681.172.4

681.172.5
681.172.6
681.173

681,174.7

681.173.4

681.173.6

681.173.7

681.173.9
681.173.92
681.174

681.173.2

681.175

681.175.2

681.175.3

681.175.5
681.176

681.18

681.178

681.182

681.183

c o .. '1O""

681.184

681.138.7

681.138.5

681.138.2

681.138.3

681.138.4

681.138.8

681.139.3

681.171.07

681.171.072

681.171.073
681.171.074

681.171.08
681.171.085

681.171.087

dispositivos de medição de finalidades
especiais.

Para medir a pressão sangüínea.

Máquinas automáticas à base de moeda
para venda de objetos ou utilidades.
MAquinas de venda.
~ 658.841.4

Exemplo(s) de Combinação(ões):

681.138:656.835.16 Máquinas automáticas
à base de moeda para venda de selos

Máquinas automáticas à base de moeda para
seleção e venda de itens específicos que estão
contidos num grande recipiente.
Máquinas automáticas à base de moeda para
itens especfficos contidos em compartimentos
separados.
Máquinas automáticas à base de moeda para
itens especfficos dispostos em esteiras,
correias ou espirais de transporte.
Máquinas automáticas à base de moeda para
itens especfficos arrumados em pilhas.
Máquinas automáticas à base de moeda para
Ilquidos.

Distribuidores automáticos de

bebidas operados por moedas. Bombas de
gasolina operadas por moedas.

Medidores automáticos (de inserção de moeda
ou ficha) para gás, água, eletricidade (medidores
de pagamento antecipado).
~ 681.12

Outros diversos tipos de máquinas
automâticas à base de moeda.
Mecanismos de impressão que funcionam à
base de moeda.
Armários, guarda-volumes, portas, roletas
operadas por moeda.
Dispositivos de registro, gravação e
controle.
~ 681.626

Subdivisões auxiliares especiais

681.171 Caixas registradoras com mecanismos de
registro. Caixas registradoras.
Caixas registradoras com mecanismos de
cálculo.
Dispositivos de cálculo de dezenas, de
decimais.
Equipamento para mecanismos de subtração.
Equipamento para mecanismos de
multiplicação e divisão.
Outros componentes.
Mecanismos de indicação, de sinalização.
Obturadores. Mostrador.
Mecanismos de registro, gravação, impressão.
Mecanismos para emitir cupons, notas ou
recibos.

Divisões principais
6.R:l 17'. M&nninoC! nopa ......·u"O ... E!.a.nn..n.. A:~+.. : ......: ..

",' ,,<,.

•••••
, .....

••• I
I.~

•••••••••••.'.«1
••• I.c!
•••••••••••""•



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

681 Mecanismos e instrumentos deprecisão

681.2 Fabricação de instrumentos em
geral. Instrumentação.
Instrumentos de medição e sua
fabricação. Balanças. Mecanismos
de pesagem.

Indicar afinalidade do instrume nto por:...
Indicar os detalhes do instrumento por -II
9 (de 62-11-8 e 66-9)

Exemplo(s) de Combinação(ões):

681.2:531.7 Fabricação de instrumentos de
medição para quantidades geométricas
emecânícas

681.2:621.317.7 Fabricação de
instrumentos de medição para
quantidades elétricas

681.2-2 Partes lixas c móveis de
instrumentos

681.2-5 Operação, controle, regulagem de
instrumentos

681.2-7 Assistência, manutenção,
montagem e proteção de instrumentos

Subdivisões auxiliares especiais
681.2.08 Princípios gerais e teoria sobre medidas e

projeto de instrumentos. Métodos de medição.
681.2.08= 53.08

681.2.081 Unidades. Constantes.
681.2.08

681.2.082 Princípios de medição. Aplicação de fenômenos
mecânicos, ópticos, elétricos etc..

681.2.08
681.2.083 Métodos de medição. Direto, por

compensação, diferencial etc..
681.2.08

681.2.084 Componentes primários. Construção.
681.2.08

681.2.085 Dispositivos de indicação. Escalas. Outros
componentes.

681.2.08
681.2.087 Observação. Registro.

681.2.08
681.2.088 Correção de erros.

681.2.08
681.2.089 Outras questões. Calibração,Teste.

681.2.08
Divisões principais
681.26 Máquinas de pesagem. Balanças.

Exemplo(s) de Combinaçãoiões):

681.26.003.54 Máquinas de pesagem
públicas

Subdivisões auxiliares especiais
681.26.06 Cargas e dispositivos afins.
681.26.07 Aparelhos de elevação, de suspensão. Pesos.
681.26.072 Guias paralelas, projeto de escalas etc ..
681.26.074 Pesos.
681.26.077 Outros dispositivos diversos.

Dispositivos de teste, ajuste.
aferição. Dispositivos de segurança.
Dispositivos de nivelamento.

Divisões principais
681.261 Balanças de travessão,
681.261.1 Balanças de travessão simples.

884

681.261.2

681.262

681.263

681.264

681.264.1
681.264.3

681.264.4

681.266
681.267

681.267.1
681.267.2

681.267.3
681.267.4
681.267.5
681.268
681.268.2

681.268.4

681.269

681.269.1
681.269.2
681.269.4

681.269.6

681.269.7

681.269.8

681.3

Balanças de precisão. Balanças de laboratório.

Balanças para atividades qulmicas, fisicas.
Alavancas de pesagem com fiel deslizante
ou tensor. Balanças romanas.
Balanças de plataforma com elo de
Roberval (ou dispositivos semelhantes de
compensação).
Balanças de plataforma com alavanca
composta (para cargas comerciais pesadas).
Pontes de pesagem.
Balanças decimais simples.
Balanças de ferrovias. Pontes de pesagem de
ferrovias.
Balanças de roda única (para medir o peso
sobre cada roda de um veículo).
Balanças de mola.
Outros tipos de mecanismos de pesagem
não-automáticos.
Balanças de inclinação.
Balanças com dispositivos para alterar a
capacidade de pesagem pelo acréscimo de
pesos auxiliares.
Balanças de plataforma.
Balanças de torção.
Balanças hidráulicas e pneumáticas.
Mecanismos de pesagem automática.
Máquinas de pesagem automática com
alimentação contínua (para substâncias em
movimento ).
Máquinas automáticas de pesagem para
enchimento de recipientes.
Outros tipos de mecanismos de pesagem,
segundo a utilização ou finalidade.
Balanças para correspondência.
Máquinas de pesagem para malas ou sacolas.
Máquinas de pesagem para artigos de
determinado tipo (papel, lã, fló, arame etc.),

681.269.4= 62-4
Dispositivos de pesagem para manipulação
mecânica e aparelhos de transporte.

Para correias transportadoras.
Para elevadores de noras. Para cabos
aéreos.

Dispositivos de pesagem para guindastes ou
mecanismos de içamento.
Máquinas de pesar e calcular o preço.
Dispositivos que indicam o peso e o preço das
mercadorias. Balanças comerciais de lojas
varejistas, supermercados.

Equipamento de processamento de
dados.

-+ 003.007.621.391.65.0//.56
Indicar os computadores que têm nome
pela extensão alfabética (Tabela Ih)
Indicar os detalhes mecânicos. peças.
controles. características do equipamento
de processamento de dados por -/1-9 (de
62-/1-8 e 66-9)
Indicar as aplicações por:...

Exemplo(s) de Combinação/ões):
681.3 :311 Uso de equipamento de



Operações lógicas.
Comparação. Seleção. Fusão.

Resolução de equações. Equações diferenciais,
integrais etc..
Aspectos de geração de função.
Programas. Software.
~ 519.68

Linguagens artificiais usadas para instruir as
máquinas. Linguagens de programação.
Linguagens de computador.
~ 811.93

Compatibilidade de programas, de software.
Sistemas operacionais. Programas: monitor,

supervisor etc"
Organização da memória (página, matriz etc.).
Proteção da memória.
Automação de programação. Tradutores.
Intérpretes. Reprograrnação. Emuladores.
Geradores. Compiladores. Códigos
automáticos. Montadores (assemblers).
Biblioteca de rotinas.
Outros programas. Programas de apoio.
Aspectos de armazenamento de dados.
Aspectos de entrada (input) e saída (output).
~ 681.327,681.337
681.3.07=681.327

Aspectos do armazenamento mecânico de
dados (cartões perfurados, fita perfurada).

681.3.07

Princípios de medição. Unidades. Erros e sua
correção.

681.3.08= 53.08

681 Mecanismos e instrumentos de precisão

%

681.3.057

681.3.058
681.3.06

681.3.062

681.3.056

681.3.068

681.3.069
681.3.07

681.3.067

681.3.074

681.3.064
681.3.066

681.3.08

Divisões principais

681.31 Com putadores e calculadores em geral.
Para máquinas especificamente digitais.
analógicas ou híbridas ver 681.321.34
Para outros equipamentos de
processamento de dados exceto
computadores e calculadoras ver 681.39

681.32 Sistemas, máquinas, equipamento digitais
(ou predominantemente digitais).
~ 681.34
Indicar os computadores digitais que têm
nome pela extensão alfabética rrabela Ih)

681.321 Calculadoras digitais de mesa (máquinas
simples, manualmente controladas, onde'
cada operação é executada passo a passo por
operador humano.

681.322 Computadores digitais automáticos
(máquinas completas com programa
armazenado modificável, que pode incluir
operações de decisão ou condicionais).
~ 681.325

Exemplo(s) de Combinação(ões):
681.322.074 Computadores digitais

automáticos com armazenamento
mecânico (cartões perfurados, fita

r7 g{-"n
mú..__.._iiiiíiII ....

.0411.048
Exemplo(s) de Combinação(ões):

681.3.043.2 Sistemas temários diretoa.
Sistemas de três estágios

Repetitivo.
Diretos.
Codificado, sem correção de erros.
Codificado, com detecção de erros.
Codificado, com correção de erros.
Sistemas numéricos em geral.
Sistemas binários.
Sistemas temários.
Sistemas decimais.
Sistemas duodecimais.
Sistemas mais complexos. Sistemas de raiz
mista.
Sistemas alfabéticos. Sistemas alfanuméricos.
Aspectos da transformação e conversão de
dados.
~ 681.325,681.335

681.3.012
681.3.013
681.3.014
681.3.015
681.3.016
681.3.019

681.3.02

681.3.021
681.3.022
681.3.023

681.3.025

681.3.04

processamento de dados em estatlstica
681.3 :51 Uso de equipamento de

processamento de dados em operações
matemáticas

681.3:658.56 Uso de equipamento de
processamento de dados em controle
de qualidade

681.32AJZ Computadores digitais que têm
nome

Subdivisões auxiliares especiais
681.3.01 Princípios do processamento de dados.

~ 519.6
Multiprocessamento.
Multiprogramação, Tempo compartilhado.

Operação em tempo real.
Modo interativo.
Organização e processamento de arquivos.
Outros princípios do processamento de dados.

Lógica de imagem.
Projeto, construção e esquema de sistemas,
esquinas elementos etc. de processamento de
dados (Projetos de sistemas etc.).
Externo. Independente. Autônomo. Off-Iine.
Periférico. On-line. Terminais.
Interno. In-line.

Exemplo(s) de Combinação(ães):
681.327.023 Memórias digitais internas

etc.
Acesso.

Acesso imediato. Acesso
retardado. Acesso aleatório.

Representação de dados. Números, alfabetos,
códigos.
~ 003,621.3.037.3,811.93

681.3.04".11...5 Método de codificação.
Os seguintes dígitos ... 1/...5 podem ser
acrescentados a cada uma das subdivisões

681.3.04".1
681.3.04".2
681.3.04...3

681.3.04".4
681.3.04 ...5
681.3.041
681.3.042
681.3.043
681.3.045
681.3.046
681.3.047

681.3.048
681.3.05

.~

••••
~

I.1
I.1.1

.<-
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1• 681 Mecanismos e instrumentos deprecisão

• I

entrada automática de dados. 681.326.75 Dispositivos de teste de paridade. Dispositivos I• 681.323 Sistemas digitais ou máquinas (completas) de verificação do complemento de nove. fpara fins especiais. 681.326.77 Verificadores (checagem por dupl icaçãoda
I• Exemplo(s) de Combinação(ões): operação). !

681.323:621.9-52 Máquinas digitais para 681.327 Equipamento digital auxiliar. Memórias,• controle automático de máquinas- inclusive entrada e safda.

• ferramenta --+ 621.3 77. 6
681.324 Sistemas de computador. Complexo de 681.327.1 Dispositivos de escrita e leitura humana direta

• múltiplos computadores. Redes de (e seus acessórios).
computadores. Classificar os dispositivos de escrita e

• 681.325 Dispositivos de transformação, ordenação e leitura para suportes especificos e outros
cálculo de dados. equipamentos sob 68/.327.318,

• Subdivisões auxiliares especiais especificando os conceitos relacionados
681.325...1/...2 Tipo de controle. aqui por 'l subdividido como em

• Os dígitos seguintes... l/. ..22 podem ser 68/.327./
acrescentados a 68/.325 ou suas Exemplo(s) de Combinação(ões):

• subdivisões 681.327.4'li Dispositivos de escrita para
681.325 ...1 Dispositivos de mesa, manualmente suportes perfurados e outros

• controlados. mecanicamente codificados.
681.325 ...2 Dispositivos automáticos (controlados por Equipamento para perfuração e• programa). gravação
681.325 ...21 Dispositivos automáticos (controlados por 681.327.45' 18 Equipamento para• programas) com entrada manual de dados. processamento de cartões perfurados

• 681.325 ...22 Dispositivos automáticos (controlados por ou gravados
programa) com entrada automática de dados. 681.327.11 Dispositivos de escrita, registro, gravação.

• Divisões principais --+ 681.625.9
681.325.3 Conversores, codificadores, decodificadores em 681.327.12 Dispositivos de leitura e reprodução.

• geral. 681.327.13 Dispositivos combinados de escrita-leitura,
681.325.5 Dispositivos aritméticos, de cálculo. gravação-reprodução.

• 681.325.53 Conversores, codificadores, decodificadores. 681.327.17 Dispositivos de teste e verificação.
681.325.54 Contadores. --+ 681.326.7

• 681.325.55 Adicionadores e subtratores complementares. 681.327.18 Dispositivos para tratamento, controle e
Mecanismos de transporte (em somas). transporte do suporte.

• 681.325.56 Subtratores (subtratores verdadeiros). 681.327.2 Memória Seções ou blocos (em geral) de
Mecanismos de empréstimo (nas subtrações). entrada e saída.• 681.325.57 Dispositívos de multiplicação. Classificar o equipamento especifico de

• 681.325.58 Dispositivos de divisão. entrada e saída (e seu uso) em 68/.327.3/
681.325.59 Dispositivos de extração de raiz quadrada e .8, indicando os conceitos relacionados

• outros dispositivos aritméticos. aqui por '2 subdividido como 68/.327.2
681.325.6 Dispositivos para operações lógicas (exceto Exemplo(s) de Combinação(ões):

• aritméticas). 681.327.4'21 Entrada com suportes
681.325.63 Conversores. codificadores, decodificadores. perfurados ou outros suportes

• 681.325.65 Elementos, circuitos lógicos. E, OU, NÃO etc.. mecanicamente codificados (p. ex.•
681.325.66 Dispositivos de comparação. Dispositivos de entrada por cartão ou fita perfurada)

• igual-desigual,maior-igual-menor. 681.327.21 Seção, área ou bloco de entrada da memória.
681.325.67 Dispositivos de classificação e seleção. 681.327.22 Seção, área ou bloco de saída da memória.

• Dispositivos de fusão e intercalação (inclusive 681.327.23 Dispositivos combinados de entrada-saída.
de unidades de recuperação). 681.327.25 Dispositivos associativos de memória.

• --+ 68J.J8 681.327.26 Memórias temporárias. Memórias cache, em
681.326 Dispositivos de controle. Controladores. pilhas e outras.• Dispositivos de verificação e monitorização. 681.327.28 Memória apenas de leitura (ROM). Memória
681.326.3 Dispositivos de controle. gravável.• Dispositivos de microprogramas e 681.327.3 Dispositivos de armazenamento mecânico (sem

• microprogramação. Unidades de pulso do suportes codificados).
relógio. Regeneração do pulso. Para a aplicação de 'I ... e '2... ver as

• 681.326.7 Dispositivos de controle e monitorização, notas em 68/.327./ e 681.327.2
--+ 681.327. / 7 681.327.4 Suportes perfurados ou outros mecanicamente

• 681.326.73 Mesa ou console de operação. codificad~s (e seus acessórios).
Para equipamento de exibição visual ver Para a aplicação de 'I ... e '2... ver as

• 681.327.12 notas em 681.327.1 e 681.327.2
681.326.74 Dispositivos de verificação marginal. 681.327.44 Equipamento de fitas perfuradas ou gravadas

• 886
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681.327.69

681.327.662.4

681.327.664.6
681.327.67
681.327.68

681.33

681.332

681.332.3

681.332.2

681.327.8

681.332.4
681.332.5
681.332.6

681.333

681.335

Equipamento digital de transmissão de dados
em geral (p. ex., telégrafo, rádio).

-+ 621.39
Para a aplicação de 'I... e '2... veras
notas em 681.327.1 e 681.327.2

Sistemas, máquinas, equipamentos
analógicos (ou predominantemente
analógicos).

-+ 681.34
Calculadores e computadores analógicos.

Indicaras operações matemáticaspor:51...
Dispositivos nomográficos.

-+ 51-3,519.66167
Réguas, discos, cilindros,
tambores de cálculo. Nomogramas
materializados. Tabelas de cálculo.

Instrumentos gráficos. Analisadores.
Integradores etc..
Máquinas de resolução de equações algébricas.
Máquinas de análise de Fourier.
Máquinas de resolução de equações diferenciais
e integrais. Analisadores diferenciais.
Máquinas analógicas para finalidades
especiais.

Indicar afinalidade por:...
Dispositivos analógicos para transformação
e cálculo de dados.

Subdivisões auxiliares especiais
681.335 12 Mecânicos.
681.335 13 Elétricos .

Exemplo(s) de Combinação(ões):
681.335.713 Diferenciadores e
integradores elétricos

681.335.4
681.335.5

681.335.7
681.335.8

681.337

681.34

r

681 Mecanismos e instrumentos de precisão

Divisões principais
681.335.2 Conversores analógico-digitais e digitais

analógicos. Transdutores de posição de eixo.
Conversores de ângulos para digitos.
Conversores de tempo para número etc..
Adicionadores. Subtratores.
Dispositivos de multiplicação. Dispositivos de
divisão.
Diferenciadores. Integradores.
Geradores de função.

Interpretadores de gráficos.
Equipamento analógico auxiliar. Seções de
entrada e salda.
Computadores combinados, mistos,
híbridos. Computadores digitais
analógicos.

Subdivisões auxiliares especiais
681.34 '32 Equipamento digital (em sistemas combinados).

681.34 '32;:681.32
Equipamento analógico (em sistemas
combinados).

681.34 '33;:681.33

681.34'33

Divisões principais
681.39 Outras máquinas de processamento de

dados exceto computadores e calculadoras.

C, 2g' ~;'r2

(em relevo).
-+ 676.816.5

Equipamento de cartões perfurados ou
gravados em relevo.

-+ 676.815.4
Cópia impressa em filme ou em outros
suportes de superfície marcada (e os
acessórios).

Para a aplicação de '1... e '2... veras
notas em 681.327.1 e 681.327.2

Salda impressa. Papel impresso pelo
computador.

-+ 681.625.9
Exemplo(s) de Combinação(ões):

681.327.54'11 Impressoras. Ver
Impressoras.

Saída de computador em microforma
(microfilme, microficha etc.).
Dispositivos de armazenamento magnéticos,
elétricos e ópticos.

Paraaaplicaçãode 'I... e '2... ver as
notas em 68/.327.1 e 681.327.2

Armazenamento em tambores, discos, fitas,
fios e cartões magnéticos.
Armazenamento em tambores magnéticos .
Armazenamento em disco magnético.
Armazenamento em fita e fio magnético.
Armazenamento em cartão e tira magnética.
Armazenamento em núcleos magnéticos.
Armazenamento magnético integrado.
Armazenamento em núcleo magnético.
Armazenamento em núcleo anelar.

Armazenamento de
transformador.

Armazenamento em núcleo em forma de E, em
formadeU.
Armazenamento em elementos de forma
complexa

Armazenamento de
transformador. Armazenamentofluxor.
Armazenamento biax.

Armazenamento magnético integrado.
Armazenamento em filme magnético.
Armazenamento em bolha magnética
(armazenamento em domlnio magnético
cillndrico).
Armazenamento em placa de ferrite.
Armazenamento em semicondutor.
Armazenamento óptico.
Exemplo(s) de Combinação(ões):

681.327.68:778.38 Armazenamento
holográfico

Outros dispositivos de armazenamento.
Armazenamento de criotron.
Armazenamento de parametron.
Armazenamento de tubo de raios
catódicos.

mn

/'

681.327.45

681.327.54

681.327.63

681.327.5

681.327.632
681.327.634
681.327.636
681.327.638
681.327.66

681.327.57

681.327.662
681.327.662.2

681.327.662.3

681.327.664
681.327.664.2
681.327.664.4
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• \• 681 Mecanismos e instrumentos deprecisão

• I
I

• 681.5 Engenharia de controle automático. 681.5.037.2 Critérios de estabilidade. I
Sistemas, técnicas, equipamento de 681.5.037.22 Critériosde freqUência. ~• controle. Tecnologica da Nyquist. Michai/ov.

Icibernética e da automação. 681.5.037.24 Critériosalgébricos.

• ~ 007,62-5,621.3.078,65.011.56 Routh. Hurwitz.
ISubdivisões auxiliares especiais 681.5.037.26 Critério de Liapunov (método direto).

• 681.5.01 Princípiose teoriada engenhariade controle. 681.5.037.4 Margemde estabilidade.
681.5.011 Teoriabásicada engenhariade controle. 681.5.037.5 Grau de estabilidade.• 681.5.012 Análise. 681.5.037.6 Estabilidadeabsoluta.
681.5.013 Síntese. 681.5.037.7 Estabilidade energética.• 681.5.015 Identificação, modelagem,parâmetrosetc.. 681.5.037.8 Estabilidade de processos.
681.5.015.2 Parâmetrosem equaçõesdiferenciaisordinárias. 681.5.04 Diagramas.• 681.5.015.22 Aproximação diferencial. 681.5.042 Díagramasestruturais.

• 681.5.015.23 Otimizaçãode parâmetros. 681.5.043 Diagramasfuncionais.
681.5.015.24 Métodos baseados em controle ótimo. 681.5.044 Diagramasde bloco.

• 681.5.015.26 Referência de modelo. 681.5.045 Diagramasde circuito.
681.5.015.27 Resposta por etapa. 681.5.07 Sensibilidade.Precisão.Controlabilidade.

• 681.5.015.28 Integraçãorepetida. 681.5.072 Sensibilidade.
681.5.015.3 Parâmetrosem estado analítico. 681.5.073 Precisão.

• 681.5.015.32 Técnica de pesquisa. 681.5.075 Observabilidade.Controlabilidade.

i681.5.015.33 Método de Prony. 681.5.08 Medição: instrumentos, registro etc..

• 681.5.015.4 Parâmetrosem modo discreto. ~ 681.518 I
681.5.015.42 Estimativa estatistica. 681.5.08=53.08 I• 681.5.015.44 Filtração de Kalman. 681.5.09 Falhas e defeitos do sistema de controle.

~
681.5.015.5 Coeficientesnumaexpansãode sériefuncional. Métodos de correção.• 681.5.015.52 Expansãode Volterra Divisões principais
681.5.015.54 Teoriade Wiener. 681.51 Sistemas de controle automático em geral.• 681.5.015.7 Resposta ao impulso. Características cibernéticas técnicas,

• 681.5.015.72 Teste do impulso direto. 681.511 Sistemas decontrole automático segundo a
681.5.015.73 Desconvolução, linearidade da descrição matemática.
681.5.015.75 Técnicasde correlação. 681.511.2 Sistemasde controle linear. I• 681.5.015.77 Método de momentos. 681.511.22 Sistemasde controle de amostragem de dados. I

I• 681.5.015.8 Resposta à freqUência. 681.511.26 Sistemasde controle contínuo.
~Para resposta à freqúência no desempenho 681.511.4 Sistemasde controlenão-linear.

• de sistemas ver 681.5.034 681.511.42 Sistemasde controle de amostragem de dados.
681.5.015.83 Teste de pulso. 681.511.43 Sistemas de controle de relé.

• 681.5.015.85 Respostas à freqUência a partir de resposta 681.511.44 Sistemas de controle de amostragem de dados
transiente. com relé,

• 681.5.015.87 Resposta à freqüência a partir de análise 681.511.46 Sistemas de controle contínuo.
espectral. 681.511.48 Linearização.• 681.5.017 Simulação(sistemasde controle). 681.513 Sistemas de controle de entrada

681.5.03 Desempenhode sistemas. determinada.• 681.5.032 Desempenho estático de sistemas de controle. 681.513.1 Sistemas estabilizantes de controle.
681.5.033 Desempenhodinâmico de sistemasde controle. 681.513.2 Sistemascontrolados de programa (seqüência).• Característicasde transferênciade impulso. 681.513.3 Sistemas de servocontrole. Servossistemas.

• 681.5.033.2 Transientes e suas qualidades. 681.513.4 Sistemas extremos de controle.
681.5.033.22 Medidasde freqüência de qualidade. 681.513.5 Sistemas ótimos de controle.

• 681.5.033.23 Medidas integraisde qualidade. 681.513.52 Sistemas ótimos de controle de tempo.
681.5.033.25 Medidas de qualidade de lugar da raiz. 681.513.54 Sistemas previsores (ótimos) de controle.

• . 681.5.033.26 Lugaresda raiz. 681.513.6 Sistemas adaptativos determinados de controle
681.5.033.3 Estado constante. (determinado).

• 681.5.033.5 Caracteristicasde transferência. 681.513.62 Sistemasde controle adaptativos com critério
681.5.034 Resposta à freqUência. de qualidadede função-par, ,• Para os princípios e teoria da resposta à 681.513.63 Sistemas de controle adaptativos

freqüência ver 681.5.015.8 unidimensionaise multidimensionaispasso-a- r• 681.5.034.2 Resposta à freqüência-ganho. passo.
681.5.034.3 Resposta à freqüência-fase. 681.513.64 Sistemas de controle adaptativos baseados no• 681.5.034.4 Resposta à fase-ganho. método Gauss-Leides.
681.5.034.7 Respostaà freqüêncialogaritmica. 681.513.66 Sistemasde controle adaptativos com• 681.5.035 Circuitos dinâmicos padrões. referênciaa modelo.

• 681.5.037 Estabilidade. 681.513.67 Sistemas de controle adaptativos segundo o
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Sistemas interatuantes de controle.
Sistemas não-interatuantes de controle.
Sistemas de controle segundo o parâmetro e a

estrutura.
Sistemas de controle de parâmetros
amontoados.
Sistemas de controle de parâmetros
distribuídos.
Sistemas de controle de parâmetros constantes.
Sistemas de controle de parâmetros variáveis.
Sistemas de controle de estruturas variáveis.
Sistemas de informação em controle
automático.
Sistemas de estimativa de quantidade e

processo.
Sistemas para estimativa de valores atuais.
Sistemas para estimativa de valores passados.
Sistemas de interpolação.
Sistemas para estimativa de valores futuros.

Extrapo/ações. Predições.
Sistemas de medição de informação.
Sistemas de supervisão automática. Sistemas de
diagnóstico técnico.
Sistemas de supervisão automática.
Sistemas de diagnóstico técnico.
Sistemas de controle automático e
controladores segundo o princípio da ação.

Sistemas de controle automático de ação
direta (sistemas auto-atuados de controle).

Sistemas de controle automático mecânicos.
Sistemas de controle (diretos) por ação de

fluidos.
Sistemas hidráulicos de controle por ação
direta.

Sistemas pneumáticos de controle por ação
direta.

Sistemas acústicos de controle por ação direta.
Sistemas ópticos de controle por ação direta.
Sistemas térmicos de controle por ação direta.
Sistemas elétricos e magnéticos de controle por
ação direta.

Sistemas de controle automático por ação
indireta (sistemas de controle com energia
auxiliar) em geral.

Sistemas de controle automático por ação
de fluidos.
Sistemas de controle automático do tipo
estrangulamento.

Sistemas fluídicos de controle e engenharia.
Moldadores fluídicos.
Diodos fluídicos.
Osciladores fluldicos.

Detonadores fluídicos. Contadores fluídicos.
Amplificadores fluídicos.

-+ 681.583.3

Sistemas hidráulicos de controle automático.
Sistemas pneumáticos de controle automático.

Sístemas acústicos de controle automático.

681 Mecanismos e instrumentos de precisão

681.518.2

681.518.22
681.518.23
681.518.24
681.518.25

681.518.3
681.518.5

681.516.73

681.516.74
681.516.75

681.516.77
681.518

681.518.52
681.518.54
681.52

681.516.72

681.516.52
681.516.54
681.516.7

681.521.34

681.521

681.523.1

681.521.2
681.521.3

681.521.35

681.521.4
681.521.5
681.521.6
681.521. 7

681.523

681.522

681.523.2
681.523.21
681.523.22
681.523.24
681.523.25

681.523.27

LO. c .... e

681.523.4
681.523.5

681.524

7
-'

tipo de fonte de informação.

Sistemas de controle adaptativos ajustados
segundo as características.

Sistemas de controle adaptativos ajustados à
entrada.
Sistemas de controle adaptativos ajustados à

salda.
Sistemas de controle adaptativos com

ajustamento de entrada e saída combinados.
Sistemas de controle adaptativos segundo o

método de renovação da informação.
Sistemas de controle adaptativos do tipo não

pesquisa.

Sistemas de controle adaptativos do tipo
pesquisa.

Sistemas de controle adaptativos do tipo
pesquisa/não-pesquisa combinados.

Sistemas de controle (determinado) de
aprendizado.

Sistemas de controle (determinado) auto
organizáveis.

Sistemas de controle com entrada

estocástica.
681.514~681.513

Sistemas de controle automático ou
controladores, segundo a lei de controle.
Controladores proporcionais ou estáticos

(controladores P).
Controladores integrais ou astáticos

(controladores I).

Controladores proporcionais-integrais

(controladores PI)o

Controladores derivados (controladores D).

Controladores proporcionais-derivados

(controladores PD).

Controladores integrais-derivados

(controladores ID).

Controladores proporcionais-integrais
derivados (controladores PID).

Sistemas de controle automático segundo a

configuração do circuito de controle.

Sistemas de controle de ciclo aberto (Sistemas
se controle de alimentação progressiva).

Sistemas de controle de ciclo fechado (sistemas
de controle de retroalímentação).

Sistemas de controle de um ciclo.

Com retroalimentação negativa
ou positiva.

Sistemas de controle de multiciclos.

Com retroalimentação positiva ou
negativa.

Sistemas de controle combinados com

características adicionais de entrada.

Sistemas de controle de ciclo fechado
invariante.

Sistemas de controle segundo características

dimensionais.

l

681.515.4

681.513.672

681.513.8

681.513.675

681.515

681.513.674

681.513.683

681.513.7

681.515.3

681.513.685

681.516.3

681.515.5

681.515.6

681.513.682

681.513.68

681.515.8

681.514

681.513.673

681.515.2

681.515.7

681.516

681.516.2

681.516.31

681.516.32

681.516.33

681.516.35

tíRl'iltí 41

681.516.4
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•• 681 Mecanismos e instrumentosdeprecisão

• 681.527 Sistemas elétricos e magnéticos de controle 681.533.33 Sistemasde controle de volume de fluido.

• automático. 681.533.34 Sistemasde controle de quantidade de l1uido. -r681.527.2 Sistemaseletromecânicosde controle. 681.533.36 Sistemas de controle de pressão e momento do
I• 681.527.3 Sistemaseletrofluídicos(eletro-hidráulico, fluido.

• eletropneumático)de controle. 681.533.38 Sistemasde controle de fluxo de fluido.
681.527.34 Sistemaseletro-hidráulicosde controle. 681.533.4 Sistemasde controle de variáveis líquidas.

• 681.527.35 Sistemaseletropneumáticosde controle. 681.533.4=681.533.3
681.527.4 Sistemaseletroacústicosde controle. 681.533.44 Sistemasde controle de nível do líquido.

• 681.527.5 Sistemaseletroópticos de controle. 681.533.4
681.527.6 Sistemaseletrotérmicosde controle. 681.533.5 Sistemasde controle de variáveis gasosas

• 681.527.7 Sistemaseletrônicosde controle. (inclusivear).
681.527.72 Sistemassemicondutoresde controle. 681.533.5=681.533.3

• 681.527.73 Sistemas fotoeletrônicosde controle. 681.533.56 Sistemas de controle de pressão de gás.
681.527.74 Sistemaseletroqulmicosde controle. 681.533.5• 681.527.75 Sistemasde válvula terrniônicade controle. 681.534 Sistemas de controle de variáveis acústicas.
681.527.76 Sistemasde válvulatermiônica/semicondutores 681.535 Sístemas de controle de variáveis ópticas.• de controle. 681.536 Sistemas de controle de variáveis térmicas.
681.527.8 Sistemasmagnéticose eletromagnéticos de 681.536.5 Sistemas de controle de temperatura.• controle. Termostatos.
681.527.83 Sistemasmagnéticosde controle. ~ 536.58,621.316.79• 681.527.87 Sistemaseletromagnéticosde controle. 681.536.5=66-97

• 681.528 Sistemas de controle automático que 681.536.53 Sistemas de controle de temperaturas muito
utilizam energia nuclear, química e outras baixas.Criostatos.

• formas. 681.536.5

i681.528.2 Sistemasde controleque utilizamenergia 681.536.54 Sistemas de controle de temperaturas baixas.

• nuclear, radioisótopos. 681.536.5
681.528.4 Sistemasde controleque usam ação química. 681.536.55 Sistemas de controle de temperaturas normais

• 681.53 Sistemas de controle automático segundo (temperatura ambiente).
a variável física controlada. 681.536.5

• 681.532 Sistemas de controle de variáveis 681.536.57 Sistemas de controle de temperaturas altas.
mecânicas. 681.536.5

• 681.532.1 Sistemasde controle de comprimento, 681.536.58 Sistemasde controle de temperaturas muito

+
deslocamento, viagem. altas.• 681.532.2 Sistemas de controle de áreas e seções de 681.536.5
superficie. 681.536.6 Sistemasde controle calórico, de quantidadede I• 681.532.3 Sistemasde controlede volumee quantidade calor. I

• (de substâncias sólidas, secas). 681.537 Sistemas de controle de variáveis elétricas
681.532.32 Sistemasde controle de volume (para sólidos e magnéticas.

• secos). 681.538 Sistemasde controle de variáveis nuclearese
681.532.33 Sistemasde controle de quantidade (massa, radiativas.

• peso). 681.54 Sistemas de controle de constituição,
681.532.5 Sistemasde controlede velocidadee aceleração. estado e propriedades químicas.

• 681.532.52 Sistemasde controlede velocidadeem geral. 681.542 Sistemas de controle de composição
681.532.53 Sistemasde controlede velocidade relativa,de qufmica e propriedades qufmicas (ou ffsico-

• velocidadeproporcional. químicas).
681.532.55 Sistemasde controlede velocidadeangular,de 681.542.2 Sistemasde controle de composiçãoquimica.• velocidaderotativa. 681.542.3 Sistemas de controle de propriedades dos
681.532.57 Sistemasde controle de aceleração. fluidos.• 681.532.58 Sistemasde controlede desaceleração, de 681.542.32 Sistemasde controle de concentração.

• freagem. 681.542.35 Sistemasde controle de densidade.
681.532.6 Sistemasde controle de força (esforço), 681.542.37 Sistemasde controle de viscosidade.

• pressão e momento. 681.542.4 Sistemas de controle do teor de umidade, de
681.532.62 Sistemas de controle de força (esforço). água.

• 681.532.63 Sistemas de controle de pressão. 681.542.6 Sistemas de controle de propriedades térmicas.
681.532.65 Sistemasde controle de momento. 681.542.7 Sistemas de controle de propriedades elétricas.

• 681.532.7 Sistemasde controle de energia e potência. Sistemas de controle de
681.532.8 Sistemasde controle de ângulo, posição e condutividade.

• direção. 681.542.8 Sistemasde controle de acidez ou alcalinidade
681.533 Sistemas de controle de variáveis fluidas. (pH).

• 681.533.3 Sistemasde controle de variáveis fluidasem 681.543 Sistemas de controle de variáveis químicas
geral. do estado sólido.• 890
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Relésde contato em geral.
Reléseletromagnéticos.

Relés de palheta.

Relésmagnetoelétricos.
Reléseletrodinâmicos.
Relés magnetoestritivos.
Relésde amplificadormagnético.
Relés radiativos.
Transdutores. Sensores.
Transdutores e sensores mecânicos.
Dispositivos giroscópicos.
Transdutores fluldicos, hidráulicos,
pneumáticos.
Transdutores e sensores hidráulicos.
Transdutores e sensores pneumáticos.
Transdutores elétricos para fluídicos.
Transdutores elétricos para pneumáticos.
Transdutores e sensores acústicos.
Transdutores ultra-sônicos.
Transdutores e sensores ópticos.
Transdutores acústico-ópticos.
Transdutores eletroópticos,
Transdutores magnetoópticos.
Transdutores e sensores térmicos.
Transdutores termomecânicos.

Transdutores bimetálicos.
Transdutores termoelétricos.

Transdutores termoacoplados.

Termistores.
Transdutores elétricos e magnéticos.
Transdutores potenciométricos, de resistência.
Transdutores semicondutores.

Transdutores de efeito de Hall.
Transdutores optoeletrônicos.

Transdutoresfotoelétricos.
Transdutores eletroquímicos e eletrolíticos.
Transdutores de válvula termiônica.
Transdutores eletrostáticos.
Transdutores de capacitância.
Transdutores piezoelétricos.
Transdutores ferroelétricos.

Transdutores de sal de Rochelle.
Transdutores de saída de freqüência.
Transdutores de saída magnética (inclusive
eletromagnética).
Transdutores eletromagnéticos.
Transdutores magnetoelétricos.
Transdutores eletrodinâmicos.
Transdutores magnetoestritivos.
Transdutores de transformador rotativo (pelo
método de troca mútua de indutância).
Transdutores de transformador diferencial
(bobina híbrida).
Transdutores radiativos. Transdutores de
ionização.
Transdutores de ressonância nuclear.
Transdutores de ionização. Sólions.

681 Mecanismos e instrumentos de precisão

• s

681.586.67

681.586.69
681.586.7
681.586.71
681.586.72

681.586.4
681.586.48
681.586.5
681.586.54
681.586.57
681.586.59
681.586.6
681.586.62

681.586.34
681.586.35
681.586.37

681.586.73

681.586.74
681.586.76
681.586.77
681.586.772
681.586.773
681.586.774

681.586.3

681.586.776
681.586.78

681.584.783
681.584.784
681.584.785
681.584.787
681.584.8
681.586
681.586.2

681.586.782
681.586.783
681.586.784
681.586.785
681.586.787

681.586.788

681.584.781
681.584.782

681.586.8

681.586.82
681.586.84
~lol1 .c::ll"7

r ?

681.543=681.542
Sistemas de controle de variáveis qulmicas
do estado liquido.

681.544=681.542
Sistemas de controle de variáveis químicas
do estado gasoso.

681.545=681.542
Sistemas de controle de constituiçllo de
fase.
Componentes de sistemas automáticos de
controle. Servocomponentes.
Amplificadores. Servoamplificadores.
Amplificadoresmecânicos.
Amplificadores fluldicos, de ação fluida.

--+ 681.523.27
Amplificadoresde estrangulamento.
Amplificadores de estrangulamentosem
retroalimentação.
Amplificadoresde retroalimentaçãode
estrangulamento.
Amplificadoresde retroalirnentação de carga.
Amplificadoresde estrangulamento
combinados ao sistema de controle.
Dispositivos de amplificador fluldico.
Amplificadores fluldicos sem retroalimentação.
Amplificadoresfluldicoscom retroalimentação,
Amplificadoreshidráulicos.
Amplificadores pneumáticos.

Amplificadorespneumáticos de
membrana.

Amplificadores elétricos e magnéticos.
--+ 621.375

Relés.
Relésmecânicos.
Relésde ação fluida.
Relésde bocal.
Dispositivos de relé fluídico.
Reléshidráulicos.
Relés pneumáticosem geral.
Relésde membrana,de esfera, de válvula
(pneumáticos).
Relés fluido-elétricos. Relés pneumático
elétricos.
Relés acústicos.
Fotorrelés. Fotorrelés sem contato.
Termorrelés.Relés bímetálicos e
termoelétricos.
Termorrelés.
Relés de temperatura.
Bimetais. Tiras bimetálicas,
Relés termoelétricos.
Relés elétricos e magnéticos.

--+ 621.318.5
Relés elétricos (sem contato).
Reléssemicondutores.
Relés fotoelétricos.
Reléseletroliticos,eletroquímicos.
Rplpc: tipo tih:nn~itivn~ tipo plf1ot-rnV~"'l1n

75"'

681.583.7

681.583.313

681.583.32
681.583.322
681.583.323
681.583.34
681.583.35

681.583.315
681.583.318

681.58

681.584.4

681.584.5
681.584.6

681.583
681.583.2
681.583.3

681.584
681.584.2
681.584.3
681.584.31
681.584.32
681.584.34
681.584.35
681.584.36

681.583.31
681.583.312

681.584.37

681.545

681.584.62
681.584.63
681.584.64
681.584.67
681.584.7

681.547

681.544

681.584.71
681.584.72
681.584.73
681.584.74
I>SlI 'íSl.:1 '7'í
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••681.587.32
.681.587.33

681.587.34
• 681.587.344

681.587.347

• 681.587.35

•
681.587.354
681.587.357

.681.587.7
681.587.72

• 681.587.73
681.587.75

• 681.587.78

• 681.6

•

681.6-62

681.6-63
681.6-631
681.6-632
681.6-633

681.61.062.1
681.61.062.2
681.61.062.3
681.61.062.4
681.61.062.5
681.61.062.6
681.61.062.7

estrangulamento.

Atuadorcs, ativadores de controle Iluldico,
Atuadores, ativadores de controle de volurne,

Atuadores, ativadores hidráulicos.
Atuadores, ativadoresde vibração hidráulica.
Atuadores, ativadores elelro-hidráulicos.
Atuadores, ativadores pneumáticos.
Atuadores, ativadores de vibração pneumática,
Atuadores, ativadores eletropneumáticos.
Atuadores, ativadores elétricos e magnéticos.
Atuadores, ativadores eletromecânicos.
Atuadores, ativadores de eletromáquinas.
Atuadores, ativadores elétricos com manivelas .
Atuadores, ativadores eletromagnéticos.

892

681.61.062.8 Mecanismos para sustentar e dirigir o tipo .

Barras de tipo. Rodas de tipo.

681.61.063 Detalhes do carro de máquinas de escrever.
Fitas de registro (dispositivos de controle) de
máquinas de composição.

681.61.063.2 Controles de margens.
681.61.063.3 Dispositivos para indicar a posição do carro.
681.61.063.4 Construção e guia do carro.
681.61.063.5 Dispositivos de guia do papel.

Rolos de alimentação. Placas de

guia .

681.61.063.6 Rolos, cilindros. Suportes para os rolos.
681.61.064 Mecanismos de entintamento.
681.61.064.3 Segundo a forma do dispositivo de

entintamento.
681.61.064.34 Mecanismos com fita de entintamento. Fitas

(de máquina de escrever).
681.61.064.35 Mecanismos com almofadas de tinta.
681.61.064.37 Mecanismos com rolos de tinta.
681.61.065 Teclas. Teclados.
681.61.067 Dispositivos relativos ao tipo e ao texto

composto.
681.61.067.1 Mecanismos para ajustar li visibilidade do tipo.

Densidade. Controle de impacto do tipo.
681.61.067.2 Dispositivos de absorção de som.
681.6 J.067.3 Mecanismos de sublinhamento ou traçado de

linhas.
681.61.067.4 Mecanismos para apagar e corrigir.
681.61.067.6 Mecanismos para duplicação e cópias

múltiplas.
681.61.067.7 Contadores de caracteres, palavras, linhas e

páginas.
681.61.067.9 Outras peças.

Dispositivos para limpeza de

tipos. Divisório, porta-originais.

681.61.068 Dispositivos de alinhamento.
Divisões principais
681.612 Máquinas de escrever em geral.
681.612.1 Máquinas de barra de tipo com tipos cobertos.
681.612.2 Máquinas de barra de tipo com leito de tipos a

descoberto.
681.612.3 Máquinas de escrever com roda, cilindro,

tambor de tipos etc. com teclas.
681.612.4 Máquinas de escrever com roda, cilindro,

tambor de tipos etc., com dispositivo único de
tipo (p. ex., apontador, indicador).

681.612.5 Outras máquinas de escrever com ação
mecânica

Com placas que contêm os tipos.

Com os tipos em barras de percussão.

Com tipos em correias oujitas sem flm, ou

em réguas. Com esferas de tipos.

681.612.7 Máquinas de escreverelétricas.
681.612.8 Acessórios. Tabuladores.
681.612.84 Mecanismo de justificação. Máquinas de

escrever com justificação.
~ 655.286

681.612.9 Outras máquinas de escrever.
Máquinas de escrever silenciosas.
Máquinas de escrever automáticas para

cópias etc..
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• 681 Mecanismos e instrumentos de precisão

•• 681.613 Máquinas de escrever especializadas, isoladas (máquinas de fundição de caracteres).

:1
segundo a finalidade. Monotipo.

~ 681.188 681.616.432 Caixas de matrizes.

681.613.1 Máquinas de escrever em braile. 681.616.435 Mecanismos de fundição de tipos.

681.613.2 Máquinas de escrever que produzem formas 681.616.436 Mecanismos de reunir linhas de tipos.

especiais de registro ou slmbolos. Máquinas de 681.616.47 Máquinas para montagem de tipos fundidos• escrever de perfuração (para produção de para pequenas máquinas de impressão em

registro perfurado, p. ex., fita perfurada). relevo.• 681.613.3 Máquinas estenográficas ou taquigráficas. Máquinas Multigraph.

• ~ 651.933 681.616.48 Máquinas para distribuição de tipos fundidos

681.613.4 Máquinas de teletipo. Teleimpressoras. para pequenas máquinas de impressão em

• ~ 621.394.625.3,654.145 relevo.

681.613.5 Máquinas de escrever para notação musical. 681.616.5 Máquinas para gofragem que usam matrizes

• 681.613.7 Máquinas de escrever para entradas em livros móveis ou tintas. Máquinas de carimbagem por
de contabilidade. Máquinas de escrever de matriz.

• cilindro plano. 681.616.6 Máquinas de composição com teclado.
681.613.8 Máquinas de escrever de tabulação. Máquinas 681.616.7 Máquinas de composição fotográfica.

• de escrever para tabelas, material tabular. Máquinas e equipamento de fotocomposição,
681.615 Máquinas e equipamento para produção de ~ 655.287• tipos. Tipos de impressão. 681.616,8 Dispositivos especiais para composição.
681.615.2 Espécies de tipos. 681.616.82 Máquinas e equipamento para produção do• Letras. Símbolos. Material de suporte de controle (I'. ex., fita) para as

• justificação, material branco. Entrelinhas. máquinas de composição.
Fios. Perfuradoras defitas de papel..e; 681.615.4 Máquinas e equipamento para fundição de 681.616.86 Equipamento para programação de máquinas de

tipos. Equipamento de fundição de tipos. composição por meio de processamento de

• 681.616 Máquinas e equipamento de composição dados,
tipográfica. 681.617 Máquinas e equipamento para produção de

• Exemplo(s) de Combinação/ões): superflcles de impressão em relevo.
681.616.061 Matrizes ~ 655222. 655.225

• 681.616.063 Suporte para contrle 681.617,2 Máquinas e equipamento para produção de
automático, p. ex., fita perfurada estereótipos. Clichês (inclusive de borracha e

.~ 681.616.065 Teclados de máquinas de plástico).
composição 681.617.21 Flã (cartão de estereotipia) e outros materiais• 681.616.068 Dispositivos de justificação de moldagem.
em máquinas de composição 681.617.22 Máquinas e equipamento para produção de• 681.616.1 Ferramentas e equipamento de composição. moldes de estereotipia.

Ramas. Cunhos. Estantes, 681.617.23 Máquinas e equipamento para fundição e• cavaletes de composição. Componedores. processamento de estereótipos.

• Galés. 681.617.24 Máquinas e equipamento para processamento
681.616.2 Equipamento tipográfico primitivo de de superficies de impressão em relevo de todos

• composição manual. os tipos.
681.616.3 Mecanismos para compor e distribuir os tipos 681.617.26 Equipamento para revestir ou recobrir

• prontos. estereótipos e outras superficies de relevo.
681.616.4 Máquinas para composição e fundição de tipo, Equipamento para cromagem.

• por matriz. 681.617.3 Máquinas e equipamento para duplicação
681.616.42 Máquinas de composição e fundição de linha galvanoplástica de cIichês (eletrotipia),

• (máquinas de fundição de linhas-bloco). 681.617.4 Máquinas e equipamento para produção de
LinotipoIntertipo. clichês originais de relevo (gravação a água-

• I
681.616.422 Magazines. Mecanismos de matriz de forte, gravação fotomecânica, gravação

magazines. fotoelétrica).• I 681.616.423 Mecanismos de composição. 681.617.6 Máquinas e equipamento para produção de
I 681.616.424 Mecanismos de alimentação. superficies curvas de relevo.• I

681.616.425 Mecanismos de fundição. 681.617.8 Equipamento para redução ou ampliação de.~ 681.616.426 Mecanismos para alinhamento e trava de imagens.
matrizes. Pantógrafos.

I 681.616.427 Mecanismos para acabamento de linhas-bloco 681.618 Máquinas e equipamento para produção de.1 fundidas (rernocão de rebarbas. irrezularidades). sunl'rficil's til' imnrp"dln "pm rplpvn
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• 681.618.4 Máquinas e equipamento para produção de Bandejas de recepção. Prateleiras

• superficies de impressão de entalhe. de seleção.

1681.618.5 Máquinas e equipamento para produção de 681.62.067.7 Mecanismos para dobra e corte de folhas

• superficies de impressão diagrática (estênceis e impressas.

telas). --+ 621.967.8

• 681.62 Máquinas de reprodução gráfica. 681.62.067.8 Aquecedores. Secadores. Dispositivos

Máquinas impressoras. Maquinaria anti estáticos.• auxiliar para impressão. Divisões principais

• Subdivisões auxiliares especiais 681.621 Máquinas impressoras para uso
681.62.06 Detalhes. Componentes. administrativo, no escritório e no

• 681.62.061 Cilindros e suas peças. laboratório. Duplieadores.
681.62.063 Mecanismos de impressão. Fixação de 681.621.1 Duplicadores.

• supert1cies de impressão. Copiadoras. Copiadoras de
681.62.063.3 Platinas. documentos. Hectógrafos. Duplicadores a

• 681.62.063.4 Mesas. álcool.
681.62.063.5 Cilindros, rolos de impressão. 681.621.3 Máquinas duplicadoras por estêncil.

• 681.62.063.6 Fixação de superficies de impressão (à mesa ou 681.621.4 Máquinas duplicadoras com tipos de

ao cilindro). impressão.

• 681.62.064 Mecanismos para entintamento e 681.621.5 Duplicadoras planográticas, diretas e offset.
desentintamento da supertlcie de impressão. Impressoras litográficas rotativas diretas.

• 68/.62.064.1 Mecanismos de entintamento em geral. Duplicadoras offset.
681.62.064.2 Reservatórios de tinta. 681.621.6 Máquinas de endereçamento.

• 681.62.064.3 Dispositivos de entintamento. 681.621.62 Máquinas de endereçamento que usam placas
Escovas. Dispositivos capilares. em relevo.• Almofadas. Rolos. 681.621.63 Máquinas de endereçamento que usam estêncil.

• 681.62.064.4 Dispositivos para tintas pulverizadas e sólidas. 681.621.64 Máquinas de endereçamento que usam placas
681.62.064.5 Mecanismos de umedecimento. fundidas.

• 681.62.064.6 Dispositivos de sustentação do tinteiro. 681.621.65 Máquinas de endereçamento que usam
681.62.064.7 Substituição de tinteiros. processos a álcoo I.

• 681.62.064.9 Dispositivos desentintadores. Limpadores. 681.621.7 Impressoras de laboratório (para duplicação de
681.62.066 Mecanismos para alimentação do material a ser relatórios de experiências).

• impresso (alimentação do papel etc.). 681.621.8 Máquinas para processos especiais (elétricos,

681.62.066.1 Alimentação a partir da bobina de papel. quimicos) de duplicação.

• 681.62.066.2 Alimentação de folhas separadas. 681.621.83 Para processos elétricos de duplicação.
Alimentadores de folhas em geral. 681.621.84 Para processos químicos de duplicação.

• 681.62.066.3 Alimentadores de folhas com cilindros de 681.622 Impressoras, prelos manuais. Prensas de
atrito, fitas de atrito etc.. platina.• 681.62.066.5 Alimentadores de folhas com agulhas, escovas 681.622.1 Prensas primitivas, de madeira.

de metal etc .. 681.622.2 Prensas de platinamonocrômicas. Prensas de• 681.62.066.6 Dispositivos para levantar as folhas separadas platina para impressão monocrômica.

• por sucção. 681.622.3 Prensas de platina multicromáticas. Prensas de

681.62.066.7 Dispositivos para elevar, para abaixar da pilha. platina para impressão colorida.

• 681.62.066.8 Mecanismos de alimentação automática para 681.622.4 Prensas de platina para provas.

cartões e envelopes. 681.622.6 Prensas de platina para gofragem, relevo.

• 681.62.066.9 Outros detalhes. 681.624 Prensas para impressão em relevo.
Dispositivos de retardamento. Máquinas impressoras tipográficas.

• Transportadores de folhas. Para prensas de platina em relevo ver

681.62.067 Outros mecanismos para transporte e 681.622

• tratamento de material a ser impresso, dentro 681.624.1 Impressoras planocilíndricas.

da impressora. 681.624.4 Impressoras rotativas tipográticas.

• 681.62.067.1 Dispositivos para limpeza da superficie do 681.624.41 Impressoras rotativas tipográficas com

material a ser impresso. alimentação de folhas soltas.

• 681.62.067.2 Dispositivos para umedecer o papel. 681.624.44 Impressoras rotativas tipográficas com

681.62.067.3 Mecanismos diversos. Pegadores de grampo. alimentação de papel em bobina.• Pegadores de sucção. Dispositivos de ponta. 681.624.5 Impressoras rotativas tipográficas com

• 681.62.067.4 Dispositivos para evitar manchas, sujeira do alimentação do papel em bobina para

papel. impressão policrômica.

• 681.62.067.5 Mecanismos de recepção, empilhamento de 681.624.8 Impressoras flexográficas.

folhas impressas. 681.625 Impressoras por processos que não usam

• 681.62.067.6 Mecanismos para conferência, seleção de folhas relevo. Impressoras para fins especiais.
impressas. 681.625.1 Impressoras para matrizes de entalhe.

• 894
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681.625.11

681.625.12
681.625.14
681.625.142
681.625.143

681.625.2
681.625.21
681.625.22
681.625.23

681.625.232

681.625.233

681.625.234

681.625.3

681.625.6

681.625.7

681.625.71

681.625.74

681.625.75

681.625.78

681.625.8

681.625.811

681.625.812
681.625.813
681.625.823

681.625.825
681.625.827
681.625.834

681.625.835
681.625.836

681.625.838

681.625.842
681.625.843
681.625.845

681.625.9

681.625.91

681.625.92

Impressoras calcográficas.
Calcográficas de cobre. Impressoras de
gravuras.
Calcográficas planas.
Calcográficas rotativas.
Calcográficas de alimentação por folhas soltas.
Calcográficas de alimentação por papel em

bobina
Impressoras planográficas.
Impressoras planográficas manuais.
Impressoras planográficas diretas.

Impressoras planográficas offset.

--+ 681.621.5
Impressoras offset planocilíndricas.
Impressoras offset rotativas de alimentação por

folhas soltas.
Impressoras ofTset de alimentação por papel

em bobina
Impressoras diagráficas. Impressoras de tela e
estêncil, impressoras para serigrafia.

Impressoras colográficas. Máquinas de
colotipia
Impressoras para impressão em materiais
diversos.

--+ 666.1.058.4.6'77.057.53
Impressoras para impressão em metal.

Impressoras de placas.
Em madeira.

Em couro ou materiais semelhantes.

Em borracha ou plástico.
Impressoras para determinados produtos.

--+ 655.28.026
Impressoras de livros.

Impressoras de jornal.
Impressoras de revistas.

Impressoras de obras.

Impressoras para embalagens, rótulos.
Impressoras para impressão de transferências.
Impressoras de bilhetes de viagem.

--+ 681.173.2
Impressoras de formulários.
Impressoras de papel-moeda, cédulas de
dinheiro.

Impressoras de brai le.

Impressoras de partituras musicais.
Impressoras de mapas.
Impressoras de papéis de parede.

Outras impressoras para finalidades especiais.

--+ 681.327.11
Impressoras de computador.
Máquinas para editoração eletrônica.

Impressoras de impacto.
Impressoras matriciais de

impacto. Impressoras de linha.
Impressoras que não são de impacto.

Indicar as características dos processos
não relacionados aqui por: 77...

681. 625.922

681.625.923
681.625.924

681.625.97

681.626

681.626.1

681.626.11

681.626.13

681.626.2
68 Ui26.3
681.626.4

681.628

681.628.3
681.628.4
681.628.5

681.628.7

681.628.8
681.628.9
681.628.93

681.628.94

681.628.95

681.629
681.629.2

681.629.6

681.65

681.651

681 Mecanismos e instrumentos de precisão

681.625.92:772.938 Impressoras

eletrográficas
Impressoras térmicas.

Impressoras térmicas de
transferência de cor.

Impressoras a jato de tinta.
Impressoras laser, impressoras de diodos
emissores de luz e impressoras similares de

páginas.
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

681.625.924:772.16 Impressoras laser que

usam processos a seco de prata
Máquinas de pautação, Impressoras para

gráficos, papéis quadriculados, rnilirnetrados.
Dispositivos para carimbar, numerar, datar.

--+ 681./7
Exemplo(s) de Combtnaçãotões):

681.626.064.3 Tinteiros. Almofadas de

tinta
Dispositivos para carimbar. Dispositivos para

rotular.
Carimbos manuais. Dispositivos manuais para

carimbar.
Dispositivos e máquinas para carimbar, para
selar cartas (para correspondência).

Mecanismos de numeração para impressoras.
Carimbos de data. Datadorcs,
Perfuradores. Máquinas perfuradoras.

Equipamento auxiliar para trabalhos de

impressão.
--+ 686.1.053

Máquinas e dispositivos de perfuração.
Máquinas e dispositivos de bronzear.

Dispositivos para imprimir margens em folhas.
envelopes etc ..

Máquinas para tratamento preliminar e

posterior de material a ser impresso.
Máquinas para lavagem de rolos.

Outros acessórios.
Mecanismos transportadores.

Mesas transportadoras. Rolos
transportadores.

Aparelhos de medição.
Medidores da altura do clichê.

Medidores da profundidade do talhe da
gravura. Ampliadores.

Dispositivos e máquinas para confecção de
clichês.

Máquinas impressoras combinadas.
Para mais de um processo de impressão (p. ex.,
impressoras de relevo e calcográficas).

Para impressão e processamento combinados.
Máquinas de impressão e
perfuração.

Acessórios para trabalhos de impressão.
--+ 667.52, 676.22

Massas e materiais diversos.



•• 681 Mecanismos e instrumentos deprecisão

•• metálicas. 681.7.026 Outros processos da indústria óptica.
681.652.3 Matrizes de metal para impressão. 681.7.026.2 Descimentação, descolamento.

• 681.652.4 Matrizes de impressão feitas de outros 681.7.026.3 Limpeza.
materiais(p. ex., borracha,plástico). 681.7.026.4 Envernizamento. Laqueação.

• Indicar o material por -03. .. 681.7.026.5 Rotulação. Marcaçãoda graduação.
681.652.5 Matrizesflexíveisde impressão. Quadrículos.Retículos.

• 681.652.6 Superficiescurvas rígidasde impressão. 681.7.026.6 Processosde película fina.
-+ 681.62.061 681.7.027 Seleção.Prescrição. Montagem.• 681.654 Rolos, cilindros para entintamento, 681.7.027.2 Seleçãoe ajuste de lentes.

umedecimento, limpeza etc•• 681.7.027.4 Escolhada armação.• 681.654.3 Rolosde limpeza. Cilindros de limpeza. 681.7.027.6 Inserçãode lentes na armação. Preparode

• 681.654.5 Branquetasde cilindro.Branquetasde borracha. óculos completos.
681.654.6 Rolosumedecedores. Camisade rolos 681.7.028 Testes. Correção, ajustamento de aparelhos

• umedecedores. ópticos.
681.654.7 Rolosde tinta Rolosde tintagern,de 681.7.028.1 Combinaçõesde lentes(inclusivecombinações

• revestimento. experimentais).
681.7.028.2 Correção.Ajustamento.

• 681.7 Aparelhos e instrumentos ópticos. 681.7.03 Materiaispara fabricação de aparelhos ópticos.
-+ 520.77 Vidros ópticos e outros materiais.

• Especificar os instrumentos ópticos por-I/ -+ 666.22
-9 (de 62-1/-8 e 66-9) 681.7.031 Vidrosópticos.Vidros para óculos. Vidros

• Subdivisões auxiliares especiais coloridos.Vidros de filtro.
681.7.01 Teoria e caracteristicas geraisde instrumentos 681.7.032 Vidrode espelho.Vidro espelhado.

• ópticos. 681.7.033 Vidrotécnico.
681.7.012 Aberrações. 681.7.034 Vidro de quartzo.• 681.7.013 Característicase desempenhode instrumentos 681.7.035 Cerâmicade vidro.

• ópticos. 681.7.036 Cristais.
-+ 77.022.8 681.7.037 Plástico.

• 681.7.013.1 Percurso do raio. 681.7.038 Metal.
681.7.013.2 Capacidadede concentrara luz. 681.7.04 Materiaisauxiliarespara fabricaçãode

• 681.7.013.22 Abertura. aparelhos ópticos.
681.7.013.24 Intensidadeluminosa. 681.7.042 Abrasivos.Materiaisde esmerilhamento.

• 681.7.013.25 Transmitânciade luz. 681.7.043 Agentesde polimento.
681.7.013.3 Campofocal. Sesquiôxido de ferro. Óxido de

• 681.7.013.5 Distânciafocal. cromo. Óxidos de terras-raras.

681.7.013.6 Escalada imagem. 681.7.044 Veículosparaagentespolidores.

• Ampliação. Redução. Piche. Têxteis. Plásticos.

681.7.013.7 Profundidadede foco. 681.7.045 Cimentos.• 681.7.013.8 Qualidade da imagem. 681.7.046 Solventes.
Poder de resolução. Contraste da Álcool. Acetona. Benzeno. Éter.• imagem. 681.7.047 Revestimentos. Vernizes.Lacas.

• 681.7.015 Extensãode comprimentode onda de 681.7.048 Refrigerantes. Lubrificantes(óleosetc.),

instrumentos ópticos. 681.7.049 Tecidos e têxteis ópticos para limpeza.

• 681.7.015.2 Luz infravermelha. Tecidos abrasivos. Tecidos de

681.7.015.3 Luzvisivel. polimento. Tecidos de limpeza.

• 681.7.015.4 Luzultravioleta. Estofamentos.

681.7.02 Métodos de produção de elementosópticos. 681.7.05 Equipamento, instalações, maquinaria,

• -+ 666.22 ferramentasetc. para fabricaçãode
681.7.022 Trabalhosemdesbastamento. instrumentos ópticos.

• Fundição. Moldagem. Laminação. 681.7.052 Instalações.
681.7.023 Usinagem(comformaçãode aparas). -+ 666.1.03

• Corte. Perfuração. 681.7.052.2 Instalaçõesde limpeza.
681.7.023.4 Fresa, 681.7.052.3 Instalaçõesde ventilação. I• 681.7.023.5 Formaçãode bordas. 681.7.052.4 Bombasde refrigeração.
681.7.023.7 Esmerilhamento e polimento. 681.7.052.5 Equipamento para depósito de pellculas finas.

~• 681.7.024 Montagemde vidros ópticos.Colagem. 681.7.052.6 Fomos. Fornalhas. Estufas. I,
Cimentaçãofina. Contato óptico, 681.7.053 Máquinas.• Compressão. Fusão. Soldagem. 681.7.053.2 Máquinasde produção e preparaçãogeral.

• 681.7.025 Montageme fixaçãopara trabalho. Máquinas de corte. Máquinas de

Cimentação grosseira. Fixação perfuração. Máquinas de formação de

• mecânica e pneumática. bordas.
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Máquinas para produçãode superficies planas
e esféricas.

Máquinas de fresar, esmerilhar e

polir. Máquinas para centrar. Máquinas

de chanfrar.
Máquinas para produzir outros tipos de
superflcies.
Ferramentase equipamento.
Ferramentaspara trabalhar superficiesópticas.

Suportes, portadores (p. ex., de

lentes). Ferramentas de esmerilhamento e

polimento. Ferramentas de pressão.

Ferramentas e dispositivos de montagem.

regulagem.
Ferramentasde diamante.
Ferramentas mecânicas.

Placasdetorno.Mandr~.Fusos

deesmerilhamento.

Gramposde centralização.Mandris de
centralizaçãopara cimentar.
Armaçõesde lavagem.
Ferramentasde mediçãoe teste. Equipamento
de teste.
Aparelhos para medição ou testes de
distâncias,diâmetrose centralização.

Calibradores.

Aparelhos para teste de qualidadede superficie
com uso de interferência.

6culos de teste. Esferômetros.

Aparelhos para teste de propriedades de
materiais.

Aparelhospara medição de índice

de refração. Aparelhos para teste de
schilerização.

Dispositivospara mediçãode ângulos.
Goniõmetros,
Dispositivos para medir distâncias focais.
Técnicasde controle.
Equipamento de transporte. Material de
embalagem.
Elementosópticos.
Espelhos.
Espelhos segundo a posiçãoe curvatura da
superflcierefletora.
Espelhosde superflcie frontal.
Espelhos de superflcie posterior.
Espelhos planos.
Espelhosesféricos.
Espelhos não-esféricos(exceto os espelhos
planos).
Espelhosde seçãocônica.

Espelhos parabólicos. elípticos.
hiperbólicos.

Espelhoscilíndricos.
Espelhoselasticamentedeformáveis.
Espelhos llquidos.
Espelhospoligonais (dispostos em paralelo ao

681.7.067

681.7.066.6

Reticulos(com várias pautaçõesem superficies
diversas). Retículosde difraçãode fendas
interseccionais.
Aberturas. Lâminas, chapas. Filtros.Círculos
divididos. Divisões.
Paradas(diafragmas). Aberturas.
Lâminasde planos paralelos com propriedades
mecânicase geométrico-ópticas especiais(com
superficies polidas, foscas ou revestidas).
Lâminasde planos paraleloscom propriedades
especiais elétricas e de transmissão. Filtros.
Filtros de absorção.
Filtrosde interferência.
Filtros de interferência de polarização.Filtros
de Lyot.
Películasfinas para finalidadesópticas.
Filtros em cunha.
Lâminascom superficiesnão-esféricas.
Lâminascom graduações.

Retículas. Escalas de medida.
Círculos divididos.

Lâminascom várioselementosde superficie.
Polarizadores.
Prismasde polarizaçãode material cristalino.
Polarizadores de reflexão.
Polarizadoresdicróicos.
Prismas.
Prismassegundo o tipo de superficiee o grau
de reflexão(com superficieplana,curva;parcial
ou completamenterefletiva).
Prismassegundoa função.

Prismas refletores. Prismas

refratores. Prismas com efeito de filtro.

Prismas com efeito polarizador.

Lentes.
Lentesesféricas.
Lentesconvexas.Lentesconvergentes.
Lentescôncavas. Lentesdivergentes.
Lentesnão-esféricas.
Lentesesférico-cilíndricas. Lentescilíndricas.
Lentesde Fresnel (de degrau). Lentesde
tambor. Lentes de zonas.
Lentes prisrnáticas.
Lentes sem efeito óptico (sem potência
refratora).
Lentes de proteção. Lentes de segurança.

---+ 681.738 e respectivas remissivas

Lentes com efeitos especiais.
Lentes com efeito de cor especial.

Lentespara correção da aniseiconia.

Sistemasde lentes. Objetivas.Oculares.
Sistemasde inversão.Condensadores.
Objetivas.
Objetivasde lentes em geral.

Acromáticas. Apocromáticas.

Monocromáticas. Objetivas de fluorita.

Objetivasde espelho (objetivas catóptricas)em

7
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681.7.065.3

681.7.064.7
681. 7.064.8
681.7.064.82
681.7.064.83
681.7.064.84
681.7.065
681.7.065.2

681.7.064.45
681.7.064.46
681.7.064.5

681.7.064.6

681.7.066.8

681.7.066.36
681. 7.066.4

681.7.064.2
681.7.064.3

681.7.064.4

681.7.064.42

681.7.064.43
681.7.064.44

681.7.066
681.7.066.2

681.7.066.22
681. 7.066.23
681.7.066.3

681.7.066.32

681.7.066.35

681.7.063

681.7.064

681.7.067.2
681.7.067.22

681.7.067.23

--r 2s

./

681. 7.054.5

681.7.054.3
681.7.054.4

681.7.054.6
681.7.055

681.7.062.42

681.7.055.2

681.7.06
681.7.062
681.7.062.1

681.7.055.6
681. 7.056
681.7.057

681.7.055.3

681.7.055.4

681. 7.055.5

681.7.062.12
681.7.062.14
681.7.062.2
681.7.062.3
681.7.062.4

681.7.053.4

681.7.054
681.7.054.2

681.7.062.44
681.7.062.47

681.7.062.6
681.7.062.7

681.7.053.3

•
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• 681 Mecanismos e instrumentos deprecisão

•• 681.7.067.252 Objetivas de lentes fotográficas. 681.7.068.5 Bordas retas de fibras. Pentes de fibras.

• 681.7.067.252.2 Objetivasgrandes-angulares. 681.7.068.6 Fibras codificadas por cor (fibras de cores
681.7.067.252.3 Objetivas normais. diversas em feixes).

• 681.7.067.252.4 Objetivas para telefotografia. 681.7.068.7 Conversores de seção.
681.7.067.252.5 Objetivas especiais. 681.7.069 Fontes de radiação. Receptores de radiação.

• 681.7.067.252.6 Objetivas zoom. 681.7.069.2 Fontes de radiação.
681.7.067.253 Objetivas fotográficas de espelho (objetivas 681.7.069.22 Fontes naturais de luz.

• catóptricas). 681.7.069.24 Fontes artificiais de luz.
681.7.067.254 Objetivas anamórficas(anamorfotos). Lasers.• 681.7.067.26 Objetivas de projeção óptica. 681.7.069.3 Receptoresde radiação.

681.7.067.26;:681.7.067.25 Olhos. Receptoresfotoelétricos.• 681.7.067.27 Objetivascinematográficas. Conversores de imagem. Receptores

• 681.7.067.27;:681.7.067.25 fotoquimicos.
681.7.067.28 Objetivas de microscópio. 681.7.07 Elementos mecânicos para os instrumentos

• 681.7.067.281 Objetivas secas. ópticos.
681.7.067.282 Objetivas de imersão. 681.7.072 Montagense armações.

• 681.7.067.283 Objetivas de microscópio de espelho (objetivas 681.7.072.2 Montagens para os elementos ópticos (exceto
catóptricas). lentes de óculos) segundo o projeto.

• 681.7.067.285 Objetivas catadióptricas. Montagens simples. Montagens
681.7.067.288 Tipos especiais de objetivas. com provisão para centralização.

• Objetivas de contraste. Objetivas Montagens com meios de focalização.

de interferência de microscópio. Objetivas Montagens com adesivos. meios de

• microfotográficas. vedação.
681.7.067.3 Oculares. 681.7.072.4 Armações, aros para lentes de óculos.

• 681.7.067.32 Oculares segundo o número de componentes. Exemplots) de Combinaçãotões):

• Exemplo/s) de Combinação(ões): 681.7.072.4-034 Armações de metal
681.7.067.322 Ocularescom dois 681.7.072.42 Armações para lentes de óculos.

• componentes 681.7.072.43 Elementos das armações de óculos.
681.7.067.33 Oculares de Huygens. Aros. Pontes. Hastes laterais..

• 681.7.067.34 Oculares de Rarnsden. Peças de ajuste nas orelhas.

681.7.067.35 Ocularesde Kellner. 681.7.072.44 Encaixes, armações p. ex., para óculos sem aro.

• 681.7.067.36 Oculares ortoscópicas. Oculares de 681.7.072.6 Bancadas e suportes ópticos.
compensação. Oculares periplanáticas. 681.7.073 Caixas. Estojos. Tubos.

~,

• 681.7.067.37 Oculares de projeção. Projetivas. 681.7.074 Cabeças de tubo.
681.7.067.38 Oculares de quartzo. Oculares de medição. 681.7.075 Dispositivos de regulagem, de focalização.

• Oculares especiais. Reguladores.
Micrômetros de microscópio. Macro-reguladores.

• Oculares de autocolimação. Cremalheiras. Micro-reguladores.

681.7.067.5 Sistemas de inversão, principalmente para Parafusos de micrômetro, engrenagens.• telescópios. 681.7.076 Suportes. Reforços traseiros (p. ex., de vidro,
681.7.067.7 Condensadores. de metal).• 681.7.067.72 Condensadores de campo brilhante. 681.7.077 Platinas.
681.7.067.73 Condensadores de campo escuro. Platinas deslizantes. Platinas• 681.7.067.74 Condensadores de luz mista (com luz de várias transversas. Platinas rotatórias.

• cores). 681.7.078 Suportes para instrumentos ópticos.
681.7.067.75 Condensadoresde comutação. 681.7.08 Principios gerais e teoria de medições ópticas e

• 681.7.067.76 Condensadoresde iluminaçãovertical do projeto de apareIhos de medição óptica.
(condensadores de iluminação de topo). 681.7.08;: 53.08

• 681.7.067.77 Condensadores especiais. Divisões principais
681.7.067.772 Condensadores de constraste. Condensadores e 681.72 Ampliadores. Microscópios.

• contraste de fase. 681.722 Ampliadores.
681.7.067.773 Condensadoresde interferência. --+ 662.591

• 681.7.067.775 Condensadores pancráticos (de zoom). 681.723 Microscópios.

I681.7.067.778 Condensadoresultravioleta. 681.723.2 Microscópios segundo seu modo de ação.• 68 I.7.068 Dispositivos de tibras ópticas. 681.723.21 Microscópios de luz transmitida.
~

--+ 666.189.21 681.723.22 Microscópios de luz incidente.• 681.7.068.1 Dispositivos de fibras ópticas segundo a 681.723.23 Microscópios de contraste.
tlexibilidade (rígidos: tlexiveis). 681.723.24 Microscópios de projeção. Microscópios• 681.7.068.2 Fibras únicas. solares.

• 681.7.068.3 Feixes de fibras. 681.723.25 Ultramicroscópios.
681.7.068.4 Chapas de fibras. Feixes cônicos de fibras. 681.723.26 Microscópios de interferência.

• 898
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Microinterferômetro de

Michelson. Ampliador de interferência,

Lente ocular de cristal.

Microscópios de fluorescência.
Microscópios de polarização.

Ortoscópios. Conoscópios.

Microscópios segundo o projeto.
Microscópios monoculares.

Microscópios binoculares. Microscópios
pancráticos (com aumento em zoom).

Microscópios de autocolimação.

Microscópios segundo sua aplicação.
Microscópios universais.

Microscópios de dissecção.

Microscópios de bolso. Microscópios de
viagem.
Óculos. Monóculos. Lentes de contato.
Monóculos.
Óculos (com efeito óptico) em geral. Com
lentes monofocais, bifocais, multifocais.
Pineenês. Lornhões.
Lentes de contato (lentes esclerõtlcas e
córneas).
Óculos sem efeito óptico.
~ 614.893.2,666247.681.7,066,6
Óculos de segurança, Óculos de

proteção. Óculos de natação. Óculos
contra luz solar,

Telescópios. Binóculos.
Telescópios monoculares.
Telescópios astronômicos.
~ 520.2,681.782

Telescópios terrestres.
Telescópios de observação,

Telescópios de mira (para vistas

telescópicas). Telescópios periscôpicos.
Telescópios binoculares. Binóculos.

Binóculos de prisma. Binóculos

de campo, para esportes. Binóculos

galileanos. Binóculos de teatro.

Telescópios com objetivas de espelho
côncavo. Telescópios de reflexão.
Rad iotelescópios.
Câmaras. Projetores. Colimadores.
Câmaras.
Câmaras fotográficas. Câmaras para pose.
~ 771.31

Câmaras cinematográficas (câmaras de cinema).
~ 778.53

Câmaras de televisão. Câmaras de vídeo,
~ 621-397-42

Projetores.
~ 628.946

Projetores de imagens paradas.
~ 77827

Diascópios.
Episcópios.

37M '5

681.777

681.78

681.782

681.782.2

681.782.22
681.782.23
681.782.24
681.782.25
681.782.26
68L782.27
681.782.4

681.782.42

681.782.43
68'-782-44
68L782.45
681.782.46
681.782.47
681.782.5
681.782.7

68L782.8
681.783

68L783.2

68L783.3

68L783.32
68L783.322

68 I. 783.323
68L783.325

68L78333
68'-783.332

68 L783335

681.784

r'
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Colimadores.
Autocolimadores.

Instrumentos ópticos e optoelétricos de
medição e observação.
Instrumentos ópticos astronômicos.
~ 520,681.7512

Instrumentos de observação e medição
astronômica
Astrógrafos.
Astrolábios.
Instrumentos de trânsito.
Círculos meridianos.
Telescópios zenitais.
Circulos verticais.
Equipamento auxiliar.
~ 520.3

Instrumentos para observação solar.
~ 520.24
Celóstatos. Espectro-heliôgrofos.

Coronógrafos. Helioscópios, heliômetros.

Heliôstatos. Heliátropos, heliágrafos.

Magnetôgrafos solares.

fotômetros.
Interferômetros.
Micrômetros.
Espectrógrafos.
Equipamento de guia e controle.
Equipamento de avaliação. Comparadores.
Planetários.
~ 520.98,727.913

Simuladores.
Instrumentos de medição geodésica e
fotogramétrica.
~ 528.5

Instrumentos ópticos de medição geodésica.
Niveis. Teodolitos. Taqueômetros

(taquímetros). Telêmetros a laser. Prismas

de marcação.

Instrumentos fotogramétricos.
~ 528.7

Equipamento fotogramétrico aéreo.
Instrumentos de levantamento topográfico.

Câmaras de levantamento aéreo

em série (câmaras automáticas).

Instrumentos de navegação. Instrumentos
de laboratório.

Instrumentos de transformação.

Instrumentos de avaliação.
Instrumentos de mapeamento
topográfico. Estereocomparadores.
Trianguladores radiais. Estereoscópios.

Instrumentos terrestres.
Instrumentos de levantamento,

Cámaras de medição balística.

Instrumentos de avaliação (instrumentos de
estereomapeamento).
Instrumentos de teste e medição para óptica
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•• Oftalmômetros.Ceratoscópios. 681.785.422 Fotômetros de filtro.

Esqutascôpios. 68 I.785.423 Espectrofotômetros.

• 681.784.3 Aparelhos para determinar a acuidade visual e 681.785.43 Fotômetros para medir a absorção.

as propriedades de lentes de óculos (métodos 681.785.44 Fotômetros para medição de emissão.

• subjetivos). Fotômetros de arco. Fotômetros

Lentes (lentes de teste) de defaísca.

• medição da refração. Experiênciasde 681.785.45 Fotômetros para luminescência. Fotômetros de

casos. Forópteros. Equipamento de teste fluorescência. Fotômetros de fosforência.

• de visão (p. ex., pranchas de exame. 681.785.46 Fotômetros para radiação de Raman.

objetospara exame). Instrumentos de teste 681.785.47 Fotômetros para medição da luz difusa.• de visão. Cilindros transversos. Fotômetros de luz difusa.

Compensadores de cilindros. Instrumentos Fotômetros de turbidez.• para testar a coordenação dos olhos. 681. 785.5 Aparelhos espectroscópicos.

Optômetros. ~ 543.42• 681.784.4 Outros instrumentos para medição e 681.785.52 Equipamento de filtro.

observação dos olhos. 681.785.53 Aparelhos espectroscópicos de prisma.• 681.784.41 Oftalmoscópios. Prismas de dispersão (p. ex.,

• 681.784.43 Instrumentos para medir o campo visual. prismas de Abbé, Amici, Rutherford).

681.784.44 Instrumentos para testar a visão das cores. Espectroscópios de prisma.

• 681.784.45 Instrumentos para medir a pressão interna do Espectrômetros de prisma. Espectrôgrafos

olho. Tonômetros. de prisma. Monocromadores de prisma.

• 681.784.46 Adaptômetros. Espectrofotômetros de prisma.

681.784.47 Acornodômetros. Instrumentos para produção de cores

• 681.784.48 Exoftalmômetros. Pupilômetros.
ótimas com o emprego de prismas.

681.784.5 Instrumentos para ajustar as lentes ao olho.
Instrumentos para misturar a luz dispersa

• 681.784.6 Instrumentos para medições relativas aos
espectralmente com o emprego de prismas.

óculos e às lentes dos óculos.
681.785.55 Aparelhos espectroscópicos com retículo.

• Refractômetrosde vértice.
Retículosde difração.
Espectroscôpios de retículo.

• Esferômetros.
Espectrômetrosde retículo.

681.784.7 Dispositivos para terapia óptica.
Espectrôgrafosde retículo.

1• Lâmpadas de radiação.
Monocromadoresde retículo.

Condensadores de luz. Instrumentos
Espectrofotômetros de retículo.• ortôpticose pleópticos.
Instrumentos para produção de cores

681.784.8 Recursos auxiliares de observação e diagnóstico ótimas com uso de retículos. Instrumento• óptico. para misturar a luz espectralmente
Ampliadorespara diagnóstico. dispersa com uso de retículos.• Gontoscôpios. Microscópios cirúrgicos. 681.785.57 Aparelhos espectroscópicos de interferência.

• Endoscôpios. Colorlmetrosespeciais. Espectroscápiosde interferência.
Dispositivos para contagem de Espectrômetrosde interferência.

• corpúsculos sangüíneos. Câmaras de Espectrômetrosde Fourier.
fundo de olho. 68 I. 785.58 Aparelhos de avaliação para espectrogramas.

• 681.785 Instrumentos para medição de propriedades Aparelho auxiliar para calibração,
ópticas. Instrumentos ópticos para Fotômetros de linha espectral.

• determinação de propriedades não-ópticas. 681.785.6 Outros instrumentos para medição de
681.785.2 Refractômetros. propriedades ópticas.

• 681.785.22 Refractômetros de ângulo-limite. Densitômetros. Gontofotômetros.
Refractômetrosde Abbé. Instrumentos para determinar distâncias.

• Refractômetrosde imersão. aberturasfocais. Instrumentos para
Refractômetrosde esfera. Refractômetros determinar propriedades. aberrações da• de rubi (de gema). imagem. Instrumentos para determinar as

681.785.23 Refractômetros de deflexão. funções de transmissão óptica.• Refractômetrosde diferença. Instrumentos de telescópios duplos.
Refractômetrosde Hilger. Refractômetros 681.786 Instrumentos para medição das• de Chance. Refractômetrosde propriedades geométricas.

• microscópios. Espectrõmetros. Instrumentos para medição de

r681.785.24 Rcfractômetros de reflexão. comprimento. medição de distância.

• 681.785.3 Polarlmetros. Polariscópios. Elipsômetros, Instrumentos para divisão em ângulos.
681.785.4 Fotômetros. medição de ângulos. Goniômetros.

• ~ 771.376 Instrumentos para medição de
681.785.42 Fotômetros segundo sua função e amplitude de coordenadas. Instrumentos para medição

• comprimento de onda. de área.

900••
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681.817.066

681.817.061

681.816.5

681.816.3

681.816.6
681.816.61

681.816.62

"

681.817.063
681.817.064

681.817.5

681.817.062

Monocórdios de teclado.

Clavicórdios. Virginais. Espinetas.

Cravos.

Instrumentos de teclado com teclas percutidas
por martelo. Pianos (Pianos de armário. Pianos
de cauda).
Outros instrumentos de teclado.

Clavicitérios. Pianos-violinos.

Instrumentos de teclado que soam por meio de
ar (em geral). Aerófonos de teclado.
Órgãos. Harmônios.
Órgãos.
Órgãos de palheta. Harmônios. Órgãos

americanos.
Outros instrumentos do tipo de órgão de
palheta.

RegaI.

681.816.8 Concertinas. Acordeões.
681.817 Instrumentos de corda. Cordofones.

Subdivisões auxiliares especiais
681.817.06 Componentes de instrumentos de corda.

Acessórios.
Estrutura geral.

Costilhas. Tampos. Barras

harmônicas. Barras de baixos.

Dispositivos de ressonância.
Caixas de som. Tampos de

ressonância. Ressonadores.

Encordoamento. Dispositivos de afinação.
Teclados e seus equivalentes. Teclas. Braços.
Trastos etc ..
Dispositivos de produção e abafamento de

som.
681.817.066.1 Arcos.
681.817.066.6 Cavaletes. Surdinas.

Divisões principais
681.817.1/.4 Instrumentos de arco. Família do violino.

Família da viola
Violinos. Víolad'arnore.
Violas.

Violoncelos. Violas-de-gamba
Outros instrumentos de arco.
Contrabaixos.
Outros instrumentos de cordas. Instrumentos

de cordas tangidas.
Instrumentos de cordas tangidas, sem braço.

Harpas. Liras.

Instrumentos de cordas tangidas. com braços.
Violões.
Alaúdes. Tiorbas.
Bandolins.
Cítaras. Saltérios.
Banjos.

Outros tipos de instrumentos de cordas.
Rotas. Vielas. Organistros.
Instrumentos percutidos sem cordas.

Harmônicas de vidro. Copofones.

681.817.1
681.817.2
681.817.3
681.817.4
681.817.41
681.817.51.8

681.817.6
681.817.61
681.817.62
681.817.65
681.817.68
681.817.7
681.817.8
681.817.81

681.817.9

Instrumentos para medição e divisão angular.
-+ 656.61.052
Goniômetros. Sextantes.

Instrumentos lnterferométricos,
Refractômetros de interferência.
Comparadores de interferência

Interferômetros de Vãisãlã.

Interferômetros de Dowell.

Interferômetros de raio múltiplo.
Interferômetros especiais.

Interferômetros de cubo de canto.

Interferômetros de espelho angulado.
Interferõmetros de polarização.

681,786.3

681.787.8

681.8

681,787.6
681.787.7

681.81

681.787
681,787.2
681.787.5

681.816.066

681.816.067

681.816.063
681.816.064
681.816.065

681.816.069

681.816.074

Acústica técnica. Instrumentos
musicais.

-+ 7861789

Instrumentos musicais em geral.
-+ 688.73

Subdivisões auxiliares especiais
681.81.0 I Instrumentos musicais segundo o timbre.
681.81.011 Mais alto que soprano. Sopranino.
681.81.012 Soprano.
681.81.013 Alto.
681.81.014 Tenor.
681.81.015 Barítono e baixo.
681.81.015.1 Barítono.
681.81.015.2 Baixo.
681.81.016 Mais baixo do que o baixo. Contrabaixo.
Divisões principais
681.816/.819 Instrumentos musicais.
681.816 Instrumentos de teclado.

Pianos. Cravos. Õrgãos.
Subdivisões auxiliares especiais
681.816.06 Componentes de instrumentos de teclado.
681.816.061 Estrutura geral.
681.816.061.2 Armações. Chassis. Cepos. Cravelhames.
681.816.061.3 Caixas. Arcabouços.
681.816.061.6 Cavidades de ar.
681.816.062 Dispositivos de ressonância.
681.816.062.1 Tampos de ressonância.
681.816.062.4 Ressonadores.
681.816.062.5 Cavaletes dos tampas de ressonância.
681.816.062.8 Dispositivos de tensão para tampos de

ressonância
Encordoamento. Dispositivos de afinação.
Teclados, Teclas.
Dispositivos de transposição. Acopladores.
Registros.
Maquinismo.

Martelos. Plectros. Cabeçotes de

martelos. Abafadores.
Pedais. Outros dispositivos de alteração do
som. Trastos.
Outros dispositivos e recursos mecânicos para
tocar instrumentos de teclado.
Fornecimento de ar para tubos de órgão.

Foles do órgão. Caixas de ar do
ôreão. Tubos do ôreão.

•
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681.82

681.819.9

681.819.1

681.819.2

I

1

Acessórios para máquinas de rolos de música.

Rolos de música.
Dispositivos de mudança para discos, cilindros
etc. (para caixas musicais).

Mecanismos de tanger cordas. Dispositivos

para produção de som.

Abafadores.
Outros acessórios.

Discos, cilindros de músicas etc.
(para caixas de música).

681.82.071

681.831.4

681.831.6

681.82.073

681.831.2

681.835
68\.835.2

681.835.3
681.835.4
681.84

681.828.4

681.82.076
681.82.079

681.82.075

681.831.3

681.831

681.828

681.827

681.828.2

681.828.5
681.83

681.828.3

681.825
681.826

Divisões principais
681.821 Aerofones mecânicos.
681.821.1 Harmônios mecânicos. Melodeões.

681.821.2 Harmônicas mecânicas.
681.821.3 Órgãos mecânicos. Realejos. Órgãos mecânicos

de feira.
Dispositivos mecânicos de música com
mecanismo de pente pinçado. Caixas
musicais.
Pianos mecânicos. Pianolas.
Dispositivos mecânicos de música para
instrumentos de teclado.

Mecanismos de cilindros com
pinos. Mecanismos de rolo perjurado.

Orquéstrions (orquestrinas).
Carrilhões. Sistros mecânicos. Movimentos
que produzem repiques. Instrumentos com
diversos métodos de produção de som.
Instrumentos mecânicos de cordas
(tangidas. percutidas ou pinçadas).
Instrumentos musicais que empregam
fenômenos físicos particulares. Produção
elétrica e eletrônica de som.

..... 621.371.38

Produção de som por impulsos elétricos
(amplificados e não-amplificados).

Produção de som por meio de osciladores
elétricos.
Instrumentos com corpos sonoros.

Instrumentos com corpos sonoros
eletricamente excitados. p. ex..de cordas.

Pianos elétricos. Instrumentos com retorno

acústico.

Síntese e sintetizadores de som.
Dispositivos auxiliares para ensino de
música. Outros acessórios musicais.
Dispositivos auxiliares para ensino e
prática de música.
Indicadores de ritmo ou tempo.

Metrônomos. Batutas.
Indicadores de timbre.

Diapasões tipo garfo de
percussão. Diapasões de sopro.

Indicadores de notas para teclados.
Dispositivos para gravação de música
executada. Perfuradores de rolos de música.
Acessórios para partituras musicais.
Suportes para partitura.

Estantes, cavaletes para partitura.
Dispositivos para virar as páginas da partitura.

Gravação e reprodução de som.
..... 621.395.625

681.822

681.823
681.824

902

681.819.6

681.818.062 Palhetas.

681.818.066 Dispositivos para alterar o timbre.

681.818.074.2 Bocais, boquilhas, embocaduras etc ..

681.818.074.5 Válvulas.
Divisões principais
681.818.1/.4 Instrumentos de metal. Instrumentos de sopro

de metal.

Trompetes.

Trombones.

Cornetas. Pistões. Cornetins.

Outros instrumentos de metal (de sopro).

Trompas naturais. Trompas de caça. Trompas
de correio. Jagdhõrner (Cors de chasse, Comi

di caccia). Trompas de válvula (trompas

francesas).

Saxorne.

Saxofones.

Cornetas de teclas.
Cornetas de pistões.

Tubas. Eufônios. Sousafones. Serpentão etc ..

Instrumentos de sopro de madeira.

Flautas.
Flautas transversais.

Flautins.

Flautas verticais.

Flautas doces. Flajo/és. Flautas
de Pão Ocarinas.

Assobios.

Clarinetas.
Oboés. Come-inglês. Charamelas. Shawms.

Krummhorns (crumhorns) etc ..

Fagotes.

Outros instrumentos de sopro.

Comes alpinos. Gaita de foles.
Gaitas-de-boca (harmônicas).

Instrumentos de percussão. Idiófonos.

Membranofones.

Tambores.
Caixas. Bombas. Tímpanos.

Atabaques.

Címbalos. Pratos. Maracas. Castanholas.

Matracas.

Triângulos.

Pandeiros.

Instrumentos de percussão com placas ou

tubos de som. Sinos, carrilhões. Sinos

tubulares. Sistros. Marimbas. Vibrafones.
Gongos. Pavilhões chineses (conjunto de

sinos).
..... 673.5

Outros instrumentos de percussão.
Xilofones. Celestas.

Instrumentos exóticos de percussão.

Instrumentos de atrito-percussão.
Reco-reco, ganzá.

Instrumentos musicais mecânicos e
elétricos.

..... 789.9
Subdivisões auxiliares especiais
681.82.07 Componentes de instrumentos musicais

mecânicos etc..

681 Mecanismos e instrumentos de precisão

681.819.3

681.819.4

681.819.5

681.818.52

681.818.56

681.818.6
681.818.7

681.818.1

681.818.2

681.818.3

681.818.4

681.818.41

681.818.8

681.818.9

681.818.91
681.818.93

681.819

681.818.42

681.818.43

681.818.46

681.818.47

681.818.48

681.818.51.8
681.818.5

681.818.51

•
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prateleiras para discos.

Indicadores de velocidade.
Dispositivos de limpeza de discos.
Trabalho sobre gravaçõesjá feitas.

Corte, montagem, edição de fitas
gravadas.

Questões gerais relativas à gravação
sonora.

Análise do som. Medição de
altura e volume. Gravações de teste.

Máquinas de reprodução de som em geral.
Máquinas de tocar cilindros, rolos.
Fonógrafos de cilindro.
Máquinas toca-discos. Fonógrafos dedisco.
Gramofones. Vitrolas.
Máquinas para múltiplos discos.
Reprodutores para mais de um cilindro ou
disco.

-+ 681.135.5

681 Mecanismos e instrumentos de precisão

681.845

681.844

681.841

681 .84.089.5
681.84.089.7
681.84.089.8

681.85

681.847.2
681.847.4

681.846.3

681.846.73

681.846.5
681.846.7

681.842
681.843

681.846

681.846.8

Divisões principais

681.847

681.848

Trocadoras automáticas de
discos. Jukeboxes.

Máquinas de gravação e reprodução de som
segundo o processo fisico empregado.
Gravação e reprodução mecânica direta
(gravação e reprodução acústica).
Gravação e reprodução óptica.
Gravação e reprodução elétrica ou magnética.
Gravadores magnéticos.
Bobinamento e rebobinamento do suporte de
gravação (fita, fio etc.).
Com gravação e reprod ução eletroópticade

som. Gravadores ópticos.
Gravadores de discos compactos
(CDs).

Máquinas de gravação e reprodução do som
segundo a aplicação.
Máquinas de ditado.
Reprodutores de som operados por teclado.

Voders.
Máquinas de reprodução de som
combinadas com outros equipamentos (p.
ex., com equipamento cinematográfico,
relógios, móveis).

-+ 681.11.033.2
Produção de suportes de gravação. Discos,
fitas.

-+ (086.7)
Indicar os materiais por -03 ... (T.abela lk)

Exemplots) de Combinaçãotões):

681.854-036.7 Discos polimerizados
sintéticos de gramofone

681.855-034.71 Discos compactos de
alumínio

Subdivisões auxiliares especiais

681.85.025 Transcrição óptica e eletroóptica.
681.85.027 Métodos elétricos de duplicação. Regravação.

Remasterizacão.

X'i 7
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681.84.081.3

681.84.087

68 I .84.082.5
681.84.082.9

681.84.086

681.84.082

681.84.081.4
681.84.081.42

681.84.085

681.84.081.45
681.84.081.47
681.84.081.48

681.84.082.4

681.84.082.2
681.84.082.3

Subdivisões auxiliares especiais

681.84.081 Dispositivos para gravação e reprodução de

ondas sonoras.
Agulhas de toca-discos. Agulhas de gravação.
Agulhas de transdução, Dispositivos para troca

de agulhas.
Caixas de som. Captadores de som.
Caixas de som mecânico direto (caixas de som
acústicas).
Caixas de som pneumáticas, de ar comprimido.
Captadores sonoros eletromagnéticos.
Caixas acústicas de microfone-condensador.
Captadores sonoros eletrodinâmicos,

eletrostáticos, piezoelétricos e outros.
Controle da agulha. Outros dispositivos
relacionados com captadores sonoros.
Controle, guia da agulha

Suportes de agulha. Suportes, cartuchos de
agulha
Dispositivos para controle automático de
captadores sonoros.
Mecanismos de parada e partida.

Outros dispositivos.
Dispositivos de rastreamento para

indicar determinada passagem numa

gravação. Dispositivos de marcação e

sinalização.

Processos fisicos di versos de registro e

reprodução de som (exceto mecânicos ou

acústicos diretos).
Gravação óptica de som.

-+ 778.534.4
Gravação do som por resistência elétrica.
Gravação magnética de som.
Dispositivos para transmissão acústica de
ondas sonoras.

Braços de som. Cornetas.

trompetes. Tubos acústicos (para sefalar}.

Refletores de som.

Projeto e construção de estúdios e equipamento
de gravação.
Amplificação de som e amplificadores.

-+ 621.375
Megofones. Ressonadores.

Refletores. Moduladores.
Dispositivos diversos para modificação de

som.
Reguíagem,
Mixagem. Superposição.

Distorção e sua correção.
Estereoacústica na gravação e reprodução de

som. Obtenção de efeito direcional e de

profundidade.
Outros dispositivos.

Suportes de discos, porta-discos (nos toca

discos).

Pratos giratórios. Pinos.

681.84.083

681.84.083.5

681.84.089

681.84.089.1

681.84.083.7
681.84.083.8
681.84.084

681.84.087.2
681.84.087.3
681.84.087.4

681.84.087.7
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•• 681 Mecanismos e instrumentos de precisão

•• 681.855 Fabricação de discos compactos para 681.883.43 Localizadores de som. Hidrofones.
gravação sonora. 681.883.44 Sonobóias.

1• 681.857 Fabricação de fitas magnéticas para 681.883.45 Comunicação subaquática Telegrafia
gravação sonora. supersônica. Sistemas de telemetria acústica.

• 681.858 Fabricação de fitas ópticas para gravação 681.883.47 Contramedidas contra o equi pamento de sonar.
sonora. Geradores de ruído. Alvosfalsos.

• 681.88 Dispositivos de detecção acústica, 681.883.48 Sistemas de sonar para navegação.
localização, direcionamento e alcance. 681.883.6 Unidades de sonar.

• Localizadores de som. Hidrofones. Sonar. 681.883.7 Dispositivos de leitura e gravação (indicadores
681.881 Na atmosfera: pelo processo biauricular, e gravadores).

• com sensores planos. 681.883.74 Dispositivos auditivos.
681.882 Na atmosfera: segundo o princípio do 681.883.75 Dispositivos de observação visual.• grupo. 681.883.77 Equipamento de classificação do alvo.
681.883 Métodos e equipamento de sonar. 681.884 Fixação e localização por medição em bases• Localização de objetos subaquáticos. largas.

• Sondagem e localização por meio do eco. 681.89 Outros dispositivos e instrumentos
-+ 629.052.2 acústicos.

• Subdivisões auxiliares especiais 681.892 Dispositivos para detectar as vibrações
681.883.02 Métodos de busca do alvo. mecânicas (p. ex., em pesquisa geológica.

• 681.883.022 Métodos ativos de sonar. em testes de máquinas).
681.883.024 Métodos passiv.os de sonar.

• 681.883.03 Resolução. 681.9 Máquinas para entalhar e esculpir.
681.883.04 Alcance. Reprodução de formas de relevo.

• 681.883.05 Meios de varredura. -+ 73,76 {681.883.052 Varredura passo-a-passo. 681.92 Equipamento para pirografia, relevo,

• 681.883.053 Varredura circular, entalhe etc.. ~

681.883.054 Varredura lateral. 681.922 Equipamento para entalhe ou escultura por \

• 681.883.06 Sistemas e equipamento de sonar segundo a calor.
localização. Para pirografia, pirogravura,• 681.883.062 Sistemas transportados em embarcações. marcação afogo.

681.883.062.2 Sistemas transportados em embarcações de 681.923 Equipamento para trabalho em relevo.• superficie. Equipamento para entalhe em superfícies i

• 681.883.062.4 Sistemas transportados em submarinos. metálicas. ,,",
681.883.063 Sistemas no leito. no fundo do mar. 681.924 Equipamento de entalhe, de gravação. r

• 681.883.064 Sistemas de imersão. 681.93 Equipamento para reprodução de formas
681.883.065 Sistemas trasnportados em bóias. de relevo.

• 681.883.066 Sistemas rebocados. 681.932 Equipamento para reprodução de esculturas
681.883.067 Sistemas de flutuação livre. (fac-símiles, redução, ampliação).

• 681.883.068 Sistemas aerotransportados. 681.933 Dispositivos para tomar as medidas de uma

681.883.07 Sistemas e equipamento de sonar segundo a escultura.

• finalidade. 681.934 Equipamento para produção de maquetes,

681.883.072 Sistemas de sonar para pesquisa. modelos. Equipamento para cópia de

• 681.883.074 Sistemas de sonar para navegação. contornos de moldes. Equipamento para

681.883.078 Sistemas de sonar com objetivos especiais. fazer moldes de partes do corpo humano e

• Sonar militar. Sanar naval. outros objetos plásticos.
Divisões principais 681.94 Equipamento de gravação, de gravura.

(• 681.883.2 Sistemas de sonar segundo o tipo de radiação. 681.944 Equipamento para fresagem ou outras

681.883.22 Sistemas de sonar de pulso. formas de gravação de superfícies• 681.883.24 Sistemas de sonar de radiação contínua. cilíndricas, rolos etc. Máquinas para cortar I
I

• 681.883.26 Posicionamento por meio de sistemas de sonar rodas (de engrenagem).

\não-direcionais. 681.945 Máquinas para cortar superfícies fresadas

• 681.883.27 Posicionamento por meio de sistemas ou serrilhadas de segurança em puxadores I
direcionais de sonar. de interruptores etc.. t• 681.883.28 Posicionamento biauricular. 681.946 Máquinas para cortar linhas retangulares

681.883.4 Equipamento de sonar (inclusive sistemas de ou paralelas em superfícies planas.

• contramedidas e navegação). Máquinas para hachuras, para hachuras

681.883.41 Sonares. transversais.

• 681.883.42 Equipamento de determinação do eco. 681.947 Equipamento para trabalho em guilhochês.

•• 904
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683 Ferragens. Utensílios de ferro. Serralheria. Fabricação de garrafas. Lâmpadas.
Utensílios para aquecimento

683 Ferragens. Utensilios deferro, Serralheria. Fabricação de garrafas. Lâmpadas. Utensílios para aquecimento

682 Ferraria. Trabalho de ferrador. Trabalho com ferro forjado a mão

Ferraria para móveis.
-+ 672.94.683.3.739.1

Ferraria para construção.
-+ 672.Il. 691.7/8

Grades. Balcões. Balaustradas.
Ferraria ornamental. Placas, letreiros
etc..

Ferraria de ferramentas. Forja de
ferramentas cortantes.

-+ 621. 73.672.3. 6-:2.~ /

Rompões de ferraduras. Garras.
Métodos e dispositivos para cuidado com
os cascos.

682.6

682.62
682.64

683.336.4
683.336.5
683.336.6

683.336.2
683.336.3

683.336.98

683.336.96

682.17
682.18

683.336.9

682.5

682.3

683.334
683.335

683.336

Divisões principais
683.331 Fechaduras simples. Fechaduras com trava

diurna.
Cadeados.
Fechaduras de segurança (com vários tipos
de chave).

Fechaduras dormidas.
Fechaduras com diversos dispositivos de
segurança.
Fechaduras de combinação, de segredo.
Fechaduras que revelam abertura não
autorizada.
Fechaduras de tempo.
Fechaduras com dispositivo de alarme.
Fechaduras operadas por dispositivos elétricos,

eletrônicos ou magnéticos.
Tipos de fechadura segundo os componentes
auxiliares.
Fechaduras de encaixe e outras fechaduras com

elementos retráteis.
Fechaduras abertas por pressão ou impacto
perpendicular à cobertura da fechadura
(empurrando ou puxando).

Fechaduras seaundo a aolicacão.683.338

-'-~ .

-+ 621.73.683.739

-+ 672.3.691.8

Ferragens. Utensílios de ferro.
Classificam-se aqui as questões e
informações gerais sobre fabricação de
vários tipos de ferragens. As ferragens
específicas são classificadas no número
específico para o assunto, p. ex.• 62/.88
Dispositivos de fixação (ganchos. fixações
de parafuso etc.)

Ferraduras de uma só peça.
Ferraduras múltiplas.
Ferraduras macias.

Protetores de casco. Inserções
macias.

Ferraduras para diferentes animais
exceto os eqüinos.

Ferraduras parafissípedes.

•T

Divisões principais

683.33.072

683.3

682.15

683.1

682.1

682.12
682.13
682.14

Serralheria. Fabricação de
fechaduras. Ferragens de portas.

-+ 684.419,739.4
683.31 Trancas. Ferrolhos.
683.311 Trancas simples.
683.312 Trancas múltiplas.
683.313 Trancas de segurança.
683.33 Fechaduras. Chaves.
Subdivisões auxiliares especiais
683.33.07 Componentes de fechaduras.
683.33.071 Alças de fechadura Maçanetas de fechaduras.

Pinos para destravar.

Componentes de fechaduras.
Lingüetas. Retentores.
Volteadores. Buracos defechaduras.

Trabalho de ferrador. Ferraria de
ferraduras.

-+ 636.083.42
Subdivisões auxiliares especiais
682.1.03 Cravos de ferradura.
682.1.05 Ferramentas do ferrador.

Tenazes. Martelo. Grosas.

•••
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• 683 Ferragens. Utensílios de ferro. Serralheria. Fabricação de garrafas. Lâmpadas. Utensílios para aquecimento

•• Algemas. Grilhões. verter, com vaporizadores, aplicadores.

• 683.34 Recipientes e locais para salvaguarda de 683.533 Tampas, chapinhas de garrafas.
valores. 683.534 Tampas esféricas. te?

• --+ 672.93 683.535 Tampas do tipo estribo. I
I

683.341 Caixas fortes. 683.54 Dispositivos para impediro reenchimento I

• Caixas. cofres de dinheiro. Caixas de garrafas. Válvulas que impedem a

• para títulos. reutilização.
683.342 Cofres. 683.55 Lacres e outros dispositivos de segurança
683.343 Cofres como parte da construção. para fechos, tampas.• Cofres de parede. Depósitos de 683.56 Limpeza, enchimento e vedação de

• segurança. recipientes. Dispositivos para abrire
683.35 Dispositivos de sustentação em geral. servir.

• Prendedores. 683.561 Limpeza de garrafas, copos, da serpentina
683.352 Prendedores de porta. dos barris de cerveja.

• 683.352.2 Prendedores de porta com dispositivos para 683.561.2 Limpeza de garrafas.
manter a poria fechada ou entreaberta. 683.561.4 Limpeza de vasilhames usados para beber.

• 683.352.3 Prendedores de porta sem dispositivos de 683.561.5 Limpeza da serpentina de barris de cerveja.
movimento. 683.562 Equipamento para encher. Enchimento de

• Prendedores de esfera. garrafas e barris, tonéis.
683.352.4 Prendedores de porta com dispositivos de 683.562.2 Instalações para engarrafamento de bebidas

• alarme. alcoólicas etc. Enchimento por pressão.
Prendedores de portas de lojas, Sifonagem.• com sinos. 61D.562.3 Instalações para encher barris. tonéis.

683.352.6 Correntes de segurança. 683.563 Fechamento, arrolhamento, aramagem de

+
• 683.353 Dispositivos de segurança de janelas garrafas.

• (prendedores, fechaduras de janelas ete.), 683.564 Dispositivos para abrir garrafas e outros
683.36 Gonzos. Pinos de gonzos. Ferragens de recipientes. Abridores de garrafas.

• portas e janelas. --+ 641.516,672.466
--+ 621.888.2 683.564.2 Saca-rolhas.

• Gonzos dejunta. Carretilhas para 683.564.3 Dispositivos para abrir garrafas. Abridores de
portas de correr. garrafas.

• 683.37 Fechos, travas, retentores etc. para portas 683.564.4 Dispositivos para abrir latas e vidros.

~e janelas. Abridores de lata. Abridores de vidros de

• 683.372 Fechos de porta. conservas.
683.373 Dispositivos de fechamento automático 683.564.5 Dispositivos para extrair os batoques dos I

• para janelas, portas, venezianas (ativados barris. Saca-batoques.
pelo tempo, cronômetros etc.), 683.564.8 Dispositivos para abrir caixas. Abridores de• 683.374 Travas de porta e janela (para impedir que caixas.
batam), sozinhos ou combinados com 683.565 Equipamento para servir, distribuir.• fechos. Dispositivos para sangrar, tirar, sifonar etc ..

• 683.376 Travas ou retentores para janelas, portas, 683.565.1 Dispositivos para servir.
venezianas, na posição aberta. Bombas para cerveja.

• 683.378 Dispositivos para clarabóias, grades, 683.565.2 Compressores de ar para servir bebidas.
janelas corrediças, persianas de enrolar Equipamento de pressão para cerveja, chope.

• etc.. 683.565.3 Dispositivos para dióxido de carbono e outros
gases.

• 683.5 Fabricação de garrafas e 683.565.4 Dispositivos para servir diretamente das
acessórios para servir. garrafas.

• --+ 621.642.17, 621.798.147,663.059. Garrafas sifonadas.
666.171 683.565.6 Reguladores de pressão. Protetores de

• 683.51 Vasilhames e acessórios para servir e espalhamento do líquido.
beber. 683.566 Tampas de barris. Batoques etc. Fixadores

• Garrafas. Frascos. Jarras. de batoques.
683.53 Tampas. Tampos, rolhas, chapinhas etc .. 683.567 Torneiras para servir. Bicas, válvulas,• 683.531 Tampas para fechamento de vasilhames de torneiras.

armazenamento (principalmente --+ 621.646.6• vasilhames de armazenamento de bebidas 683.568 Dispositivos para medir e indicar o volume

• alcoólicas). de líquido.
683.532 Tampas com outros dispositivos além da 683.58 Apoios para copos de cerveja, de chopes.

• vedação. Discos, para contar o número de copos
Tampas com dispositivos para servidos etc..
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683 Ferragens. Utenstlios deferro. Serralheria. Fabricação de garrafas. Lâmpadas. Utensülos para aquecimento

•••
• I

•••••••••••••••.~

•••
• L~

••••· ,•••••. ;

e1.'

1: •

683.8

683.86

683.862
683.864

683.865

683.867

683.868

683.87
683.871
683.872
683.873

683.874

683.875

683.876

683.877

683.878

683.88

683.882

683.883

683.884

683.887

683.888

683.89

Lâmpadas a combustível ou de
chama. Lam piões.
~ 628.9 e respectivas remissivas

Detalhes de lâmpadas de combustível.
~ 628.95

Reservatório da lâmpada.
Abastecimento, alimentaçlio de
combustfvel.
AfixaçAo de refletores, refratores, quebra
luzes etc ..
Pavios, mechas e acessórios'.

Aparadores de pavios.

Corpos incandescentes, camisas etc.
Suportes da camisa.
Queimadores.
Queimadores de pavio brilhante em geral.
Queimadores de pavio de chama azul.
Disposição do pavio no queimador.

Buchas de pavio. Ajustadores do
pavio. Dispositivos de ajustamento do

pavio.
Queimadores lentos (nos quais o gás
produzido no pavio não é imediatamente
queimado).
Queimadores de bujão. Queimadores de
chama chata.
Queimadores a vapor (para combustível
líquido volatllizado). Queimadores a vapor
de hidrocarboneto.

Volatilizadores. Evaporadores.

Queimadores a gás incandescente.
Queimadores de acetileno.
~ 662.951.2

Queimadores a gás de chama azul.
~ 621.791

Dispositivos de ignição e apagamento da
chama.
Dispositivos de ignição para lâmpadas com
combustfveis líquidos ou sólidos.
Dispositivos de apagameDto para lâmpadas
com combustfveis líquidos ou sólidos.

Apagadores. Sopradores.
Abafadores.

Dispositivos de igniçlio e apagamento para
lâmpadas de gás.
Auto-acendedores, acendedores
automáticos a gás catalftico.
Piloto (chamas- piloto) e seu projeto.

Chamas que aumentam. Linhas de

retorno de chama.

Outras partes e acessórios.
Cilindros, mangas de lâmpada.

Protetores contra o vento. Seguradores.

683.9

683.92

683.922

683.923

683.927

683.929
683.93

683.94

683.943
683.944

683.945

683.946

683.95
683.953
683.954
683.955
683.956

683.957
683.96

683.97

683.972

683.973

683.974

683.975

683.98

Aparelhos de aquecimento.
Estufas.
~ 621.365, 641.53,644.12,66.041,
662.9,697

Lareiras, estufas e fogões de cozinha em
geral.
Dispositivos de abastecimento de
combustível.
Suprimento de ar. Regulagem da tiragem
de ar,
Fornos e fogões de cozinha com aquecedor
para suprimento de água quente, com
aquecedor de pratos etc ..
Remoção de cinzas. Limpeza.
Lareiras abertas para aquecimento do
ambiente. Lareiras. Grelhas.
~ 697.243.3

Lareiras fechadas para aquecimento do
ambiente. Fogões, estufas.
Fogões, estufas de combustível sólido.
Fogões, estufas de combustível líquido.
~ 662.94

Fogões, aquecedores a gás. Lareiras a gás.
~ 662.95

Fogões, estufas para combustíveis sólidos,
líquidos ou gasosos.
Fogões de cozinha.
Fogões de cozinha a combustível sólido.
Fogões de cozinha a combustível líquido.
Fogões de cozinha a gás. Fogareiros a gás.
Fogões de cozinha que usam diversos
combustiveis (p. ex., carvão e gás).
Fogões elétricos de cozinha.
Pequenos dispositivos portáteis para
aquecimento.
Aquecedores de água. Tanques de água
quente.
~ 644.62.696.4
Aquecedores defluxo contínuo de

água.
Sistemas de circulação de água. Tanques de
água quente.
Contato direto do recipiente de água com as
chamas. Caldeiras, aquecedores de
cozinhas.
Aquecimento indireto por meio de gases de
combustão,

Aquecimento por meio da imersão do
elemento. Aquecedores de imersão.
Acessórios para aparelhos de
aquecimento.
~ 662.58/.59
Acendedores (p. ex., de gás) .

Ferros para ativar afogo



684 Indústria do mobiliário e indústrias afins. Fabricação de móveis. Estofamento

684 Indústria do mobiliário e indústrias afins. Fabricação de móveis. Estofamento
--+ 645,674

Indicar detalhes. componentes etc. dos móveis por -J/-9 (de 62-J/-8 e 66-9)

684.416

684.412

1Camas. Berços. Divãs. Sofás.
--+ 6J 5.478.2

Camas.
--+ 685.533

Exemplo(s) de Combinação/ões):

684.422-182.6 Camas dobráveis
Berços.
Divãs. Sofás-cama. Sofás.

--+ 684.433.3
Assentos. Cadeiras. Bancos. Tamboretes.
Exemplots) de Combinação(ões):

684.43.07 Assentos estofados
Cadeiras simples (não estofadas). Cadeiras
de encosto reto.
Poltronas. Espreguiçadeiras. Cadeiras de
braços. Conjuntos de sofá e poltrona.
Cadeiras de braços, poltronas. Cadeiras de
descanso. Cadeiras para repousar diante da
lareira.
Sofás.

--+ 684.428

Cadeiras para assistir à televisão.
Cadeiras de balanço.
Tipos especiais de cadeira.
Cadeiras de pernas altas.

Cadeiras altas para crianças.

Tamboretes de trabalho.

Cadeiras de pedestal. Cadeiras giratórias.
Assentos de veículos.
Tronos. Cadeiras indicativas de hierarquia.
Cadeiras grandes.
Tamboretes.
Assento com vários lugares.

Bancos. Bancos de igrejas.

Mesas. Escrivaninhas. Bancadas de
trabalho.
Mesas.
Escrivaninhas. Mesas de escritório. Birõs.
Mesas de leitura. Carteiras.
Balcões. Balcões de loja. Balcões para
outros serviços.
Bancadas de trabalho. Mesas de trabalho.
Bancadas de laboratório. Mesas de
açougueiro etc ..
Armários. Cômodas. Arcas. Armários
divisores de ambiente.
Arcas. Cômodas.
Exemplo(s) de Combinaçãotões}:

684.452.07 Otomanas (arcas estofadas)
Armários, guarda-louças.
Anuários de mantimentos.
Guarda-roupas. Anuários para roupa de cama e

mesa.
Escaninhos com chave (para vestiários,
fábricas, escolas etc.).
Armários de cabeceira. Criados-mudos.

684.42

684.422

684.426
684.428

684.43

684.432

684.433

684.433.2

684.433.3

684.433.4
684.433.7
684.434
684.434.2

684.434.5
684.434.7
684.434.8

684.435
684.436

684.44

684.442
684.444

684.446

684.447

684.45

684.452

684.453
684.453.2
684.453.5

684.453.6

684.453.7

908

684.4

Divisões principais
684.41 Componentes dos móveis. Acessórios dos

móveis.
Bases. Componentes de suporte. Pedestais.
Pernas. Pés. Apoios etc ..
Superficies horizontais.
Peças de extremidades. Peças da parte
posterior. Peças laterais.
Peças de extremidades ..
Peças da parte posterior.
Peças laterais.

Braços.

Peças de fechamento. Coberturas.
Portas. Tampas. Abas.

Gavetas, prateleiras etc..
Acessórios dos móveis. Ferragens de
armários.

--+ 683.3
Maçanetas. Puxadores.

684.4.07

684.4.05

684.414
684.415

684.415.2
684.415.6
684.415.8

684.417
684.419

684.4.034

684.4.051
684.4.053
684.4.057

Móveis. Projeto e fabricação de
móveis.

--+ 672.94. 674.23
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

684.4:022.9 Projeto e fabricação de móveis
para bibliotecas

684.4:615.478.2 Projeto e fabricação de
móveis para hospitais

684.4:645.63 Projeto e fabricação de
móveis para cozinhas

684.4:651.2 Projeto e fabricação de móveis
para escritórios

--+ 65J.2:645.4

Subdivisões auxiliares especiais
684.4.03 Móveis de reprodução de estilo. Móveis que

imitam estilos históricos.
--+ 749.J

684.4.03= 7.03
Móveis que imitam o estilo renascentista.

684.4.03

Móveis segundo o material usado na sua
fabricação.

Especificarpor -03...

Fabricação de móveis: processos e
equipamento.
Tratamento preliminar do mateFial.
Moldagem. Corte. Perfuração. Envergamento.
Tratamento preparatório da superfície.

Aplainamento. Emassamento.

Montagem. Ligação, encaixe de peças.
Tratamento final da superfície. Acabamento.

Pintura. Envernizamento.

Polimento.

Especificar por :62 J.7941. 795, :665.92 ou

:667.61.7

Móveis estofados.
--+ 684.73

684.4.058
684.4.059

684.4.04

•••••••••
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Estofagem. Pertences de cama.
Cobertas. Cortinas.
~ 698.7,745

Pertences de cama. Colchões. Colchas.
Colchões sem molas. Almofadões.
Travesseiros.
Colchões de molas.
Edredons. Cobertas de cama.
Estofagem.
~ 675.16.6-;'5.61,68-1.-1.0 7

Capas para móveis, colgaduras para
móveis.
Cortinas para salas, colgaduras.
~ 6-15.2/.3.691.15, -;'-15.52

Cortinas de janelas. Cortinas de

parede. Tapeçarias.

Cortinas para fins especiais.
~ 688.76
Cortinas parafunerais. Cortinas

para festas internas e externas.

os eqüinos (p, ex., bois, camelos).
Chicotes. Barrigueiras. Tirantes etc..
Acessórios de vestuário. Fabricação de
cintos. Peças de couro e outras peças.
~ 646.4.6-;'5.12.68:'.38

Peças usadas em volta da cintu ra. Cintos,
cinturões. Fivelas e apetrechos de cintos.
Peças usadas sobre os ombros.

Faixas a fira-colo. Boldriés.

Boldriés de rifles. Suspensàrios de calças.

Peças para proteção de braços e mãos.
~ 687.39
Manguitos. Protetores dos

braços. Regalos.
Peças para proteger o corpo.
~ 614.818. 614.895. 687.lí

Aventais de couro. Plastrões.
Coletes salva-vidas.

Folheado. Marchetaria.
Incrustação etc..
~ 674.24.7-15.51

Folheado. Afixação de outros materiais.
Afixação de plástico. de metal

Incrustação.
Marchetaria.
Trabalho em relevo.

Fi/etes. Enfeites.
Acabamentos artísticos pintados e
similares.

Calçados. Outras peças que ajudam
na locomoção.

684.75

684.74

684.65

684.72
684.721

684.61

684.62
684.63
684.64

685.23

685.22

685.17
685.2

684.722
684.723
684.73

684.7

684.76

685.25

685.24

684.6

685.3

Armários para fins especiais.
Armários de bebida.

Bares.

ArmAriosde cozinha. Aparadores.
Gaveteiros.
Arcas com gavetas.
Toucadores. Penteadeiras.
Arquivos (móveis).
Armários para guardar plantas (arquitetônicas
etc.).
ArmArios para expor objetos. Cristaleiras.
ArmArios para fins especiais (p. ex.
armários, gabinetes para rádio e
eletrolas).
ArmArios de livros.
ArmArios divisores de ambiente. Unidades
combinadas de armário e estante.
Prateleiras. Estantes. Suportes.
Prateleiras. Estantes.
Cabides de saguão, de pé. Cabides de
casacos, sobretudos. Cabides de chapéus.
Porta-guarda-chuvas.
Cabides para fins especiais.

Indicar as finalidades por:...

Móveis menores.
Telas. Guarda-fogo de lareira.
Cestas.

Cestas de roupa suja. Cestas de

papel.

Pranchas para apresentação vertical.
Quadros-negros. Quadros de

avisos.

685.1

685.126
685.14

685.123

685.]2]
685.122

684.49
684.494
684.496

684.498

685.15

684.457
684.458

684.468

Selaria. Fabricação de arreios.
~ 629.313,636.083.7.675.12

Subdivisões auxiliares especiais
685.1.05 Ferramentas de seleiro.
Divisões principais
685.11 Capas para o interior de veículos.
685.12 Selaria em sentido estrito. Selas e arreios

para cavalos de montaria e de coche.
Selas.
Acessórios de sela.

Mantas de selas. Barrigueiras.

Arreios de cabeça. Rédeas e acessórios.
Antolhos.
Arreios de coche.
Fabricação de arreios. Selas e arreios
para cavalos de tração e outros eqüinos.

Selas para transporte. Cestas.

Arreios para arrasto. Arreios para trenó.

Fabricação de esporas. Fabricação de
esporas e estribos. Outros acessórios.

Freios. Fivelas. Objetos de metal

684.46
684.462
684.466

684.453.8

684.456

684.454
684.455
684.455.2
684.455.3
684.455.5
684.455.6

••
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• I646.46.004.67 fisicas e mecânicas do couro e seus testes• Subdivisões auxiJ,iares especiais ver 675.0/7 ~

• 685.34.01 Moda, desenho de calçados. Propriedades e 685.34.03=-03 (fabela Ik) I
defeitos. Métodos de teste. 685.34.04 Materiais complementares usados na fabricação I

• 685.34.012 Moda. de sapatos. I
I

685.34.013 Métodos de pesquisa. Tamanho e largura de 685.34.042 Materiais complementares para montagem de I
!

• calçados. calçados.
685.34.016 Modelos de calçados. Linhas de coser. Tachas de

• Modelagem. Construção. sapatos. Adesivos. Piche de McKay.
685.34.017 Propriedades fisicas, mecânicas e de 685.34.043 Agentes de acabamento.

• processamento de calçados. Testes. ~ 665,667.2.667.63
~ 531.7.620.[[3 Tinta. Verniz. Graxa.• 685.34.019 Defeitos e avarias. Controle e correção. 685.34.045 Acessórios. Decorações.
Especificar os defeitos nos principais Fitas. Tiras. Fivelas. Cordões.• materiais por .03. em materiais auxiliares Cadarços.

• por .04; defeitos de produção por. 02 685.34.046 Dispositivos antiderrapantes.
685.34.02 Processos de produção. Travas. Cravos.

• Exemplo(s} de Combinação/ões): 685.34.05 Máquinas, ferramentas e equipamento de
685.34.02-932.2 Processos contínuos fabricação de calçados.

• 685.34.021 Processos de preparo. Exemplo(s) de Combinação(ões):
~ 621.923.6.665.9 685.34.05-2 Componentes das máquinas

• 685.34.021.2 Produção, medidas e corte de moldes. de calçados
685.34.021.3 Formas de sapateiro. Medidas das formas. 685.34.05-5 Operação e controle das

• 685.34.022 Processos que se repetem em estágios máquinas de calçados
separados da produção de sapatos. 685.34.051 Máquinas e instrumentos para processos

• 685.34.022.2 Divisão (igualamento). Divisão das partes de preparatórios.
couro. ~ 621.923.6

• 685.34.022.3 Desbastamento. Polimento. Esmerilhamento. 685.34.051=685.34.021
685.34.022.4 Colagem. 685.34.052 Máquinas, ferramentas e instrumentos usados• 685.34.022.5 Evaporação. em vários estágios da fabricação de calçados.
685.34.022.6 Estampagem. Marcação. 685.34.052=685.34.022• 685.34.023 Métodos especiais para fabricação de sapatos 685.34.052.2 Máquinas de divisão para o couro da parte de

• ou partes de sapatos com materiais polímeros. cima
Exemplo(s} de Combinaçãoiões): 685.34.053 Máquinas para fabricação de sapatos ou partes

• 685.34.023-036.664 Fabricação com de calçados com materiais polímeros.
poliuretano 685.34.054 Máquinas para perfurar, cortar e trabalhar as

• 685.34.024 Perfuração, corte e usinagem dos componentes partes dos calçados.
do calçado. 685.34.054= 685.34. 024

• 685.34.024.3 Perfuração, corte de materiais para 685.34.055 Máquinas para fabricação das partes superiores
componentes de sapatos. dos calçados e montagem dos calçados.

• 685.34.024.4 Dispositivos e equipamento para a parte 685.34.055=685.34.025
superior do calçado. 685.34.057 Máquinas para acabamento dos calçados e

• 685.34.024.5 Usinagem das partes da sola. partes dos calçados.
685.34.025 Fabricação das partes superiores. Montagem 685.34.057=685.34.02'7• do sapato. 685.34.07 Partes do calçado. Produtos intermediários.
685.34.025.2 Fabricação das partes superiores. Especificar os materiais por -()3. ..• 685.34.025.4 Montagem do sapato. 685.34.072 Partes superiores. Gáspeas,

• Pinçamento e ajuste das partes 685.34.073 Solas. Partes das solas.
superiores sobre aforma. Ligação da sola Solas. Calcanhares.

• e calcanhar. 685.34.074 Dispositivos de proteção.
685.34.027 Acabamento dos sapatos e componentes. 685.34.08 Refugos, resíduos da produção de calçados.

• 685.34.027.2 Acabamento da sola do sapato. Exemplo(s) de Combinação(ões):

685.34.027.3 Ligação do calcanhar a partir de dentro. 685.34.08-035.51 Couro de refugo. restos

• 685.34.027.5 Acabamento da parte superior. de couro

685.34.027.6 Acabamento dos sapatos. Divisões principais

• 685.34.027.7 Acabamento decorativo. 685.341 Calçados segundo várias propriedades.

685.34.03 Materiais principais usados na fabricação de Indicar as combinações das subdivisões de

• sapatos. .118 entre si ou com 685.3.J313.J8 e suas

Para as propriedades dos materiais de subdivisôes por apóstrofo (de preferência• calçados ver os campos correspondentes em ordem numérica descendente)

de aplicação. P. ex., para as propriedades Exemplots) de Combinaçãotões):• 910

••
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685.341.1

685.341.12
685.341.14
685.341.2
685.341.22
685.341.223
685.341.224
685.341.23
685.341.25
685.341.252
685.341.253
685.341.254
685.341.3

685.341.353

685.341.355.1

685.341.355.3

685.341.364

685.341.371.1

685.341.4

685.341.42
685.341.43
685.341.47
685.341.6

685.341.7
685.341.72
685.341.73
685.341.74

685.341.75
685.341.76
685.341.79
685.341.8
685.341.82
685.341.83
685.341.85
685.341.852
685.341.853
685.341.86
685.343/.348

685.343
685.343.2
685.343.4

685.341.83'72'42 Botas impermeáveis
para mulheres

685.346'852'371.1 Sapatos esportivos de
lona (tênis) para meninos

Sapatos segundo os processosde fabricaçãoou
produção.
Sapatos produzidos em grande escala.
Sapatos feitos à mão.
Sapatos segundo os processos de fabricação.
Fundos com solas de mola.
Solas aparafusadas.
Solaspregadas.
Processos de costura.
Processosquimicos.
Solascoladas.
Solas vulcanizadas.
Solas moldadaspor injeção.
Calçados segundo o material principal.

685.341.3:::-03 (fabeia Ik)
Calçadosde madeira.Tamancos.

685.341.3
Calçados de couro.

685.341.3
Calçadosde imitaçãode couro.

685.341.3
Calçadosde borracha.

685.341.3
Calçadosde lona.

685.341.3
Calçados segundo as propriedade de proteção.

-+ 685.345
À prova d' água.
Com proteção contra impacto.
Resistentes à derrapagem. Antiderrapantes.
Calçados segundo os componentes.

-+ 685.34.07

Calçadossegundo a forma,
Botas.
Sapatos.
Meios sapatos.

Calçadosflexiveis. Mocassins.
Chinelos. Pantufas.
Sandálias.
Outras formas,
Calçados segundo o sexo e idadedos usuários.
Calçadosmasculinos, para homens.
Calçados femininos, paramulheres.
Calçadosde crianças.
Calçadosde meninos.
Calçadosde meninas.
Calçados para bebês, criancinhas.
Calçados para fins especiais.

Para o uso do apóstrofo .... ver a nota em
685.341

Sapatos para uso diário.
Sapatos de passeio.
Sapatos para uso em casa I .

685.345

685.345.2

685.345.222

685.345.26

685.345.4

685.345.5
685.346
685.346.4
685.346.6/.9

685.346.633.2

685.346.652

685.348
685.348.2

685.348.4

685.348.42
685.348.43
685.36

685.361
685.362

685.363

685.363.1
685.363.2
685.363.3

685.363.4
685.363.7

685.364
685.37

685.38

co,. '0 ..

Exemplots) de Combinaçãotões):

685.344:793.3 Sapatos de dança
Calçados profissionais.

-+ 614.897.685.34 J..J
Calçados para ocupações industriais.

685.3452~6

Calçados para mineiros.
685.345.2

Calçados para trabalhadores da indústria
química

685.345.2
Calçados para artistas.

Sapatos de teatro. p. ex..

borzeguins. Sapatilhas de balé. Calçados
para artistas de circo.

Calçadosmilitares.
Calçados para atividades esportivas.
Calçados de banho. Calçados de praia.
Sapatos para determinados esportes e jogos.

685.346.6/.9::: 7961":"99
Chuteiras de futebol.

685.346.6!.9
Botas e sapatos para alpinismo.

685.346.6!.9
Calçados higiênicos e ortopédicos.
Calçados profiláticos (para evitar doenças do
pé).

Calçados com dispositivos

ortopédicos ou higiênicos.

Calçados ortopédicos.
-+ 615477.1

Especificar a doença. o problema por

:616..

Para pés deformados.
Para pessoas com uma pena maiscurta.
Calçados especializados e acessórios para
viagem no gelo, neve, água.

-+ 685.ój
Patins de gelo e acessórios.
Patins de rodas e dispositivos relacionados.

Skateboards.
Sapatos de neve. Esquis. Acessórios (p, ex.,
bastões de esqui).
Sapatos de neve.
Esquis.
Acessórios para manutenção e reparo.

Ceras de esqui.

Peles e outros dispositivos antiderrapantes.
Bastões para esquiar e andar na neve. Bastões
de esqui.
Esquis aquáticos. Acessórios.
Equipamento para andar e locomover-se
em terrenos especiais. Dispositivos para
ampliar a força do salto.

Varas de salto. Pernas de pau .

Acessórios para a locomoção de enfermos
e feridos.
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Equipamento para esportes e
jogos. Equipamento e instalações
para atletismo, ginástica,
exercícios físicos.

---+ 796. 022
Questões gerais.
Dispositivos de indicação e contagem de
pontos. Placares.
Equipamento para instalação de campos de
esportes. Equipamento para delimitação das
áreas de jogo.

---+ 712.257
Equipamento e instalações para jogos de
movimento e destreza.

Cordas de pular. Arcos e varas.
Piões. Bolas de gude. Discos de
arremesso. loiôs.

Equipamento de badminton.
Equipamento para boliche, bagatela,jogos
de ferraduras etc..

Equipamento de boliche.
Equipamento e instalações para jogos de
bola e arremesso.
Equipamento para jogos de bola pelo alto
jogados com uma bola grande (basquetebol,

685.534
685.535

685.538

685.54

685.59

685.555

---+ 645.482
Redes.
Assentos portáteis, dobráveis. Bancos de
acampamento. Cadeiras dobráveis.
Almofadas para viagem. Apoios de cabeça.
Assentos de viagem.
Dispositivos para carregar peso, carga.
Equipamento para levantar ou carregar
grandes pesos.

---+ 685.22,685.23
Ganchos, correias. Cintos porta
tudo (com bolsos etc.) Bandoleiras.

685.55 Guarda-chuvas etc. Bengalas.
Subdivisões auxiliares especiais
685.55.07 Componentes.
685.55.072 Armações. Cabos. Ponteiras. Pontas.
685.55.076 Mecanismos de abrir e fechar.
Divisões principais
685.551 Guarda-chuvas.
685.552 Guarda-sol. Sombrinhas.
685.554 Armações especiais de guarda-chuvas e

sombrinhas. Guarda-sol de jardim. Toldos.
Pálios.
Guarda-chuvas e sombrinhas dobráveis,
telescópicos. Guarda-chuvas de bolsa etc ..
Bordões. Bengalas.

---+ 674.73
Bengalas e guarda-chuvas conversíveis em
assentos, mesas etc..

Bengalas que atiram (espingardas
em forma de bengala).
Outros artigos de viagem.

Porta-etiquetas, protetores de
etiquetas. Redes contra mosquitos, insetos.
Dispensários de campo. Farmácias
portáteis. Estojos de primeiros socorros.

685.558

685.557

685.619

685.6

685.62

685.61
685.618

685.63

685.626
685.628

685.632

912

Cadeiras de rodas para deficientes fisicos.
---+ 615.478.3,629.312

Fabricação de luvas. Luvas.
---+ 646.4,675.15,675.62

Luvas de couro comum.
Luvas de pelica.

Luvas longas de couro. Luvas até o
cotovelo, para noite. Luvas femininas de
baile.

Luvas de couro forradas e revestidas.
Luvas de pele. Regalos. Luvas

acolchoadas. Luvas de boxe. Outras.
Luvas de pano, cortadas e costuradas.
Luvas de borracha.
Luvas inteiramente tecidas. Luvas de
tricô. Luvas de renda. Outras.

685.383

685.4

685.41

685.42

685.43

685.5

685.44
685.45
685.46

685.51

685.511

685.512
685.513

685.532

685.514
685.516
685.517

685.531.4
685.531.5

685.533

685.533.2
685.533.5
685.533.8

Artigos de viagem. Equipamento
de acampamento.

---+ 675.16
Malas de viagem.

---+ 688.33
Malas. Baús. Maletas de mão.
Sacos de viagem.

Malas e baús em geral.
---+ 674.62

Maletas de mão. Valises. Porta-casacos.
Nécessaires, Frasqueiras. Sacolas de
miudezas.
Mochilas. Alforjes. Embornais. Sacos.
Caixas para utensílios. Cantis.
Equipamento para piquenique.

---+ 641, 642
685.53 Equipamento de acampamento.
685.531 Barracas.
Subdivisões auxiliares especiais
685.531.05 Componentes. Equipamento.
685.531.051 Estruturas, armações de barracas.
685.531.053 Coberturas de barracas e conexões das beiradas.
685.531.054 Paus de barraca.
685.531.055 Pinos da barraca (para fixá-Ia à terra).
685.531.056 Elos entre a barraca e os pinos.

Cordas. Juntas.
685.531.057 Piso da barraca.
Divisões principais
685.531.2 Barracas individuais. Barracas de excursão.
685.531.3 Barracas grandes. Barracas de parede. Tendas

de oficiais em campanha. Tendas com
arcabouço.
Barracas em sino. Barracas cônicas.
Barracas de encostar. Barracas como extensão.

Barracas que se estendem a partir
de veículos.

Abrigos temporários.
Bivaques.

Equipamento portátil para dormir.
---+ 645.425,684.422-182.6

Camas de campanha.
Camas de ar. Colchões infláveis.
Sacos de dormir.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Instalações para esquiagem .
Saltos de esqui. Rampas artificiais de salto de
esqui.
Guindastes, elevadores para rampas de esqui.
~ 625.57
Elevadores de esqui, reboques de
esqui, guindastes de esqui. Elevadores de
cadeirinha, guindastes de cadeirinha.

Outros equipamentos.
Equipamento para esqui a seco.

Pistas de esqui a seco.
Pistas de trenó, corridas de tobogã.
Pistas de trenó duplo, trenó de corrida
(bobsleigh),
Equipamento para esportes, jogos no gelo (para
hóquei no gelo, beisebol no gelo etc.).
Equipamento para boxe e luta livre.
Ringues de box e luta livre.
~ 685.43

Equipamento de montanhismo,
alpinismo, escalada. Equipamento
de natação.
~ 796

Equipamento de montanhismo, alpinismo.
Ganchos, arpões. Ferros. pitôes

etc. de escalar. Equipamento de cordas.

Machados. picaretas de gelo. Grampos.
Equipamento e instalações para natação..

Nadadeiras, pés-de-pato.
Dispositivos para boiar (bóias de braço.
bóias circulares etc.). Equipamento,
balizas etc. parajogos aquáticos.

Equipamento para jogos de mesa e
tabuleiro.
~ 688.72,794.022

Equipamento e acessóríos para jogos de
cartas.
Cartas de jogar (fabricação, aparência e
tipos).
Aparência (modelos. desenhos. seqüências
etc.).
Cartas dejogar tradicionais. Cartas comuns.
Cartas para serem combinadas. Cartas de
combinação.
Cartas de jogar de fantasia com seqüências
padrão (cartas de jogar ilustradas,
comemorativas, instrutivas).
Cartas de jogar de fantasia sem referência aos
sistemas-padrão de seqüência,

Jogos de quartetos, sete familias.
Loteria mexicana.

Cartas de tarô (tradicionais, ilustradas,
simplificadas).
Cartas de cartomancia (com comentários,
signos do zodíaco, outras imagens e
ilustracõest

685.7

685.659.33

685.659.6

685.68

685.659.4
685.659.5

685.659.39

685.6593
685.659.32

685.73

685.72

685.8

685.81

685.811.3

685.811.5

685.811.6

685.811.2

685.811.4

685.811.7

685.8\1
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voleibol ete.).
Bolas. Redes. Equipamento de
proteção.

Equipamento para futebol etc. (futebol,
rúgbi, futebol americano etc.),

Bolas. Traves. Redes.
Equipamento para jogos de bola e raquete
(tênis, tamboretes ete.),

Bolas. Redes. Raquetes.
Equipamento para jogos de bastão, malho
(golfe, pólo, hóquei, beisebol, criquete etc.).

Bolas. Bastões. Tacos. Paus.

Equipamento para arremesso (sem mira).
Discos. Pesos. Martelos. Dardos.

Equipamento para arremesso com mira.
Bumerangues. Projéteis, bastões
de madeira.

Outros equipamentos para jogos de bola e
arremesso.

Marcas. Alvos. Topos.
Equipamento e instalações para ginástica,
atletismo, acrobacia.
Equipamento de ginástica.

Halteres. Maças. Extensores do
peitoral. Molas de mão.

Equipamento para saltar, equilibrar-se e
exercícios semelhantes.
Equipamento para saltar (salto em altura,
salto em distância, salto com vara).

Estruturas, barras, cordas pana
saltos. Varas de salto.

Equipamentos para salto. Cavalos de pau.
Barreiras.
Pranchas de saltos. Barras e blocos. Blocos de
impulso.
Esteiras de ginástica. Colchões. Tatames.
Equipamento para exerclcios de equi Iíbrio.

Cordas bambas. Postes de
equillbrio. Vigas.

Barras horizontais e paralelas.
Barras transversais.
Trapézios. Anéis. Cordas. Barras de parede.
Passos-de-gigante, carrossel de corda.
Outros equipamentos.
Equipamento para exercidos acrobáticos e
contorcionistas.

Trampolins.
Equipamento para exercício, treinamento.

685.648~79

Equipamento para treinamento de boxe.
Sacos de pancada. Bonecos de
socar.
685.648

Equipamento para prática de remo.
685.648

Equipamento e instalações para patinação
no Eelo, esquíaaem, tobozã etc..

F g" (7

685.64

685.648.683

685.641

685.638

685.633

685.639

.

685.635

"

685.634

685.637

685.643

685.643.2

685.643.3
685.643.4
685.643.5

685.648.712.3

685.643.6
685.643.8

685.648

685.65

685.647

685.644
685.645
685.646
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686 Encadernação de livros. Metalização. Fabricação de espelhos.
Artigos de papelaria

686.1 Encadernação de livros.
-+ 655.4.655.534

Subdivisões auxiliares especiais
686.1.0 I Teoria. Limites. Defeitos.

686.1.01 :621.7.01

686.1.019 Defeitos e dificuldades em encadernação.
686.1.01

I
~.

i

I
t;'

I
I
~

Equipamento e acessórios para jogos de

modelos ou quebra-cabeças que requerem

paciência e destreza.

-+ 688.727.9

Equipamento e acessórios para jogos de
bola e taco.

Mesas. bolas tacos de bilhar.

Equipamento para variantes de bilhar.

Equipamento para tênis de mesa. Mesas,
redes, bolas, raquetes de pingue-pongue.

685.85

685.88

685.87

686.1.054.3

686.1.055

686.1.054.2

686.\.054.7

686.1.055.2
686.\.055.3
686.\.055.7
686.1.055.8
686.1.056

686.1.058

Máquinas e equipamento de costura.
Armações de costura. Máquinas
de costura.

Máquinas e equipamento para prender com
arame.

Máquinas de grampear.
Grampeadores. Máquinas para
encadernar com espiral. com argolas.

Máquinas para encadernação sem costura (com
cola).
Máquinas e equipamento para processar o livro
costurado (sem capa).
Máquinas para arredondar a lombada.
Máquinas para consolidar, compactar, prensar.
Máquinas para colar. Máquinas para revestir.
Máquinas para colorir e dourar bordas.
Máquinas e equipamento para cortar e
guilhotinar papel e papelão.

Cutelos, cortadores, guilhotinas,
aparadores de papel.

Máquinas e equipamento para produção das
capas, revestimentos do livro.

Prensas para dourar. Prensas de

relevo.
Máquinas e equipamento para fixar a capa ao
livro costurado.

Máquinas de revestimento.
Máquinas de brochurar, encadernação
mole. Prensas de livros (para prensar
depois de encapados). Máquinas para
aplicar sobrecapas.

Máquinas e mecanismos de encadernação para
fins especiais que funcionam de modo
conjugado a fim de elaborar produtos semi
acabados ou acabados de encadernação
industrial ou de produção em massa. Séries de
máquinas em linha.

Divisões principais
686.11 Encadernação propriamente dita.

Encadernação tradicional, à mão. Caixas
para livros em forma de rolo, de volumen,
Encadernação mecanizada, em larga
escala.
Tipos de brochura, folhetos etc ..
De folhas soltas.

686.1.059

686.\.057

686.12

686.121
686.121.l

914

Dados. Copos de dados etc.

Equipamento de roleta. Equipamento para

loto. bingo. tômbola etc..

Acessórios de jogos de tabuleiro.

Conjuntos de xadrez, tabuleiros e peças.
Tabuleiros e peças para jogos menores de
tabuleiros que não dependem da sorte.

Parajogos de damas.

Tabuleiros e peças para gamão, dominó e
outros jogos de mesa.

Processos de encadernação.
686.1.02:686.1.05

Materiais e acessórios de encadernação de
livros.
Materiais para reunir folhas e cadernos.

Linha. Grampos de metal.

Argolas. Espirais. Pentes. Talagarça.
Materiais para a encadernação, revestimento ou
capa

Exemplots) de Combinação(ões):

686.1.032:665.93 Adesivos
686.\.032:676.267.2 Papel desenhado.
Papel marmorizado

Materiais para ornamentação. Cores e folhas de
metal.
Exemplo/s) de Combinaçãotões):

686.1.033:667.5 Tintas de encadernador
Ferramentas e outros acessórios da
encadernação.
Máquinas de encadernação.
Máquinas para processar folhas e cadernos.
Máquinas de igualamcnto. Igualadoras.
Máquinas para aplicar adesivo. Máquinas de
colar. Coladeiras. Máquinas de colar as folhas
de guarda, colar encartes e colar cantos e
bordas.
Máquinas e equipamento de alcear folhas,
cadernos.
Alceadeiras.
Exemplo/s) de Combinação(ões):

686.1.051.54-79 Mecanismo de alcear das
alceadeiras

Máquinas de inserir encartes.
Prensas de encadernador,

Prensas de enfardar.
Máquinas de dobrar. Dobradeiras.
Máquinas e equipamento para reunir folhas e
cadernos.

685.84

685.841

685.842

685.843

686.1.02

686.1.032

686.1.031

686.1.03

686.\.033

686.1.05
686.\.051
686.1.05\.2
686.1.051.3

686.1.051.5

686.1.039

686.1.051.58
686.1.052

686.1.051.54

686.\.053
686.1.054

•••••••••••••••••••••••••••••••••
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686.121.11
686.121.12
686.1.21.13
686.121.14
686.121.2
686.121.3
686.122

686.122.3
686.122.6

686.122.61

686.122.62
686.122.64
686.122.66
686.122.8

686.122.9

686.125

686.126

686.4

686.41
686.43
686.45
686.49

686.493

686.5

686.6

686.7

686.71

Com encadernação em espiral.
Com encadernação denteada (plástico).
Com linhas ou cordões.
Com argolas.
Formada por um s6 caderno.
Formada por mais de um caderno.
Tipos de encadernaçllo, pastas com grampos
para folhas soltas em forma de livro etc ..
Encadernações acabadas à mão.
Encadernações industriais, de produção em
massa
Encadernações de papelão. Encadernações com
revestimento de papel especial.
Encadernações de tecido ou couro artificial.
Encadernações de couro.
Encadernações de plástico.
Guarnições de livros.

Fechos de livros. Capas
protetoras para livros. Sobre-capas.
Estojos de livro. Caixas. Marcadores de
livros.

Outras pastas, capas ou protetores em forma
de livro.

Pastas, capas com parafuso.

Pastas de ganchos ou molas.
Técnicas de encadernaçllo para outros
produtos.

Montagem de mapas e estampas.

Colagem de papel e outros materiais em
papel, papelllo etc. Plastificaçllo (com
pelfcula transparente; com pelfcula
metalizada) etc ..
~ 676.264

Metalização. Envernizamento
metálico.
~ 621.357,621.793.666.1.056.
667.649.2.669...8,669.058
Aqui se classifica somente a metalização

de ametais
Douração. Aplicação de ouro.
Prateamento. Aplicaçílo de prata.
Bronzeamento. Aplicação de bronze.
Aplicação de outros metais a ametais.

686.49;=669

Cobreamento. Aplicação de cobre.
686.49

Molduras. Fabricação de molduras
para quadros.

Vidraçaria. Corte de vidro.
~ 666.151.16.698.3

Espelhos. Fabricação de espelhos.
~ 645.492, 666.1.056. 666.266.4

Espelhos de mão. Espelhos de bolso.
lt'C!ftAl"",C'! dA ho .. J.....a.no ..

686.74

686.77

686.8

686.81

686.811

686.812

686.814
686.816
686.82

686.83

686.84

686.842

686.843

686.845

686.846

686.851

686.853

686.854

686.855

686.86
686.861

686.862

686.862.1

686.862.2

Espelhos com superficies curvas.
Espelhos côncavos e convexos. Espelhos de
seções cilíndricas ou cônicas.
Espelhos esféricos. Globos prateados.
Refletores multifacetados.

Equipamento de escritório. Artigos
de papelaria. Acessórios para
escrever, para desenhar e para
artistas.
~ 651.2.651.51.8,676.221.23

Blocos de escrever. Livros de
escrituração. Cadernos, blocos de
exercícios.
Blocos de escrever. Blocos com papel
carbono.
Livros de escrituração, livros comerciais.
Blocos de notas de vendas. Blocos de folhas
carbonadas.
Papel em rolo. Formulários contínuos.
Cadernos de exercícios.
Álbuns.

Montagens adesivas. cantoneiras.

Pastas. Pastas para arquivos. Portfólios.
Pastas de documentos. Pastas de
correspondência.

Equipamento para fichário.
~ 651.8.686.874

Equipamento para fichário vertical (p, ex.,
em forma de gabinete).
Equipamento para fichários com fichas
guia visíveis.
Equipamento para fichários em formato de
livro.
Equipamento para fichários, índices
man uais que empregam cartões perfu rados.
~ 676.815.2
Equipamento de recupcruçiio

parajichários. índices manuais que

empregam cartões perfurados.

Mata-borrões.
~ 676.252.3:

Calendários.
Calendários de folhas

destacáveis. Calendários perpétuos.
Suportes para jornal. Suportes para
leitura.
Caixas para jornais. Pastas protetoras para
jornais.
Equipamento de escritório,
Tinteiros. Frascos de tinta.
~ 667.4

Implementos para escrever.
~ 003.58

Canetas. Penas de escrever. Suportes para
penas.
Lápis em geral.
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687 Indústria do vestuário. Confecção de artigos de vestuário. Cosmetologia

-+ 6-16.4.675.15.675.62.677,7-16.4
Os auxiliares 687.021.078 são aplicáveis apenas em 687./13 e suas subdivisões

Subdivisões auxiliares especiais Costura.
Matérias-primas para a indústria do
vestuário. Tecidos. Aviamentos.
Ferramentas e máquinas para a indústria
do vestuário.
Ferramentas e máquinas para o trabalho
preparatório.
Dispositivos para tomar medidas.
Moldes para cortar e medir.
Manequins de alfaiates. Manequins de
costureiras.
Produção de moldes (p. ex., moldes de papel).

Gabaritos para moldes desenhados.
687.051.5

687.05

687.051

687.023
687.03

687.051.2
687.051.3
687.051.4

916

Lapiseiras.Lapiseiras recarregáveis. Afixadores de selo.
Canetas-tinteiro. 686.867 Equipamento para abrir e lacrar cartas.
Canetas esferogrãficas. 686.867.1 Abridores de cartas.
Canetas com ponta de feltro. Canetas com 686.867.5 Dispositivos para inserir conteúdos em
ponta de fibra. envelopes.

Canetas com ponta defeltro com 686.867.6 Equipamento de lacragem.
tintafluorescente. Canetas para marcar. -+ 736.3
Marcadores de texto. Cera de lacre. Selos. Sinetes.

Outros instrumentos para escrever. 686.868.7 Apontadores de lápis. Máquinas de apontar
Carvão. lápis.
Giz. 686.868.8 Materiais para corrigir e apagar.
Equipamento auxiliar para desenhar e 686.868.81 Borrachas.
escrever. 686.868.83 Facas para apagar.

Réguas. Esquadros. 686.868.85 Removedor de tinta.
Transferidores. Curvas francesas. Tachas. 686.868.87 Líquido corretivo.
percevejos. 686.87 Móveis e instalações do escritório.

Itens diversos de equipamentos para -+ 645.4.651.2
escritório. 686.872 Recipientes e móveis para papéis,
Máquinas manuais para cortar o papel. formulários etc. Armários, gabinetes de
Guilhotinas de mesa. papéis.

-+ 621.967. 676.058.3 686.873 Suportes, estantes de livros. Estantes de
Furadores (perfuradores) de escritório, de livros portáteis, móveis e giratórias.
mesa 686.874 Móveis para fichários. Armários para
Pesos para papel. fichas.
Equipamento para prender e grampear. -+ 651.8.686.84

Clipes e grampos para papel. 686.878 Cestas de papel, de lixo.
Grampeadores. 686.88 Acessórios para desenho e para artistas.

Sustentadores de papel. Porta-páginas. -+ 741.02, 75.022
Viradoresde página. Indicadoresde linhae 686.881 Caixas de tinta para aquarelas, para
coluna. pintura a óleo. Vasilhas para tintas.
Dispositivos auxiliares de escrita para cegos e Paletas.
outras pessoas deficientes. 686.884 Materiais para modelagem. Estojos,

Equipamento de braile. ferramentas etc. de modelagem.
L )

Equipamento para selar e marcar. 686.886 Conjuntos de instrumentos para desenho
Equipamento para umedecer, colar e afixar ou matemática.
selos. 686.887 Caixas, prateleiras, estantes para canetas

-+ 681.173.7 ou lápis.
Alimentadores de folhas de papel e cortadores 686.888 Lousas para escritura apagável.
para rolos de papel ou selos. Quadros-negros. Lousas de
Equipamento de umedecimento. parede. Apagadores de quadro-negro.
Dispositivos para colar e prender.

686.862.3
686.862.4
686.862.5
686.862.6

687-1

686.862.8
686.862.81
686.862.82
686.864

686.866.4

686.866

686.865.9

686.865.7

686.865.4
686.865.5

686.865

686.865.3

686.865.2

686.866.5
686.866.6

Tipos de material têxtil.
Os auxiliares de 62-1... não são aplicáveis
em 687 e suas subdivisões

687-11/-15=677. 11.5
Subdivisões auxiliares especiais
687.01 Princípios, estética, desenho e outros

fundamentos.
Técnica. Corte. Estilo.
Técnicas, procedimentos de trabalho.
Medidas, medição. Produção de moldes.
Corte do tecido.

687.016
687.02
-687.021
687.022

•••••••••••••••••••
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Produção de moldes por cópia. de passar roupa.

687.052 Dispositivos de corte. ~ 648.42143,677.057.73

687.053 Máquinas de costura. Equipamento de 687.056 Equipamento auxiliar.

costura• Equipamento para marcar.

~ 677.057.21 Equipamento para alfinetar e prender.

687.053.1 Dispositivos relativos à linha. 687.072 Roupas feitas sob medida.

Guias de linha. Tensionadores. 687.073 Roupas compradas prontas.

Alimentadores de linha. 687.076 Reforços em artigos de roupa. Forro.

687.053.2 Agulhas. Revestimento. Entretela. Enchimento.

~ 672.82 687.078 Fechos de vestuário.

Agulhas de máquinas de costura. ~ 672.83
687.078.2 Ganchos, ilhoses.687.053.3 Lançadeiras. Laçadeiras, Bobinas.
687.078.3 Fechos de pressão em geral.687.053.4 Dispositivos relativos ao tecido a ser
687.078.4 Casas de botão.costurado.
687.078.6 Fechos com cordões, cadarços. Fechos deEntrada do tecido.

colchete. Fechos de ganchos. Cadarços eEmbainhadores. Dispositivos para
ilhoses.preguear, franzir.

687.078.7 Fecho ecler. Zíper.687.053.5 Propulsão da máquina de costura.
687.079 Outras questões. Ajuste de tamanho deExemplols) de Combinaçãotões):

artigos de vestuário.687.053.5-83 Propulsão elétrica
687.053.5-872.7 Propulsão manual ou por

Divisões principaispedal
687.053.6 Máquinas de costura segundo sua construção.

687.1 Roupa de cima. Alfaiataria.687.053.62 Máquinas de alinhavo. Máquinas de ponto
687.11 Roupa de cima masculina (trajeslongo.

masculinos).687.053.63 Máquinas de ponto 9-deia.
687.112 Ternos.687.053.64 Máquinas de pesponto duplo.
687.112.2 Paletós.687.053.65 Máquinas para ponto cadeia e pesponto.
687.112.3 Coletes.

687.053.66 Máquinas para pontos especiais.
687.112.4 Calças.

687.053.661 Máquinas para pontos decorativos.
Shorts. Bermudas.

687.053.663 Máquinas de ponto de bainha.
687.119 Outros artigos de roupas de cima

687.053.664 Máquinas de chulear, debruar.
masculinas.

687.053.665 Máquinas para ponto de luva.
Guarda-pós. Pulôveres. Suéteres.

687.053.666 Máquinas de laçada, arremate .
687.12 Roupas de cima femininas.

687.053.67 Máquinas de agulha basculante.
687.122 Vestidos. Conjuntos.

687.053.68 Máquinas para bordar.
687.123 Saias. Calças.

687.053.7 Máquinas de costura segundo o uso.
Bermudões. Saias-calças. S/IO/'tS.

687.053.72 Máquinas de costura para tecidos grossos. Culotes.
Máquinas de costura para couro, 687.124 Blusas. Pulôveres. Suéteres.
principalmente de calçados. 687.129 Outros artigos de roupas de cima
~ 685.34.055 femininas.

687.053.73 Máquinas de costura para casear. 687.13 Roupas de cima de crianças.
687.053.74 Máquinas para costurar guarnições diversas 687.131 Roupas de meninos.

nos tecidos. 687.131;=687.11
Máquinas para costurar abas de 687.132 Roupas de meninas.
palha, fitas nos chapéus, contas, botões. 687.132;=687.12

687.053.75 Máquinas para costurar palha. 687.14 Roupas esportivas.
Máquinas para costurar esteiras ~ 796.022.7
de palha. cobertas de palha para garrafas. Indicar o esporte por: 796/799

687.053.76 Máquinas para costurar cobertas acolchoadas. Exemplots) de Combinação/ões}:
687.053.77 Máquinas para remendo de tecidos. 687.14:797.2 Roupas de natação

Equipamento para cerzir etc.. 687.15 Roupa formal. Roupas profissionais.
687.053.78 Máquinas para costurar tapetes etc.. Roupas de trabalho. Roupas para uso em
687.053.9 Processos e dispositivos auxiliares relacionados casa.

com a costura. ~ 7.022.7
~ 614.896 687.151 Roupa formal.

687 Indústria do vestuário. Confecção de artigos de vestuário. Cosmetologia••
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• Vestidos de noite. Vestidos de 687.26 Roupa de cama e mesa. I

baile. 687.268 Roupa de cama. Roupa de mesa. Toalhas de I

• 687.152 Uniformes. banho. Panos de prato. I~ 355.14,355.665 687.268=645.48• 687.153 Roupas oficiais. Trajes de gala.

• ~ 264-936,371.896 687.3 Roupa de malha, de tricô.
687.157 Roupas profissionais. Roupas de trabalho. Gravatas. Dispositivos para

• ~ 615.479.4 segurar e proteger roupas.
687.158 Roupas de casa, para uso em casa. 687.311.36 Roupa de malha, de tricô.

• Aventais. Roupões de banho. ~ 677.075

Roupas diversas para uso no serviço 687.31 Malha de algodão.

• doméstico. 687.32 Malha de linha.
687.16 Vestuário teatral. Roupas de 687.33 Malhadelã.

• representação teatral. 687.34 Malha de lã e algodão.
~ 792.024.2 687.36 Malha de seda.

• 687.17 Roupas de trabalho (artigos para proteção 687.37 Roupa para o pescoço e acessórios.
geral). Guarda-pós. Gravatas. Alfinetes, grampos.

• ~ 614.89.685.25 anéis para gravatas.

687.172 Guarda-pós. Sobretudos. Casacos. 687.38 Dispositivos para segurar e proteger os

• 687.172.1 Sobretudos, casacos masculinos. artigos de vestuário.

I687.172.2 Sobretudos, casacos femininos. ~ 685.22, 685.23• 687.173 Capas para proteção contra o tempo. Suspensórios de calças. Cintos.

!• Capas de chuva. Anoraques. Braçadeiras. Clipes das pernas da calça

687.174 Roupa de trabalho. Sobretudos, casacos para andar de bicicleta.

• para trabalho e esporte. 687.39 Outros acessórios de proteção. )
687.175 Artigos de vestuário para proteção contra ~ 685.24 i• efeitos mecânicos. 687.392 Protetores do pescoço e da garganta.

Contra mordidas. picadas. Echarpes. Cachecóis. Lenços de
\

• ferroadas. impacto, projéteis pescoço.

687.179 Aventais. 687.393 Protetores de cabeça. Protetores de orelhas.

• 687.18 Partes do vestuário. 687.394 Protetores dos braços. Protetores das

687.182 Forros. Entretelas. pernas.

• ~ 687.076 Munhequeiras. Joelheiras.

T687.183 Bolsos. Caneleiras. Polainas, perneiras.

• 687.2 Roupa de baixo. Lingerie. 687.4 Artigos para a cabeça. Fabricação• 687.21 Roupa de baixo em geral. de chapéus. Chapelaria.

• 687.24 Roupa de baixo lavável. Os auxiliares 687.02/.078 relacionados em

687.241 Camisas. 687 não são aplicáveis a 687.4 e suas

• 687.242 Cuecas. subdivisões

~ 687.254.5 Subdivisões auxiliares especiais

• 687.244 Roupa de criança. Enxoval de criança. 687.4.02 Processos da confecção de chapéus.

Fraldas. Cueiros. Babadouros. 687.4.022 Confecção manual de chapéus.

• 687.245 Lenços. 687.4.023 Confecção mecânica de chapéus.

687.246 Roupa de dormir. 687.4.05 Máquinas, ferramentas e equipamento de

• 687.25 Acessórios de vestuário. confecção de chapéus.

687.251 Peitilhos. Peitos postiços de camisas. Divisões principais

• 687.252 Colarinhos destacáveis. Barbatanas de 687.42 Chapéus para homens (de feltro, pele,

colarinho. palha ete.),

• 687.253 Punhos. Protetores de punhos. 687.43 Bonés de homens.

687.254 Roupa de baixo. Meias. 687.431 Bonés sem abas.• 687.254.5 Roupade baixo em geral. Boinas.

Camisetas. Combinações. 687.432 Bonés com aba em ponta.• Calcinhas. Anáguas. 687.433 Bonés para proteção contra o sol. Chapéus I,

• 687.254.8 Meias e acessórios. tropicais. r687.254.81 Meias. Capacete de cortiça, capacete

• Meias de seda. Meias-calça. tropical.

iMeias curtas. Meias sem pé. 687.434 Capacetes de proteção para fins especiais.

• 687.254.85 Cintas para meias. Ligas etc.. Capacetes de bombeiros.

687.255 Anquinhas. Crinolinas. Capacetes de mergulho.

• 687.256 Sutiãs. Espartilhos. Corpetes. 687.44 Chapéus militares.

918••
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687 Indústria do vestuário. Confecção de artigos de vestuário. Cosmetologia

687.5 Indústrias de cosmetologia.
~ 391.6.613.49.646.7.661.187.84.

665.58
Os auxiliares 687.021.078 relacionados em

687 não são aplicáveis em 687.5e suas
subdivisões

687.5.01 Estética. Moda. Estilo.
Subdivisões auxiliares especiais
687.5.02 Processos de trabalho.
687.5.04 Materiais e produtos auxiliares.
687.5.05 Máquinas, ferramentas e equipamento.
Divisões principais
687.51 Fabricação de cabelos artificiais.

Fabricação de perucas.
~ 688.75

687.53.054.3

687.53.053.48

687.53.054.2

687.53.054.6
687.53.058

687.53.053.47

687.53.053.43
687.53.053.45

687.53.053.5

687.53.054.4
687.53.054.5

687.53.054

687.53.058.3
687.53.058.8

permanente. Onduladores de cabelo.
Aquecedores para o equipamento de ondulação.
Outros equipamentos para ondulação de
cabelo.

Grampos para pinçar.
Equipamento para resfriamento.

Dispositivos auxiliares.
Papelotes. envoltórios dos cachos

etc..
Toucas ou capuzes para ondulação do cabelo.
Redes de cabelo.
Escovas de cabelo. Grampos. Pinças de cabelo.
Presilhas. Objetos decorativos para sustentar o
penteado já acabado.
~ 672.81

Equipamento para lavar c secar o cabelo.
Dispositivos par pintar o cabelo. Pentes.
Equipamento para lavar o cabelo. Equipamento
para ensaboar.
Equipamento para secar o cabelo. Secadores de
cabelo (inclusive os secadores manuais).
Dispositivos para pintar o cabelo.
Pentes. Pentes para desembaraçar. Escovas de
cabelo.
Dispositivos para limpar os pentes.
Outros equipamentos para a profissão de
cabeleireiro.
Potes, tijelas de espuma de barbear.
Aventais, capas protetoras para o corte de
cabelo. Descansos para o pescoço. Outros
equipamentos.

Divisões principais
687.54 Cuidado das unhas. Manicure. Pedicure.
Subdivisões auxiliares especiais
687.54.05 Equipamento para cuidado das unhas.
687.54.052 Dispositivos para cortar e limar as unhas.

Tesouras de unha. Alicates de
unha. Limas de unha.

Dispositivos para polir e Iimpar as unhas.
Equipamento para polir as unhas.
Limpadores de unhas.
Conjuntos para cuidado das unhas.
Equipamento combinado de cuidado das unhas.
Conjuntos de manicure.
~ 688.33

687.54.053
687.54.053.2
687.54.053.6
687.54.058

Divisões principais
687.55 Cosmetologia. Cuidados de beleza.
687.552 Cuidado medicinal de beleza.
687.552.2 Cuidado da pele.
687.552.3 Cuidado do cabelo.
687.553 Cuidado estético.
687.553.2 Maquiagem. Uso de cosméticos.
687.56 Outros equipamentos auxiliares para

cosmetologia.
687.561 Recipientes e estantes para cuidado da

beleza.
687.561.5 Caixas de pó facial. Pós faciais compactos.

~ 623.445.2
Capacetes. Quepes hussardos.

Barretinas de pele.

Chapéus femininos. Chapéus, boinas,
bonés para mulheres.

Toucas de banho. Véus para chapéus.
Chapéus e toucas para crianças.
Enfeites de chapéus. Decorações para
chapéus.

687.45

687.53.04

687.46
687.48

687.512
687.513

687.516
687.517
687.518
687.53

Perucas.
Chinós. Coques de cabelo. Tranças de
cabelo.
Topetes. Meias-perucas.
Barbas e bigodes falsos.
Pestanas, cílios postiços.

Cuidados com o cabelo. Cuidados com a
barba. Profissão de cabeleireiro.
Barbeiro.

Subdivisões auxiliares especiais
687.53.02 Processos de trabalho.

687.53.02~687.53.05

Uso de produtos para cuidados com o cabelo.
Especlficarpor :665.585...

Materiais auxiliares.
Pedra-ume (pedras para amolar
navalha).

Máquinas, ferramentas e equipamento para
cuidado com os cabelos.
Equipamento de ensaboadura.
~ 687.974

Equipamento de corte de cabelo. Equipamento
de barbear.
~ 672.715.672.718
Tesouras de cabelo. Máquinas para
corte de cabelo. Navalhas.

Equipamento para compor cabelo e barba.
Ferros quentes para ondulação.
Equipamento para ondular e encachear o cabelo
(exceto ferros quentes).
Equipamento simples. Rolos de cabelo.
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

687.53.05

687.53.03

687.53.051

687.53.052

687.53.053
687.53.053.2
687.53.053.4

687.53.053.41

•· '
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688 Artigos de fantasia. Brinquedos. Artigos decorativos
~745
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Leques.

Quebra-luzes. Abajures.
Refletores. Telas, biombos.
Coberturas de vasos de plantas.
Abajures e refletores. Quebra-luzes.
~ 628.952

Escovas e pincéis segundo a construção.
Escovas sem cabo em geral.
Escovas com cabo em geral.
Escovas rotativas.
Escovas com reservatório para
abastecimento de líquido ou materiais de
limpeza.
Vassouras.
Escovas para limpar roupas, móveis,
carpetes e tapetes.
Escovas para lavagem.

Escovas para garrafas. vidros.

barris. Escovas para esfregar.

Escovas para fins especiais.
Escovas de cabelo.
Escovas de dentes. Escovas de unhas.
Pincéis de barbear.
~ 687.53.051

Escovas para lustrar.
Escovas de engraxar sapatos.

Pincéis de pintura. Pincéis para artistas.

Flores, plantas e plumas artificiais.
Artigos feitos de pêlo.
Flores artificiais.
Frutas artificiais.
Guirlandas artificiais.
Coroas, cruzes de flores artificiais.
Artigos feitos de plumas. Plumas
artificiais.
~ 675.84

Artigos feitos de pêlo.
~ 675.82
Flores, medalhões ele. de pêlo.

~ 685.51,687.54.058

Caixas de ferramentas. Sacolas de
ferramentas.
Bolsas. Pastas para documentos.
Maletas para documentos. Pastas. Pastas de
executivos.
Sacolas de compras. Sacolas de barbante.
Bolsas de mão para mulheres.
Carteiras. Porta-notas.
Carteiras.

escovas e pincéis .

Divisões principais
687.92
687.921
687.922
687.924
687.925

688.42
688.429
688.43
688.44
688.46

688.6

688.47

688.4

688.61

688.34

687.96

687.93
687.95

687.977

688.35
688.351

687.978

687.97
687.971
687.972
687.974

688.5

688.353
688.359
688.36
688.362

Esponjas para pó facial. Papéis para pó facial

Borrifadores, cmpoadorcs de pó.

Estojos para lápis, bastonetes de

maquiagem.
Bolsinhas de perfume, sachês, Vidros de
água de cheiro ou perfume.

Peleteria artificial.
~ 675.61.8

Peleteria artificial segundo a matéria
prima•

Peles artificiais de penas, cabelo

de animal, lã, material sintético.

Trabalho em marfim.
~ 675.862

Botões. Fabricação de botões.
~ 672.87

Botões em geral.
Botões de plástico, osso, vidro etc..
Botões de tecido. Botões laváveis. Outros
botões para roupas.
Fechos, abotoaduras para colarinhos.
Fechos, abotoaduras para punhos.
Abotoaduras para colarinhos e dispositivos
de segurança.

Botões de colarinho.
Fechos para punhos e dispositivos de
segurança.

Abotoaduras.

Indústria de escovas e pincéis.
Vassouras etc••
~ 648.524,675.82

Exemplo/s) de Combinaçãotões):

687.9-1 Escovas, pincéis segundo o tipo de
fibra

~ 687-1
Subdivisões auxiliares especiais
687.9.05 Ferramentas e equipamento da indústria de

688.27

688.2

688.1

688.272

688.21
688.211
688.212

688.273

688.3 Artigos de fantasia.
Subdivisões auxiliares especiais
688.3.072 Complementos para bolsas, malas, caixas etc..
688.3.073 Fechos para bolsas, malas, caixas etc..
688.3.077 Enfeites para bolsas de mão etc..
Divisões principais
688.31 Caixas. Estojos.
688.312 Caixas de óculos.
688.313 Estojos para binóculos etc..
688.314 Coberturas de proteção para relógios.
688.316 Caixas de jóias.
688.317 Chaveiros.
688.33 Sacolas de toalete. Estojos de maqulagem.

• 687.9

•
•687.563.2

• 687.563.3
687.563.6

•687.566•
.687.8

.687.84

••
••••••••••••••••
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688 Artigos defantasia. Brinquedos. Artigos decorativos
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688.62
688.621
688.622
688.623
688.63

688.7

688.72

688.721

688.721.2

688.721.25

688.721.27

688.721.3

688.722

688.723

688.724

688.724.2

688.724.3
688.724.4

688.725
688.726

688.727

688.727.1

688.727.2

Biombos.
Biombos contra a luz.
Biombos, telas contra fogo.
Biombos, telas contra corrente de ar.
Coberturas para vasos de plantas.

Brinquedos. Artigos para
divertimento, para brincadeiras.
Decorações.

-+ 674.5

Brinquedos.
-+ 623.447, 685.618

Exemplots) de Combinação(ões):

688.72:621.715.2 Conjuntos de
ferramentas de brinquedo

688.72:648.524 Vassouras, escovas para
limpeza etc. de brinquedo

Bonecas e bonecos e respectivos
complementos.

-+ 688.726
Bonecos e bonecas em geral. Bichinhos de
brinquedo, de pelúcia etc..

Ursinhos de pelúcia.

Tipos especiais de bonecos e bonecas.
Bonecos miniaturas. Bonecos

para espetáculos de marionetes. Bonecos

que bebem, dançam etc..

Complementos para bonecas e bonecos.
Roupas, móveis, berços de

bonecas. Equipamento de brinquedo, p.

ex., telefones de brinquedo.

Bonecas de papel. Figuras para cortar, dobrar e
vestir.
Casas de boneca e complementos. Quartos
e equipamento de casas de boneca.
Bonecos de engonço. Marionetes.
Fantoches. Mamulengos.
Objetos que se movem. Brinquedos
mecânicos.
Objetos com autopropulsão, Objetos que
sobem.
Objetos que se movem à mão,
Brinquedos com objetos conjugados que se
movem por meio mecânico.
Piões.
Objetos de brinquedo que não se movem.

Soldadinhos de chumbo. Animais
de brinquedo.

Brinquedos que se movem (p. ex., carrinhos
de brinquedo).
Exemplots) de Combinaçãotões}:

688.727-8 Segundo a força motriz
Veículos terrestres de brinquedo (exceto os
veículos de ferrovia).

Especificarpor :629.3...

Veículosaquáticos de brinquedo.

688.727.38

688.727.4
688.727.5
688.727.7
688.727.8

688.727.81

688.727.82

688.727.9

688.728

688.729.1
688.729.2

688.73

688.731

688.731.181

688.732

688.74

688.741

688.742

688.742.2

688.742.3

688.742.4

688.742.5
688.742.6

688.742.8

I::VV·Ul.

Brinquedos que fazem bolhas. Brinquedos que

fazem fumaça.
Projéteis. Catapultas.
Brinquedos ópticos. Brinquedos coloridos.
Brinquedos magnéticos e elétricos.
Ferrovias de brinquedo. Trenzinhos de
brinquedo.
Trilhos. Curvas. Pontas. Acessórios.

688.727.81;;625.1
Material rodante de brinquedo. Locomotivas de

brinquedo.
Especificar por :629.4...

Jogos de construção. Quebra-cabeças.
-+ 685.85

Armaduras de brinquedo. Capacetes de
brinquedo. Roupas de índio. Arreios para
cavalos de brinquedo.
Aros, argolas, bambo lês.
Brinquedos parajogos de areia.

Formas de areia.
Brinquedos musicais. Instrumentos
musicais para crianças.

-+ 681.81
Brinquedos musicais.

688.731;;681.8

Cometas de brinquedo.
688.731

Intrumentos musicas como partes de
brinquedos. Brinquedos que fazem ruído.

-+ 623.447
Chocalhos. Revólveres de

espoleta.

Equipamento de teatro. Equipamento de
panorama. Equipamento de circo.
Equipamento para espetáculos musicais.
Equipamento para parques de recreio.
~ 792.023

Equipamento de teatro.
Cenários. cortinas. Equipamento

para movimentar os cenários e as cortinas.

Acessórios de teatro. Equipamento para
efeitos teatrais.
Plataformas do palco. Efeitos de palco.

Grama. nuvens. chuva artificial.

Equipamento para melhor audição do texto e
visibilidade da ação. Recursos acústicos.
Equipamento para produção de efeitos sonoros
especiais.

Máquinas de trovoadas.

Máquinas de vento.

Iluminação de palco. Imagens projetadas etc..
Equipamento para produção de efeitos
especiais de luz.

Efeitos defogo. Efeitos de raios.
Equipamento para subir e baixar as pessoas.
Alçapões. Maquinaria teatral.
1:".- •• :_ .... 40 ..I~-
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689 Artesanato amador. Hobbies, passatempos técnicos

~ 379.826,7.073,7.077
Exemplo(s) de Combinaçãoiões):

689:621.396 Rádio-amador

i
'1'

I

t
I
I

i
I

Pequenos artigos diversos.
Pegadores, fechos, ganchos etc .•

Pegadores, alfinetes deflores.

Cabides de guarda-chuva. Alças, anéis etc.
para carregar.

Artigos para fumantes.
Cachimbos. Narguilês.
Acessórios e componentes de cachimbos.

Dispositivos de limpeza para
caximbos. Limpadores de caximbo.

Acessórios para charutos e cigarros.
Piteiras de charutos. Piteiras de

cigarros. Cortadores de charuto.
Recipientes para fumo. Caixas de charuto.
Estojos de cigarro, cigarreiras.
Cinzeiros. Cinzeiros de pedestal.
Caixas de fósforos. Recipientes para
fósforos.
~ 662.536.2

Caixas de dinheiro. Cofres de dinheiro.

Objetos ornamentais especiais. Decorações
murais.

Molduras especiais de quadros.

Ladrilhos ornamentais. Letras e números

ornamentais.
Outros efeitos decorativos. lmitações.
Efeitos de iluminação.

Padrões produzidos por luz
projetada (refletida). Efeitos de luz
transmitida (p. ex., vitrais de imitação).

Efeitos de cor.
Pinturas cambiantes. Pinturas de
ilusão.

Efeitos lineares.
Efeitos decorativos de superfície.

Marmorização. Padrão de

batique.
Imitações de vários objetos. efeitos
tridimensionais etc..
Imitações de substâncias e padrões naturais.

Imitação do grão da madeira.
Imitações de obras de arte. de padrões
artificiais.

Reproduções de pintura com
imitação da textura.

Padrões variantes, cambiantes. Padrões em
superfícies cam biantes.

688.788

688.96

688.9
688.92

688.796.4

688.936
688.94

688.935

688.934

688.797

688.93
688.932
688.933

688.796

688.794
688.795

688.796.2

688.79
688.792

688.793

mamulengo. Equipamento para espetáculos
secundários.
~ 792.9

Equipamento para cinemas. Acessórios para
projeção de filmes.
~ 778.55. 791.43

Equipamento para espetáculos vistos por
luneta, caleidoscópios e outros, onde há
interação de cor e música.
Equipamento para labirintos.
Fantasias e roupas de disfarce.
Acessórios de festa.
Máscaras.
~ 391.8
Máscaras de veludo. Meias
máscaras.

Fantasias. Roupas de disfarce. Dominós.
Pierrôs.
Figuras grotescas e cômicas. Fantasias de
animal.
Disfarces.
~ 687.51

Brindes festivos. Prendas de festas.
Acessórios para festas, festividades públicas
etc..
~ 676.812,676.816.8
Confete. Serpentina. Bombinhas.

Surpresas. Ilusões. Brincadeiras.
Decorações para cerimônias,
comemorações, festividades públicas.
~ 684.76

Bandeiras. Estandartes. Emblemas.
Flâmulas.
Árvores de natal.
Eq uipamento para áreas de diversão.
~ 791.7

Carrosséis.
Balanços. Gangorras.
Cavalos de balanço. Outros animais de
brinquedo para montar. Cavalos de
brinquedo, de pau.
Escorregadores. Montanhas russas.
Escorregadores em água. Tobogã de água.
Rodas gigantes. Chãos moventes. Outros
equipamentos.
Artigos para efeitos decorativos.
Decorações murais.
Decoração de superfícies.

Por queima: pirogravura.
Decorações de relevo.

688.746

689 Artesanato amador. Hobbles, passatempos técnicos

688.747

688.755
688.756

688.749.8
688.75

688.783

688.782

688.767
688.77

688.775

688.78

688.761

688.754

688.751

688.753

688.752

688.757
688.76

688.771
688.773
688.774

•••••
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Construçõesflutuantes.
Construçõesna água (não-flutuantes).
Construçõesparcialmente naágua.
Construçõessubaquáticas.
Propriedadese composiçãoda água queafetam
as estruturas na água.

Evaporação.

Depósitos.Cascalho.Seixos. Sedimento. Restos
denaufrágio.
Limpeza das partes afetadas.
Proteçãocontra os efeitosda águae do ar.
Revestimentos. Coberturas.Paramentos.
Enchimentos. Empanque. Vedação.
Drenagem.
Construções em áreas montanhosas.
Construções subterrâneas.
~ 624.127,624.144

Construçõesem encostas. Construçõesem
montanhase aclivesde colinas.
Construçõessubterrâneas.Edifícios
subterrâneos.
Construções segundo a planta baixa.
Estruturas retas.
Estruturasenviesadas.
Estruturascurvas.
Estruturascom uma únicaabertura.
Estruturascom diversas superestruturas
independentes.
Estruturascom superestruturasconexasou
continuas.
Estruturascom armaçõesde vigasentrecruzadas
de sustentaçãode carga
Estruturasde sustentaçãode carga de múltiplos
pavimentos.

Estática gráfica e analítica para
estudo e cálculo de estruturas,

69.034.7

69.034.2

69.034.3
69.034.4

69.034.5

69.034.6

69.035.2

69.035.4

69.034.8

69.034.9
69.034.92

69.034.93
69.034.96

69.035

69.036.6

69.036
69.036.J

69.036.2
69.036.3
69.036.4
69.036.5

69.036.7

69.036.8

69.04

Subdivisões auxiliares especiais

69 Indústria da construção. Materiais de construção. Práticas e procedimentos de construção

Escopo: Classificam-se em 69 informações sobre a indústria da construção em geral, inclusive

materiais, componentes, técnicas e execução da construção. Afabricação de materiais e

componentes de construção é classificada em 66/67, as questões de engenharia civil em 624/628

e as questões arquitetônicas em 72.

Os auxiliares -11-9de 62-11-8 e 66-9 são aplicáveis em 69
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

69·115 Contruções para múltiplosfins
69-5 Operaçãoe controledas máquinase processosem contruções Operação e controle
das máquinase processosem contruções
69:614 Aspectos sanitáriosdas construções Aspectos sanitáriosdas

construções
69:614:725.23 Quarteirõesde escritórios' doentes'
~ 349.44,351:69,351.785

Construções e partes de
construções segundo o material.

Ver nota em 69.01

Os auxiliares .01 não são aplicáveis em

691 e 693 e suas subdivisões

69.01 =624.01

Os auxiliares. Otêm sentido semelhante em 624
e 69; usar preferencialmente .03 e .05

(que se referem sobretudo a construções)

principalmente em 69, mas .01, .04 e .07

(que se referem a todas as estruturas em

geral) principalmente em 624

Dimensões, permanência,
localização e forma das
construções.
Tamanho das construções em geral
(grandes, médias, pequenas).
~ 69.053

Construçõesde vários pavimentosemgeral.
Construçõessegundoo númerode pavimentos.
Construçõesaltas. Edifíciosaltos. Arranha-céus.
Construçõesmuito pequenas.
Construçõesmuito leves.
Construções desmontáveis, transportáveis
e temporárias. Estruturas infláveis,
desinfláveis (estruturas pneumáticas,
pressurizadas ou de ar).
~ 351.778.534

Construçõese estruturasdesmontáveis(e
desinfláveis).
Estruturas infladas, desinfláveis(de borrachaou
plástico).
Construções transportáveis.
Construçõestemporárias.Construçõesde
emerzêncía, orovisórias. cabanas.

69 Indústria da construção. Materiais de construção.
Práticas e procedimentos de construção

69.032

69.0

69.01

69.032.2
69.032.21
69.032.22

69.032.4
69.032.6
69.033

69.03

69.033.1

69.033.15

69.033.2
69.033.6
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•• 69 Indústria da construção. Materiais de construção. Práticas e procedimentos de construção

• 69.05 Localização, organização e planta. ou estruturas inteiras.

• Construção industrializada. Testes 69.057.43 Fixação e montagem de partes.

do terreno. Defeitos de construção. 69.057.44 Levantamento de torres, chaminés, tanques e

• Durabilidade e manutenção da estruturas estacionárias para apoio de cargas

construção. móveis.• 69.051 Escolha e estudo do terreno. Estado do 69.057.45 Construção por métodos de elevação.

• terreno no início do trabalho. Elevaçãopor guindastes. macacos.
--+ 624.131.31 plataformasetc. Métodode lajelevantada.

• 69.052 Vias de acesso ao canteiro de obras. 69.057.46 Descida até a posição adequada de componentes

Estradas acabadas. Estradas temporárias. ou estruturas completas no solo.

• 69.053 Medidas, dimensões das edificações. 69.057.47 Subida até a posição adequada e posicionamento
Altura, largura (frente) e profundidade da de unidades grandes ou estruturas completas.

• construção. Posicionamento de partes de
--+ 69.032 pontes. túneissubaquáticos. tubulações.

• 69.054 Marcação e estabelecimento das (,9.057.5 Armações (moldes, fôrmas. arcabouço l. Cimbre.

estruturas previstas no projeto e das áreas cambotas. Centralização.

• de circulação. 69.057.51 Tipos de armações,
69.055 Arranjo e organização do canteiro de 69.057.52 Fôrmas. Armações para paredes, divisórias e

• obras. partes estruturais geralmente verticais.
69.055.2 Armazenamento de materiais e componentes de Armações verticais e horizontais móveis.

• construções industrializadas. Proteção contra Fôrmas deslizantes. Armações ascendentes.
umidade e calor. Equipamento para pré- 69.057.53 Armações para pisos. Armações para partes ou

• aquecimento ou resfriamento antes do estruturas geralmente horizontais.
armazenamento. 69.057.55 Fôrmas infláveis, desint1áveis. Fôrmas• 69.055.6 Construções temporárias no canteiro de obras. pneumáticas.

• Escritóriosno canteirode obras. 69.057.58 Cambotas e fôrmas para arcos. Fôrmas para
Acampamentopara os trabalhadores. pilares, colunas, chaminés, canalizações, duetos

• Barracõespara guarda de equipamentoe etc..
ferramentas. 69.057.59 Armações permanentes. Armações auto-

• 69.055.7 Serviços. sustentáveis.

Exemplo(s) de Combinação(ões): 69.057.6 Andaimes de construção. Plataformas de

• 69.055.7:696.1 Abastecimento de água trabalho.

69.055.7:696.6 Abastecimento de --+ 62-774.5

• eletricidade Andaimesinfláveis, desinjláveis.
69.056 Preparação de partes para construção 69.057.7 Instalação e equipamento para manipulação e• industrializada. Sistemas industrializados transporte no canteiro da obra.

de construção. Exemplo(s) de Combinaçãoiões}:• 69.056.3 Sistemas industrializados de construção segundo 69.057.7:621.867 Transportadores

sua intercambialidade. 69.057.7:621.873 Guindastes em geral• Sistemasabertos 69.057.7:621.876 Elevadores, monta-

• (iruercambiáveis). Sistemasfechados (não- cargas. Guinchos

intercambiáveis). 69.057.7:625.31 Ferrovias de bitola estreita

• 69.056.5 Sistemas industriais de construção segundo o 69.057.7:629.353 Caminhões basculantes

tipo de componente. 69.058 Ensaios, testes no local. Estudo de

• 69.056.52 Estruturas de placas de concreto pré-moldado estruturas inteiras.

(placas do tipo parede). --+ 624.04

• 69.056.53 Estruturas de lajes (lajes de cobertura). 69.058.2 Medições de deformação.

69.056.55 Estruturas de armação. 69.058.3 Medições de movimento de estruturas

• --+ 624.94 completas.

Pilares, suportes. 69.058.4 Medições de assentamento.

• 69.056.56 Estruturas celulares. Estruturas em caixote 69.058.5 Medições de tensão, de esforço.

(células do tamanho dos aposentos). 69.058.6 Medições de levantamento.

• 69.057 Industrialização da construção. Processos 69.058.7 Medições de temperatura.

para edificação de partes pré-fabricadas e 69.058.8 Medições de efeitos dinâmicos de cargas.• estruturas completas. 69.059 Manutenção de edificações.

• 69.057.1 Pré-fabricação de partes de construção no 69.059.1 Manutenção em geral.

canteiro de obras ou perto dele. Fabricação no Vistoria. Limpeza.

• local da obra. 69.059.2 Danos. Estragos. Conserto.

69.057.2 Montagem no local. 69.059.22 Danos.

• 69.057.4 Levantamento, içamento, descida, 69.059.25 Restauração. Consertos.

movimentação no ar de componentes separados 69.059.28 Desmoronamento. Perda total.

• 924
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691.1 Materiais de origem orgânica. 691.212 Pedras plutõnicas.
691.11 Madeira. Produtos de madeira. Granito. Sienito.
691.112 Madeiras duras. 691.21
691.113 Madeiras macias. 691.213 Pedras e lavas vulcânicas.
691.115 Refugos de madeira. Serragem. Maravalhas. 691.21

691.116 Madeira compensada. Madeira laminada. 691.213.5 Pedra-pomes, Pozolana. Perlita.

Folheado de madeira. Tábua laminada. 691.21

691.12 Caules de planta. Palha. Juncos. Bambu. 691.2]4 Pedras metamórficas. Xistos etc ..

691.13 Cortiça. Substitutos da cortiça. 691.21

691.14 Papel. Produtos de polpa de papel. 691.214.2 Ardósias (p. ex., ardósias de telhado).

~ 676.28 691.21

691.145 Papéis de parede. 691.214.8 Mármore.

~ 698.16 691.21

691.15 Outras substâncias vegetais fibrosas. 691.215 Pedras sedimentares e carbonatadas.

Tecidos. Fazendas. Calcário. Arenito.

691.16 Materiais betuminosos. 691.21

Asfalto. Alcatrão. Piche. Placas,
691.216 Arenitos calcários.

papelão alcatroado.
691.21

691.17 Materiais macromoleculares. Borracha,
691.217 Pedras silicosas.

691.21
plásticos etc..

691.22 Areia, cascalho e agregados semelhantes.
691.173 Borracha.

691.2231224 =553.6231.624
691.175 Plástico. 691.26 Diversos materiais inorgânicos minerais

691.175.51.8 =678.51.8 econômicos e terras.
691.178 Gomas. Resinas e adesivos similares. 691.26] Argilas. Feldspatos. Depósitos similiares de
691.18 Materiais de origem animal. silicato de alumínio.

~ 675.166 691.261 =553.61
691.263/.266 Sais e outros compostos diversos.

691.2 Pedras naturais. Outros materiais 691.2631.266 =553.631.66
minerais. 691.263.5 Gesso. ainsita. Alahastro

Divisões principais

691 Materiais de construção. Componentes de construção
~ 624.01

Exemp1o(s) de Combinação(ões):

691 :620.1 Ensaios de materiais de construção
691 :699.8 Materiais de construção com propriedades protetoras e especiais
691 :699.844 Materiais à prova de som. Materiais de isolamento acústico
691-4 Estado, condição, forma de materiais

691 Materiais de construção. Componentes de construção

Elementos estruturais. Elementos
sujeitos a carga.

Ver nota em 69.n
69.07=.624.07

outro local.

Indicar os processos por :...
Exemplo(s) de Combinação/ões):

69.059.62:621.791.034 Com o emprego de
maçaricos etc.

69.059.62:621.9.048.7 Com emprego de
feixes de partículas

Limpeza de entulho.
Utilização de entulho.
Reconstrução. Reedificação (usando alguns
elementos da construção original).

69.07

69.059.63
69.059.64
69.059.7

Reforço. Alteração. Conversão.
Reforço de fundações elouda estrutura (por
meios estruturais, injeção etc.).

Calço. Suporte.

Conversão. Alteração estrutural.
Extensões de construções ou pavimentos já
existentes. Anexos ligados. Acréscimo de
pavimentos.
Vida das edificações.
Deslocamento, movimento, elevação de
edificações inteiras.
Demolição. Entulho.
~ 628.4.036

Demolição.
~ 711.164
Desmonte para remontagem em

69.059.3
69.059.32

69.059.6

69.059.4
69.059.5

69.059.62

69.059.35
69.059.38
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• 691 Materiais de construção. Componentes de construção I
• I

691.3 Pedra artificial. Concreto. ~ 691.316
(

Aglomerados diversos. 691.332.2 Concreto armado de silicato. J
~ 666.96197,691.54 691.332.3 Concreto protendido de silicato.

(.i 691.31 Pedra artificial. Pedra reconstituída. 691.332.5 Concreto arejado de silicato. Concreto.-,

Produtos de gipsita, gesso natural, para espumoso de si\icato. Concreto leve de óxido de
~. construção. Pedra de silicato de cálcio. cálcio.

• ~ 666.91 691.333 Concretos e aglomerados com agluntinantes
691.311 Materiais de construção de gipsita e pozolânicos e álcalis ou ativadores

anidrita. hidráulicos. Concreto de solo-silicato.
Exemplo/s) de Combinaçãotões): 691.334 Concretos e aglomerados com aglutinantes

691.3 11-419Placa de gesso baseados em magnésio. Xilolito.
691.3 \\-43 1 Blocos de gesso ~ 674.816

691.316 Tijolos artificiais de areia-óxido de cálcio. 691.34 Concretos e aglomerados artificiais com
Pedra de silicato de cálcio. Tijolos leves de aglutinantes orgânicos.
óxido de cálcio-concreto. Concretos de resina sintética.

691.32 Concreto. Elementos de concreto pa ra Concretos plásticos.
construção.
~ 666.94.666.97 691.4 Barro. Taipa. Argila. Artigos de

691.322 Agregados (inclusive agregados leves). barro. Materiais cerâmicos de
Cinzas. Clínquer. Escória. Pedra-pomes. construção.
Agregados de concreto em geral.

~ 666.7
691.327 Concreto não-armado, não-reforçado. 691.41 Barro seco. Adobe. Lama. Terra-pisada.

Indicar aforma de elementos de concreto Taipa.
para construção, por -4... de 62-4.. 691.42 Cerâmica ou argila pesada. Argila

691.327.3 Concreto não-armado leve.
queimada.

691.327.32 Concreto agregado não-armado de peso leve.
691.421 Tijolos de cerâmica.

Especificar o agregado por: 691..
Exemplo(s) de Combinação/ões):

Exemplo/s) de Combinação/ões):
691.421-478 Tijolos perfurados

691.327.32:691.213.5 Concreto de pedra-
691.421.2 Tijolos comuns (tijolos de argila).

pomes
691.421.24 Tijolos bem cozidos. Tijolos de clínquer.

691.327.33 Concreto arejado. Concreto espumado.
691.421.4 Tijolos para revestimento.

691.327.332 Concreto arejado.
~ 692.232.4

691.327.333 Concreto espumado.
Tijolos vidrados.691.328 Concreto armado. Concreto protendido.

Elementos do concreto armado. 691.421.7 Tijolos refratários. Tijolos quimicamente

~ 666.982 resistenteso

691.328.1 Concreto armado (concreto armado com aço). 691.421.76 Tijolos refratários (resistentes ao fogo).

Elementos do concreto armado. ~ 666. 76

691.328.2 Concreto protendido. Elementos do concreto 691.421.77 Tijolos quimicamente resistentes. Tijolos

protendido. resistentes a álcalis. Tijolos resistentes a ácidos.

691.328.3 Concreto armado de peso leve. ~ 666. 77

691.328.4 Concreto armado com outro elemento exceto 691.424 Telhas.

aço. 691.43 Artigos de cerâmica vitrificada, porosa ou
- 691.328.42 Concreto armado com metais não-ferrosos. semiporosa.

691.328.43 Concreto armado com materiais inorgânicos 691.432 Cerâmica vitrificada por sal em geral.

(exceto metais). 691.433 Artigos de louça, de faiança.

Exemplo(s) de Combinaçãotões): Exemplo(s) de Combinaçãotões):

691.328.43:691.618.92 Concreto armado 691.433-431 Tijolos de faiança,Ladrilhos

com bambu de barro vitrificado (para pavimentação)

691.328.44 Concreto armado com materiaisorgânicos. 691.433-462 Canos de barro vitrificado,

Exemplo(s) de Combinaçãotões): manilhas

691.328.44:691.12 Concreto armado com 691.434 Artigos de barro, argila, vitrificados.

bambu Faiança. Terracota. Louça branca.

691.328.5 Produtos de cimento armado. Produtos de 691.434.2 Faiança, terracota para revestimentos etc..

cimento-amianto etc.. 691.434.3 Louça branca.
691.33 Concretos e aglomerados artificiais com Louçasanuána.Azukjosde

outros aglutinantes inorgânicos exceto o parede.

cimento. 691.49 Outros produtos de cerâmica.

- 691.332 Concretos e aglomerados com aglutinantes Produtos de porcelana.

pozolânicos e aditivos de óxido de cálcio ou
gipsita. Concreto de silicato.Concreto de 691.5 Aglutinantes. Materiais de base.
óxido de cálcio. 691.5] Óxidos de cálcio. Cal.
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• I
• 691Partes estruturais e elementos de construções I

I•
Cantos. Ângulos. Aberturas

I• prova de umidade

1692.23 Paredes externas. Paredes circundantes chanfradas.

• acima do solo em geral. Paredes em 692.295 Paredes curvas na planta baixa
elevação. Fachadas. 692.297 Pilastras de parede. Arcobotantes. Colunas. i

• -+ 72.011.6 Vigas de apoio. Pilares e colunas isoladas. \
692.231.2 Paredes externas de sustentação. 692.298 Recuos de parede. Nichos.

I
• 692.231.3 Paredes externas que não são de sustentação. 692.299 Aberturas na parede e em áreas

692.232 Paredes e fachadas externas. Partes da circunvizinhas em geral.• construção resistentes às intempéries. -+ 692.8

I
692.232.1 Paredes sólidas, maciças. Vãos. Pórticos. Soleiras de portas.• 692.232.2 Paredes com cavidade. Paredes de camada dupla. Bandeiras de portas. Portais.

• 692.232.3 Paredes com revestimentos impermeáveis.
692.232.4 Partes resistentes às intempéries. 692.4 Tetos e telhados. Acessórios de

• Revestimentos especiais. fachadas. telhado.
692.232.42 Revestimentos com componentes pequenos. -+ 624.042.624.072

• Com ladrilhos. Com placas de Indicar o objetivo por: 72...
ardósia. Madeira tratada. Exemplots) de Combinação(ões):

• 692.232.44 Com componentes grandes. 692.44:726 Cúpulas de igrejas
Com lâminas. placas. 692.41 O tel hado como cobertura de proteção.

• 692.232.45 Paredes que fazem cortina de proteção. Características dos telhados de
692.232.7 Paredes de preenchimento do esqueleto da resistência às intempéries.• construção. 692.412 Relação com o clima. Precauções contra

Indicar os materiais por :69/... chuvas tropicais e outros elementos.• Exemplots) de Combinação(ões): Proteção contra neve etc ..
692.232.7:691.327.3 Paredes de

Exemplots) de Combinação(ões): I
I• preenchimento de concreto leve 692.412:551.5 Fatores climáticos «;'

692.233 Detalhes de paredes externas. Partes I
692.4 I2:696.121 Drenagem do telhado I• diversas inter-relacionadas segundo a i

692.413 Inclinação do telhado. Queda do telhado.
localização. Projeções etc ..

~ngulo de inclinação.'• -+ 692.29
692.415 Coberturas do telhado. Materiais de

692.233.2 Detalhes de cimos de paredes e junções do
cobertura.• telhado. Abas do telhado. Cornijas. Parapeitos.

692.42/.47 Formas de telhado. Construção do telhado.

• 692.233.3 frontões. Empenas.
692.42 Sistemas de estrutura, arcabouço plano. L"692.237 Detalhes das junções do piso e da parede. ,

Telhados de alta ou baixa inclinação.

• Vigas de tímpano de arco. Trmpano de arco
692.421 Telhados de vigas. Telhados de alpendres.de janelas.

Telhados de viga de colarinho. Telhados de• 692.238 Balcões. Zimbórios. Outras projeções em
sela. Telhados de vão em terças etc..cantiléver,

692.239 Particularidades no nível do solo, térreo. 692.422 Telhados com arestas.• Entradas. Telhados curvos com a parte

• 692.24 Paredes internas. Paredes transversais. superior em aresta. Telhados com arestas e

692.241.2 Paredes transversais de sustentação. a parte superior empenada.

• 692.241.3 Paredes transversas que não são de sustentação. 692.423 Telhados de mansarda. Telhados com

692.25 Paredes divisórias. inclinações diferentes nos lados. Telhados

• -+ 694.5 de meia curva.

692.251 Divisórias de placas leves. 692.425 Telhados de barracão. Telheiros. Telhados

• 692.253 Divisórias estruturadas, armadas. com entrada para a luz do norte. Telhados

Indicar os materiais de revestimentopor serrilhados.

• :69/.. .. e o material da armação por :693 ... 692.426 Telhados de vão amplo.

ou :694... 692.43 Telhados planos. Telhados de terraço.

• Exemplots) de Combinação(ões): Telhados planos fechados.

692.253:691.311-419 Divisórias de gesso 692.432 Telhados planos.

• 692.253:694.5 Divisórias de armação de 692.433 Telhados de terraço.

madeira. Divisórias de sarrafos 692.435 Telhados planos fechados.

\• 692.256 Divisórias temporárias. Divisórias 692.44/.47 Sistemas de arcabouço tridimensional.

estruturais de madeira compensada. 692.44 Cúpulas. Domos. Telhados abobadados. 4• Divisórias de vidro etc .. -+ 624.074.2.624.074.3

692.29 Pormenores de paredes em geral. 692.442 Domos de Schwedler.• -+ 692.233 692.443 Domos de Zimmerman.

• 692.292 Projeções da parede. Cornijas. Corbéis. 692.444 Domos com nervuras.
Plintos. Sancas e roda-pés (interior). 692.445 Domos com trabalho reticulado. Domos em

• 692.294 Junções da parede. rede.
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••• 692.446

• IÇ 692.447

I 692.45

• 692.46

• 692.47
692.48

•
• 692.484

• 692.49
692.492

•• 692.493
692.497•• 692.5

,

• 692.51

•• 692.52
.,..

• 692.522••
·L~-

692.526

•• 692.528

•• 692.53

• I

• 692.533

• 692.533.1

• 692.533.2

• . 692.533.3

• 692.533.4

• 692.533.5

• 692.535
692.535.1

•

Telhados de lamela.
Telhados de pavilhões. Campanários.
Telhados em concha.

-+ 624.074.4
Telhados de placas dobradas.
Telhados suspensos.
Treliças de telhados. Vigas de telhado.
Treliças de estrutura. Partes estruturais
de treliças.

-+ 624.078.4
Partes de treliças com elementos mistos.
Partes de telhados. Detalhes de telhados.
Aberturas nos telhados.

Clarabóias. Águas-furtadas. Luzes

de telhados.
Torres de cumeeira.
Vidraças em telhados.

Pisos. Pisos intermediários. Tetos.
-+ 624.074

Pisos apoiados no solo ou em vigas.
Exemplois) de Combinação(ões):

692.51:699.82 Membranas impermeáveis à

umidade
Pisos suspensos e elevados. Subsolos.
Pisos elevados. Balcões e galerias
internas.
Pisos de concreto e outros pisos similares
resistentes a fogo. Pisos de lajotas. Pisos de
lajes nervuradas. Pisos de vigas protendidas.
Pisos de tijolos furados.

-+ 624.073.136.624.073.5
Pisos de madeira.
Exemplo(s) de Combinação(ões):

692.526:694.4 Pisosde madeiramaciça
692.526:694.5 Pisosde traves de madeira

Pisos elevados.
Painéis nervurados de aço
laminado.

Assoalhos. Acabamentos de assoalho
(superfícies de desgaste) inclusive os
rodapés e molduras do mesmo material.

-+ 645.1.692.292.693.7
Assoalhos de metal ou outros minerais.

-+ 692.522
Assoalhos feitos de materiais compostos,
concreto etc..
Assoalhos de mármore artificial (terrazzo).

-+ 666.963

Assoalhosde mosaico e similares.
Assoalhos de ladrilho. Assoalhos de lajotas.
Assoalhos de blocos.
Assoalhos de lajes. Assoalhos de lajes grandes e
similares.
Assoalhos de materiais nlo-minerais.
Assoalhos de madeira.

Assoalhos de taco. de parquete.

692.54

692.6

692.61

692.62
692.622

692.623

692.625

692.63
692.631
692.632
692.633
692.635

692.637
692.64
692.65
692.66

692.67

692.7
692.71

692.711
692.713
692.74
692.75

692.756

692.758

692.77

692.78

692.782

692.783

691 Partes estruturais e elementos de construções

Tetos. Tetos suspensos.
-+ 692.52

Escadas. Ram pas. Elevadores.
Escadas rolantes.
Generalidades. Dimensões. Declive.
Número de degraus por lance. Altura livre.
Tipos de escadas. Escadas fixas.
Escadas, escadarias segundo a localização.

Escadas externas. Escadas para

terraço. Escadas internas.

Escadas fixas.
Escadas de ferro. Escadas de mão.

Escadas segundo o modelo ou forma.
Lances retos. Escadas em caracol etc..

Partes de escadas.
Pilares de escadas em caracol.
Esteios dos pilares.
Corrimões. Balaústres e balaustradas.
Degraus sólidos. Pisos de degraus. Espelhos
(partes verticais de um degrau).
Armações laterais.
Patamares. Plataformas.
Planos inclinados. Rampas.
Elevadores.

-+ 621.876.696.6
Escadas rolantes.

-+ 621.8763

Partes acessórias de construções.
Chaminés. Torres de chaminés.
Exaustores.

-+ 697.8
Lareiras.
Exaustores de fumaça.
Poços de ventilação.
Poços, cal has diversas de escoamento e
instalações de acesso.
Calhas para entrega de combustível.
Rampas de carvão.
Tubos de descarga de lixo.

-+ 628.463.628.4"'
Passagens para canos etc. Passagens para
fios, cabos. Duetos de calefação. Galerias
por onde se podeandar.
Meios de acesso a passagens e galerias de
serviço.

Coberturas horizontais.
Coberturas ou grades para passagens e
galerias (acesso continuo).
Dispositivos de visita, de inspeção. Tampas
de poços de vistoria, de bueiros.
Exemplo(s) de Combinação/ões):

692.783:621.315.23 Para tubulação de fios
elétricos

692.783:628.253 Paraesgotos e águas
servidasem geral



•• 693 Alvenaria, oficio de pedreiro e oficios correlatos

•• 692.79 Alçapões. Alçapões de porões. 692.834 Persianas de enrolar (para janelas).
692.836 Toldos. Cobertas contra sol. Toldos contra

• 692.8 Portas. Portões. Janelas. Entradas intempéries.
de serviço. 692.84 Dispositivos de ventilação e vedação para

• ~ 683.3. 692.299 portas e janelas.
692.81 Portas. Portões. 692.842 Dispositivos e acessórios de ventilação.

• 692.811 Portões e portas articuladas, comdobradiças. ~ 697.921.2
Portas giratórias. 692.843 Dispositivos de vedação. Eliminadores de

• 692.812 Portas e portões de correr. correntes de ar etc..
Portões levadiços. 692.848 Dispositivos de vedação contra ar, contra gás.• 692.813 Portas e portões tipo grade. Especificar por :699.87
Grade rolante. Grade articulada 692.86 Bandeiras de portas.• tipo tesoura, grade pantográjica. 692.87 Aberturas para serviço e observação.

692.814 Portas e portões dobráveis ou telescópicos. Grades.• 692.815 Tipos combinados de portas e portões. 692.871 Portões. grades de serviço.

• 692.817 Portas segundo a finalidade. ~ 692.827
692.817.1 Portas de entrada(portasexternas). 692.876 Aberturas para observação e inspeção.

• 692.817.3 Portas de aposentos(portas internas). Painéis. olhos-mágicos etc..
92.817.7 Portas ocultas (portas secretas). 692.88 Grades. gradis. Cercas. Catracas, roletas.

• 692.82 Janelas. Grades para entrada.
~ 692.299,692.492,698.3 ~ 712.35

• 692.821 Janelas de batentes, de caixilho. Caixilhos
em cima. Caixilhos em baixo. Janelas 692.9 Partes, equipamentos, acessórios

• pivotantes. auxiliares diversos.
692.822 Janelas de correr. Janelas corrediças. ~ 691.88

• 692.823 Tipos combinados de janelas. Exemplo(s) de Combinaçãotões): t;"

Janelas corrediças e dobráveis. 692.9:618.94Acessóriosde lâmpadas

• 692.824 Janelas de exibição. Vitrinas. 692.9:631.345 Suportes paraplantas
692.826 Janelas compostas que se projetam no 692.9:673.5Acessóriosparasinos,• plano. Janelas oitavadas, salientes. Janelas carrilhões, sinetas

de arco. Janelas de canto. Muxarabiês. 692.92 Equipamentos e acessórios externos.• 692.827 Destalhes especiais. Postes, mastros e suas bases.

• Estruturas de segurança. Telas Exemplots) de Combinaçãotões):
L.;'

(contra insetos). Telas de vários tipos. 692.92:621.316.98Acessóriosparapára-

• 692.828 Dispositivos para proteção contra poeira e raios
condensação nas janelas. 692.97 Equipamentos e acessórios internos.

• 692.83 Postigos. Venezianas. Persianas. ~ 645,646,684

692.831 Venezianas rigidas. Venezianas de treliça. Ganchos. Pregadores. Suportes,

• Postigos de venezianas. ganchos.

692.833 Persianas. Persianas de puxar.

• 693 Alvenaria, oficio de pedreiro e oficios correlatos

• ~ 666.9

• 693.1 Alvenaria em pedra natural. trabalhadas. Alvenaria com pedras

• Alvenaria de pedras brutas, cortadas. Alvenaria com pedras de
ligeiramente lavradas ou não. cantaria.

• Pedras brutas irregulares. 693.22 Assentamento de tijolos. Aglutinantes de
693.12 Corte e lavra de pedras. Dimensões de tijolos. Juntas de argamassa.

• pedras. Trabalho com pedras de Apontamento.
revestimento. 693.24 Alvenaria de adobes (secos ao ar), blocos

• 693.15 Construção de muros de pedras. de adobe, cantaria de adobe.
Trabalho com pedras regulares e 693.25 Alvenaria com tijolos cozidos.

• de forma aleatória. Trabalho com pedras 693.27 Alvenaria de blocos, tijolos especiais etc. J,assentadas a seco ou com argamassa. Alvenaria de componentes pré-fabricados

• Aglutinante. Forma das pedras. de concreto (ou outras massas artificiais
Assentamento. Juntas. semelhantes).

• 693.28 Assentamento de blocos (em oposição ao

693.2 Alvenaria de material tratado, assentamento de tijolos).• pedras, blocos etc.. 693.29 Alvenaria composta. Alvenaria de
693.21 Alvenaria com pedras naturais tipos diversos de pedras, blocos,• 930

••



693 Alvenaria, oficio de pedreiro e ofícios correlatos
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693.3

693.5

693.54

693.542

693.542.3
693.542.4

693.542.5

693.542.51
693.542.52

693.542.53
693.546
693.546.1

693.546.2

693.546.3

693.546.4

693.546.5

693.546.7

693.547

693.547.1
693.547.12
693.547.13
693.547.14
693.547.2
693.547.3

693.547.4
693.547.6

693.547.7

693.547.8

r ,'~ 'Ma

componentes etc. naturais e/ou
artificiais•

Alvenaria de terra estabilizada.
Terra socada (construção de terra
batida). Taipa.

Trabalho de construção com
concreto. Concretagem. Concreto
feito no canteiro da obra.
~ 666.94. 666.97

Técnica de concretagem em geral.
Concreto simples (concreto em massa).
Formação da massa. Mistura. Proporção de
ingredientes na mistura. Controle da
consistência.
Formaçllo da massa.
Aditivos, misturas. Arejamento.
Impenneabilizantes. Aceleradores. Plastificadores.
Mistura. Uso de misturadores de concreto, de
betoneiras. Controle da consistência.
Mistura manual.
Mistura mecânica. Uso de misturadores de
concreto, de betoneiras.
Concreto pronto, concreto usinado.
Aplicaçllo e compactação do concreto.
Aplicação descontínua ou aos poucos (p, ex.,
com carrinhos de mão ou caminhões).
Aplicação por calhas de escoamento, correias
transportadoras ou dispositivos semelhantes.
Aplicação por bombeamento, borrifação, injeção
ou métodos semelhantes.
Compactação por vibração. Concreto vibrado.

Com vibradores externos

aplicados sobrefôrmas. Pervibração.
Transvibração.

Apisoamento. Socagem. Outros métodos de
compactação.
Acabamento, sarrafeamento, umedecimento (de
concreto).
Cura do concreto (inclusive cura a vapor),

aquecimento, resfriamento e outros
processos durante o assentamento e
endurecimento.
Métodos de cura.
Coberturas de água ou úmidas.
Membranas ou soluções especiais.
Cura a vapor.
Tratamento a vácuo. Concreto a vácuo.
Concretagem em tempo frio. Construção de
concreto durante período de congelamento.
~ 624.139

Resfriamento de concreto em massa.
Concretagem em tempo quente.

Umedecimento da superficie
durante a cura. Coberturas úmidas.

Proteção contra vibração ou outras influências
mecânicas.
Remoção ou quebra de fôrmas. Periodo de
......_ ..._&__...... 2_ , ~ .J ... ~ _

693.55

693.552

693.554
693.554.1

693.554.2

693.554.3
693.554.6

693.556

693.557

693.558

693.56
693.562

693.564

693.565

693.566

693.567

693.568

693.6

batimento etc. Lavagem (acabamento para

exposição do agregado).

Construção de concreto armado.
~ 666.982

Formação da massa, mistura do concreto
armado.

693.552 =693.542
Reforço (com aço).
Preparo e montagem do reforço.
Exemplots) de Combinaçãotôes):

693.554.1 :621.791 Soldagern do reforço
693.554.1 :621.791.052.4 Pisoamento do

reforço
693.554.\ :621.882 Aparafusamento do
reforço
693.554.1 :621.981 Vergagem do reforço

Reforço pré-fabricado.
Gaiolas de reforço. Estrutura de

reforço.

Posição do reforço no concreto.
Assentamento e fixação do reforço.
Ancoramentos. Ganchos e ilhóses. Laços.
Espaçadores de barra.

Especificar por :621.88...

Assentamento e compactação do concreto
armado.

693.556 =693.546
Cura do concreto armado (inclusive cura a
vapor). Aquecimento, resfriamento e outras
medidas durante o assentamento e

endurecimento.
693.55; =693.5'+7

Tratamento da superfície do concreto
armado.
Construção com concreto pretendido.
Formação da massa. mistura do concreto
protendido.

693.562 =693.5'+2
Reforço protendido. Aço protendido.
Pretensão,
Tensionamento, esforço. Pré-tensionamento
(métodos e dispositivos).
Exemplots) de Combinaçãotões):

693.565:536.41 Pré-tensionamcnto por
expansão térmica

693.565:621.866 Pré-tensionarnento por
macacos

Colocação e compactação do concreto.
693.566 =693.5-16

Cura do concreto (inclusive cura a vapor).
aquecimento, resfriamento e outras medidas
durante o assentamento e endurecimento.

693.567 =693547
Tratamento da superfície do concreto
protendido.

Oficio de estucador, emboçador.
Trabalho de acabamento.
~ 666.91192



• 694 Construções de madeira. Carpintaria. Marcenaria• •

694 Construções de madeira. Carpintaria. Marcenaria
~ 674

•
.693.614

693.62

••••.693.621
693.625

••
• 693.63
.693.64

•
• 693.65

693.66•
• 693.69

• 693.7

••• 693.73

• 693.74••••• 694.1

• 694.12• 694.14

• 694.3••• 694.4

••••
I'

Base. ripamento do emboço.
Aplicação de emboços. Métodos de aplicação.
Emboços segundo o uso e a finalidade.
Exemplo(s) de Combinação(ões):

693.62:692.2Emboçosdeparede
693.62:692.54Emboçosde teto
693.62:699.82Aplicações impermeáveis à

água
693.62:699.844Emboçamento à provade

som
Emboçamento de interiores.
Emboçamento de exterior. Revestimentos
com argamassa. Superficies com textura.
Emboçamento com ornatos. Estucagem.
Acabamento com reboco grosso. Acabamento
salpicado. Acabamento com seixos.
Acabamento raspado.
Estuque.
Tratamento (técnico e artístico) de
superficies de estuque de gesso.

Escaiola (imitação de mármore).

Sgrafitto (trabalho com riscos, grajitado).

Com granulação.
Ligação de juntas, Rejuntamento. Rejunte
de tijolos.
Acabamentos e revestimentos especiais
diversos.

Ladrilhamento de assoalhos.
Ladrilhamento de paredes.
Pavimentação. Oficio de calceteiro.
Trabalho com asfalto.
~ 666.96

Assentamento de pisos sem juntas.
Assentamento de pisos em terrazo,

em macadame.

Assentamento de ladrilhos, lajotas,
mosaicos pré-fabricados etc. em tetos,
paredes, instalações sanitárias, pisos.

Construções de madeira em geral.
Carpintaria. Trabalho de
carpinteiro.
Materiais de fixação. Prendedores.
Juntas de madeira.

694.14 ;=624.078.4

Contruções temporárias de
madeira.

Dimensionamento. corte,
montagem de partes.

Construção de madeira pesada.
Dimensionamento. corte.

montagem daspartes parafabricação dos
elementos de sustentação de carga pesada,
arcabouço. vigas-mestras. traves, armações.

932

693.741
693.745
693.75
693.78

693.8

693.81
693.813

693.814
693.814.1

693.814.2

693.814.3
693.82

693.827
693.9

693.94
693.95
693.955

693.956

693.97
693.972
693.977
693.98

694.5

694.6

694.7

~ 666268
Assentamento de mosaicos.
Assentamento de placas de ardósia.
Pavimentação. Oficio de calceteiro.
Asfaltamento. Oficio de asfaltador.

Trabalho estrutural em aço e
outros metais.
Trabalho em ferro e aço.
Trabalho estrutural com ferro. Estruturas de
ferro.
Estruturas de aço.
Elementosdiversosda estruturade aço.

Elementos de aço protendido.
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

693.814.1.072.2Vigasdeaço
Conexõesde aço. Juntasde aço.

693.814.2 ;=624.078.4

Trabalhoscomaçotubular.
Estruturas de metais não-ferrosos em
geral.

693.82 ;=693.814

Estruturas de metais leves (p.ex., aluminio).
Estruturas com preenchimento em
painéis. Construções com
combinação de materiais diversos.
Construção composta.
Estruturas com armação de madeira.
Estrutu ras com armação de concreto.
Estruturas com armação de concreto
armado.
Estruturas com armação de concreto
protendido.
Estruturas com a rmação de metal.
Estruturascom armaçãode aço.
Estruturascom armaçãode metalleve.
Construções que combinam vários
materiais. Construção composta.

Construções de madeira leve.
Dimensionamento, corte.

montagem das partes para
arcabouços leves, paredes. tetos,

assoalhos.

Carpintaria.
~ 674.21
Acabamentos. suportes, apoios de

madeira. Ripas, escoras. Painéis. Portas.
Janelas. Vigamento visível. Escadas.

Assoalhos de tábuas.

Marcenaria. Marcenaria de
ensamblagem ornamental.
~ 684.4.684.6.749.1



696 Equipamento, serviços, instalações (sanitárias, de gás, de vapor, elétricas)
em construções. Encanador. Bombeiro. Serralheiro. Instalador de esgotos.

Eletricista. Outros oficios

696 Equipamento, serviços, instalações (sanitárias, de gás, de vapor, elétricas) em construções
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696.1

696.11

696.113
696.115

696.117
696.12
696.121

696.122

696.13

696.132

696.133
696.133.1

696.133.2

696.133.3

696.134

696.134.1
696.134.2

696.134.5

696.135

696.136
696.138

696.139

A!Ú

Oficio de instalador de canos, de
encanador. Outros oficios de
trabalho em metal.

-+ 628.1 e respectivas referências

Instalações de abastecimento de água.
-+ 621.6421.646,644.61
Instalações para água potável.

Cisternas de abastecimento nas construções.
Disposiçlio do abastecimento de água em
relação aos equipamentos. Canos e
respectivos calibres.
Torneiras. Registros. Acessórios.
Drenagem por cima do solo.
Drenagem pelo telhado. Calhas, canos e
acessórios especiais para águas pluviais.
Calhas de águas pluviais etc ..
Canos de águas servidas. Canos de esgotos.
Tubos de ventilaçilo.

-+ 628.2
Drenagem sob o solo. Drenagem do
terreno. Esgotos da casa. Destino do lixo
local.

-+ 628.242
Esquema dos sistemas de drenagem.

Profundidade. Alinhamento.
Gradiente. Dimensionamento.

Canos de drenagem, de esgoto e acessórios.
Canosde esgoto.

Curvas.junções, ramais, conexões
dos canos de esgoto.

Ventilação de esgotoslocais.
Entrada de ar fresco e canos de
ventilação (ventilação de induto e eduto).
Verificações para gás. Palhetas de mica.

Alçapões(vigiasde água,de gás).Bueiros,
fossas. Interceptores.
Assentamento de esgotos. Construção de
bueiros (câmaras de inspeeçãe). Ofício de
instalador de esgotos.
Construçãode esgotos.
Bueiros(alçapõesde inspeção). Vigias(de
acesso).

-+ 692.783
Testede impenneabilidade aágua.Padrão
desejável de trabalho.
Destino de esgotos em construções isoladas.
Puriflcação de esgotos. Fossas sépticas.

-+ 628.32
Sumidouros (para água de superficie).
Sistemas de conservação. Fossas sanitárias.

-+ 628.42
Destino do lixo sólido.

-+ 628.542

696.14

696.141

696. J41. J
696.141.2

696.141.3

696.141.5
696.142
696.143
696.144
696.144.1

696.144.2
696.144.4

696.144.5

696.146

696.2

696.3

696.4

696.42

696.43

696.45

696.46

696.48

696.5

696.6

lncineradores para uso local.
Instalações e acessórios sanitários em
construções. Acessórios de sanitários.

-+ 628.6e respectivas referências. 64-1.68
Privadas, vasos sanitários. Mictórios. Bidês.

-+ 628.425 e respectivas referências

Vasossanitários.
Mictórios.
Piasde águasservidas.
Bidês.
Pias e acessórios.
Bacias para as mãos,
Banheiras. Chuveiros.
Bacias para os pés.
Chuveiros.Cornpartirnentos parachuveiros.
Banheirasde: assento.
Banheirasparacorpo inteiro(inclusive: painéis
da banheira).
Acessórios sanitários especiais para
hospitais, consultórios odontológicos etc..

-+ 6/5.478

Instalações de gás. Ofício de
gasista. Tubos, acessórios para gás.
Medidores de gás.

-+ 621.6.02,621.643, 68J.J12. 683.8.
697.245

Instalações para vapor.
-+ 62/./8,697.5

Abastecimento de água quente.
-+ 644.62.683.97.697.31-1

Instalações e equipamento de caldeiras,
aquecedores.
Tubulações e conexões para água quente.

Tamanhos. Disposição.
Isolamento.

Instalações para emissão de calor.
Secadores de toalhas de banho.

Instalações para armazenamento de calor.
Cilindros de água quente,

Sistemas e aparelhos para aquecimento de
água.

Instalações pneumáticas, de ar
comprimido e vácuo.

-+ 621.5

Instalações elétricas. Sistemas de
fiação elétrica. Oficio de eletricista.

-+ 62J.3especialmente621.3/6./



•• 697 Calefação, ventilação e ar-condicionado nas construções

•• 697 Calefação, ventilação e ar-condicionado nas construções
~ 628.8, 644.1, 662.619, 683.9

:!

•• 697.1 Calefação de construções em geral. (que exigem normalmente chaminés).

• Princípios, requisitos, cálculos. 697.245.5 Aquecedores a gás de ação primariamente de
Influências externas e internas. convecção.

• ~ 551.5,612.5.699.86 697.245.7 Aquecedores combinados a gás e de ação
697.11 Princlpíos gerais. Propriedades das radiante e de convecção (sem escape).

• construções do ponto de vista do Aquecedores de painel a gás. Radiadores a gás.
aquecimento (medições, resultados). Níveis 697.246 Métodos combinados de calefação (p. ex.,

• de temperatura. Consumo de combustível, aquecedores a carvão e gás).
697.12 Temperatura e requisitos de troca de ar 697.27 Aquecedores elétricos de ambientes.• com referência especial ao cálculo de ~ 621.365

• perda de calor. 697.273 Aquecedores elétricos de ação

~ 628.87 primariamente radiante. Lareiras elétricas.

• 697.13 Influências externas sobre a perda de calor 697.275 Aquecedores elétricos de ação

nas construções. primariamente de convecção. Radiadores

• 697.132 Temperatura externa, clima, estação etc. elétricos.

(com referência ao cálculo de perda de 697.278 Aquecedores elétricos de armazenamento.

• calor).
697.133 Perdas na transmissão de calor. 697.3 Calefação central em geral

• Influência da umidade e outros fatores. (inclusive de sistemas combinados
697.134 Exposição a ventos (especialmente como de abastecimento de água quente e

• fator no cálculo da perda de calor). aquecimento de ambientes).
697.135 Infiltração de ar (pelas janelas, aberturas de ~ 696"J

• ventilação, portas etc.), Perda de calor pelas 697.31 Principios gerais. Economia. Leiaute e

correntes de ar. projeto.

• 697.137 Fatores de umidade na perda de calor. 697.32 Local ou dependência da caldeira de

697.14 Influências internas na perda de calor das calefação. Espaço para armazenamento de• construções. combustível.

• Efeitos da disposição. esquema, 697.325 Fogões, caloríferos, estufas. , -,

ocupação etc. na perda de calor. 697.326 Caldeiras (inclusive os tipos que combinam l

• o abastecimento de água quente com

697.2 Calefação de ambiente por calefação central).

• dispositivos isolados geradores de ~ 621.18

calor nos aposentos. 697.328 Aparelhos de armazenamente do calor.

• ~ 644.11,662.9,683.9 Caloríferos, a vapor ou água quente.

Por lareiras.fogões, painéis de 697.329 Dispositivos de aquecimento solar. Outros

• aquecimento. aparelhos de transferência e

697.24 Aq uecimen to do ambiente po r aq uecedores armazenamento de calor.

• que consomem combustivel. ~ 662.997,697.7

697.243 Aquecedores a combustível sólido. 697.33 Distribuição do meio de aquecimento.

• 697.243.3 Aquecedores a combustivel sólido de ação Tubulação.

• primariamente radiante. Tamanhos. Disposição.

~ 683.93 distribuição. Isolamento.

• Fogos abertos. Lareiras. 697.34 Aquecimento distrital (zonal), Distribuição

697.243.5 Aquecedores a combustível sól ido por ação de de calor à distância para diversas

• convecção, primariamente. Fogões de construções ou edificações.

combustível sólido. ~ 697.384.697.434, 697"J44 , 697.514

• 697.244 Aquecedores a combustível líquido. 697.347 Medição do consumo de calor (por vários

Aquecedores a querosene. usuários). Controle do consumo de calor

• 697.244.3 Aquecedores a combustível liquido de ação pelo uso de caloríferos.

primariamente radiante. ~ 681.125

• 697.244.5 Aquecedores a combustível líquido de ação 697.35 Aparelhos emissores de calor.

primariamente de convecção. Radiadores. Aquecedores por

• 697.244.7 Aquecedores combinados a combustível Iíquido convecção. Aquecedores unitários.

e de radiação-convecção. 697.352 Tipos de radiador. Projeto, localização e

• 697.245 Aquecedores a gás. Lareiras a gás. outros fatores que influem na capacidade de

697.245.3 Lareiras a gás de ação primariamente radiante aquecimento.• 934••
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·1 697.353 Aquecedores radiantes e de painel. Projeto, 697.441 Princípios gerais. Cálculo. Economia.

.~'
localização e outros fatores que influem na Projeto.
capacidade de aquecimento. 697.442 Instalações e equipamentos de caldeiras.

·1 697.355 Aquecedores por convecção. Convectores, 697.442 =697.32
Grtuks.Coberturas. 697.443 Tubulação e conexões (tamanhos,

.( 697.356 Aquecedores unitários, individuais. distribuição, isolamento etc.).
697.357 Bobinas de aquecimento, caloríficos. 697.444 Aquecimento distrital (zonal) por água

• I
Serpentinas. quente a alta pressão apenas.

697.358 Capacidade de aquecimento. Métodos de ~ 697.34

• medição. Radiação diferencial. Coeficientes 697.445 Aparelhos emissores de calor projetados
de convecção. para aquecimento central a água quente a

• 697.38 Aquecimento por circulação de ar ou gases pressão alta.
quentes (sem contato direto com o ar no 697.445 =697.35

• espaço a ser aquecido). Sistemas 697.47 Métodos de acelerar a circulação de água

• primitivos de aquecimento. quente 110 sistema.
Hipocaustos. Gases de combustão. 697.49 Uso de outros líquidos circulantes..1 697.381 Principies gerais. Economia. Projeto e Óleo como liquido circulante.

leiaute..1 697.382 Fornos e fornalhas para calefação a ar 697.5 Aquecimento central a vapor (por
quente (sem ventilação). vapor direto e de escape,

• Estufas.fornalhas com ventoinhas. exaustão).
697.383 Distribuição, circulação de ar ou gases

~ 621.1

• quentes. Tamanho, disposição, distribuição, 697.51 Aquecimento central a vapor direto em
isolamento etc. dos duetos, geral.

.~
Especificarpor :621.64... e :662.998 Princípios. Economia. Projeto.

697.384 Aquecimento distrital (aquecimento zonal) 697.511 Princípios gerais. Cálculos. Economia.• apenas por ar ou gases quentes. Projeto.
~ 697.34 697.512 Instalações e equipamento de caldeiras.• 697.385 Aparelhos emissores de calor projetados

697.512 =697.32

• para sistemas de circulação indireta de ar ou
697.513 Tubulações e conexões (dimensões,

gás quente. disposição e distribuição, isolamento etc.),

·t~.
697.385 =697.35

697.514 Aquecimento distrital (zonal) por vapor
697.39 Aquecimento adventício. Eficiência total da

direto apenas.

• instalação de aquecimento.
~ 69-:'.3.J, 697.5 7.J

Aquecimentopor escapamentos de
697.515 Aparelhos emissores de calor projetados• chaminé.

para sistemas de aquecimento central a

• 697.4 Aquecimento central a água
vapor direto.

quente. Aquecimento central com
697.52 Sistemas de aquecimento a vapor a vácuo.

• outros líquidos, p. ex., óleo.
697.52 =697.51

~ 696.4 697.53 Sistemas de aquecimento a vapor a baixa

• 697.43 Sistemas de aquecimento a água quente a pressão.

baixa pressão. 697.53 =697.51

• 697.431 Princlpios gerais. Cálculos. Economia. 697.54 Sistemas de aquecimento a vapor a alta

Projeto. pressão.

• 697.432 Instalações e equipamento da caldeira 697.54 =697.51

(boiler). 697.55 Sistemas de aquecimento central a vapor

• 697.432 =697.32 ou atmosférico.

697.433 Tubulações e conexões (tamanhos, 697.55 =697.51• distribuição e disposição, isolamento etc.), 697.56 Sistemas de aquecimento central

• 697.433.2 Circulação por gravidade. subatmosférico ou diferencial.

697.433.4 Circulaçãoacelerada 697.56 =697.51

• 697.434 Aquecimento distrital (zona I), por água 697.57 Aquecimento por vaporde escape, de

quente a baixa pressão apenas. exaustão..< ~ 697.34 ~ 621.186.8

697.435 Aparelhos emissores de calor projetados 697.571 Prindpios. Cálculo. Economia. Projeto.

• para aquecimento central a água quente de 697.572 Dispositivos especiais para remoção de ar e
L_! ________ 'lI:_
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• escape. 697.933 Redução do teor de umidade.

• ~ 697.34,697.514 Desumidificadores. ~

• Utilizando vapor de usinas de 697.934 Secagem do ar.

força. 697.94 Unidades de ar-condicionado em geral.

• 697.575 Aparelhos emissores de calor especialmente Limpeza, lavagem e filtração do ar.

projetados para sistemas de aquecimento ~ 628.5 especialmente 628.511

• central a vapor de escape. 697.941 Purificadores de ar em geral.
697.942 Filtros de ar (para remoção de partículas do

• 697.7 Outros métodos de aquecimento. ar). Filtros de poeira etc•.

~ 697.329 697.943 Eliminação de odores. Desodorização do ar.

• Aquecimento solar. Desodorúaçãoporcarbono
absorvente.

• 697.8 Chaminés. Fumeiros. 697.945 Coletores centrífugos. Coletores dinâmicos.

~ 624.971.628.522.662.922/.923, 697.946 Precipitação elétrica. Purificadores

• 692.71 eletrostáticos de ar.

697.81 Fumeiros (internos). ~ 621.359.4

• Dimensões do fumeiro. Fumeiros 697.947 Geradores de ozônio. Ozonizadores.

de alvenaria. Fumeiros de tubos. 697.948 Equipamento de raios ultravioleta.• 697.83 Chaminés internas. 697.95 Circulação e movimento do ar.

t• 697.84 Chaminés externas. 697.952 Circulação natural do ar.

Poços de chaminé. Capelos de Por diferenças lia temperatura do

• chaminé. ar. Pelo vento.

697.85 Chaminés autônomas. 697.953 Circulação do ar por meios mecânicos.

• ~ 624.042 Ventiladores.

Chaminés de fábrica. ~ 621.5

• 697.87 Regulagem da passagem de ar nos Exemplois) de Combinação(ões):

fumeiros. 697.953:621.634Ventiladoreshelicoidais.

• 697.88 Remoção de fuligem. Remoção de cinzas. Ventiladoresde fluxoaxial

Limpeza de chaminé. 697.956 Circulação do ar por fontes de calor no

• ambiente. p. ex., lareiras, estufas.

I697.9 Ventilação. Ar-condicionado. 697.957 Movimento do fluxo de ar.

• ~ 628.8 ~ 628.854
[

697.91 Princípios gerais. Instalações, 697.97 Condicionamento da temperatura.• .-',

eq uipamento etc.. Resfriamento e aquecimento do ar. T
I

• 697.911 Princlpios. Cálculos. Projeto geral. 697.971 Resfriamento em geral.

697.912 Instalações e máquinas em geral. 697.972 Resfriamento por gelo.

• 697.92 Ventilação propriamente dita. 697.973 Resfriamento por evaporação de líquidos.

697.921 Introdução e extração do ar. Entradas de ar. 697.974 Resfriamento por uso de água de poço.

• Saídas de ar. 697.975 Resfriamento por refrigeração.

697.921.2 Ventilaçãonatural. Especificarpor :621.57...

• Porjanelas. gelosias, tijolos 697.978 Aquecimento do ar introduzido.

vazados. ~ 697.38

• 697.921.4 Ventilação mecânica 697.98 Eliminação de fuligem e fumaça (aspectos

Sistema de exaustão. Sistema da construção, das instalações).

• repleto de matéria (em oposição a vácuo). ~ 628.511 e respectivas remissivas

697.922 Distribuição de ar fresco. Duetos de ar e 697.982 Sistemasde exaustão.

• equipamento (projeto e construção). ~ 621.61/.63

697.93 Controle de umidade. 697.983 Coletores.• 697.931 Umidade (influência, medição. controle). 697.984 Capelas de coleta Coifas.

• 697.932 Umidíflcação. Umidificadores. Sistemas de 697.986 Desenho, projeto, disposição e construção de

umidificação direta. duetos e canalizações.

•• .;.

•
••
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•• 698.3

.1
• 698.7

•••.,
~•• 699.8

• 699.81•<~

•• 699.812

•• 699.814

•• 699.816••• 699.82

• 699.822

• 699.826·-:'! 699.828•

698 Oficios de acabamento e decoração

698 Oficios de acabamento e decoração
~ 747

l'•I•·1.,
•• 698.1

698.12
Ofícios de pintura e decoração.
Pintura de construções. Pintura
decorativa. Pintura à tempera. Oficio de
pintor de casas.
~ 667.64,691.57

Oficio de empapelador de paredes.
~ 684.75. 691.145

Envidraçamento. Ofício de
vidraceiro.
~ 666.151.16,686.6.748.5

Ofícios complementares de
decoração. Ofícios de cortineiro,
tapeceiro e estofador.
~ 684.7

Exemp/o(s) de Combinação(ões):

698.7:645.1 Acabamento de revestimentos

de pisos. Colocação de carpetes.
Colocação de linóleos

698.7:645.3 Colocação de cortinas,

persianas etc.

Serviços ligados à proteção de
construções. Medidas de
emergência. Precauções.
Proteção contra incêndios. Medidas contra
incêndio nas construções. Instalações e

equipamento contra incêndio.
~ 614.84

Construção de ediflcios àprova de fogo.

Emprego de materiais resistentes ao fogo. Tintas
à prova de fogo, revestimentos

anticombustlveis.
~ 667.637.4

Desenho, projeto de construções para evitar
incêndios.

Portas corta-fogos. Defletores.

Saídas de fumaça.

Instalações contra incêndios nas construções.
Sistemas de extintores embutidos
na construção.

Especificarpor :614.8431.847

Proteção contra umidade. Construção à
prova de umidade e água.
Procedimentos contra umidade (contra a
umidade capilar, umidade do solo).
Estruturas à prova d' água.

Portas à prova d 'água. Janelas à
prova d'água.

Secagem de construções.

699.83

699.84
699.841

699.842
699.844

699.85

699.852

699.853
699.86

699.865

699.866

699.868

699.87

699.871

699.872

699.874

699.876
699.878
699.88
699.885
699.887

699.887.2
699.887.3

699.887.5

699.888

Proteção contra intempéries, ventos,
tempestades. Construção à prova de

intempéries.
Proteção contra vibração e ruido.
Proteção contra efeitos sísmicos. tremores de
terra. Construção resistente a terremotos.
Isolamento contra vibrações relativamente leves.
Isolamento contra efeitos acústicos. ruídos.
Construção à prova de som. Isolamento e

absorção de som.
~ 628.517.2 e respectivas remissivas

Construção para defesa civil.
~ 355.58 e respectivas remissivas

Abrigos subterrâneos de defesa civil.

~ 643.88
Abrigos de defesa civil acima do solo.
Isolamento térmico de construções.

Isolamento contra o frio. Construções

resistentes ao frio.
Isolamento contra o calor. Construção resistente

ao calor.
~ 699.812

Prevenção de danos provocados pela dilatação
térmica. Juntas de dilatação.

Proteção contra diversos efeitos tóxicos,
nocivos e biológicos.
Construção à prova de gás. à prova de fumaça.

de escapamentos.
~ 62-784.2.623.459.72.628.51.628.53

Exemplo/s) de Combinação/ões):

699.871:546.296 Construção com proteção

contra o gás radônio
Construção à prova de poeira. Medidas contra o
acúmulo de sujeira e poeira.

~ 62-784.4.628.5 JJ
Construção à prova de apodrecimento. Medidas
contra microorganismos.

Medidas contra fungos. mofos.

Proteção contra vegetação, musgos e raízes.
Construção à prova de pragas. insetos.
Proteção contra várias influências físicas,
Proteção contra a luz.
Proteção contra efeitos elétricos e radiativos.
Proteção contra raios.

Proteção contra radiações ionizantes. Blindagem
contra radiação (p. ex., em usina atômica).
~ 667.661.2. 75.022

Proteção contra radiação elétrica.
Proteção contra raios X

Construção antimagnética. Proteção e resistência
ao magnetismo.
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7 Artes. Recreação. Diversões. Esportes

Os auxiliares relacionados em 7.O... não são aplicáveis em 77 e suas subdivisões, exceto

7.04...

Indicar a obra de artistas pela extensão alfabética (Tabela Ih

Exemplo(s) de Combinaçãotões):

730Rodin As esculturas de Rodin

7.01 Estética. Filosofia da arte. Gosto.
Teoria da arte em geral.

7.011 Projeto. Composição. 7.025.8
Subdivisões em 72.01 I...

7.013 Harmonia em geral. Proporção. Forma. 7.026
Ritmo e linha.

7.014 As Ordens. 7.026.2
Subdivisões em 72.014 ...

7.016 Perfis. Moldes. Esboços.
Subdivisões em em 72.016... 7.03

7.017 Efeitos ópticos diversos.
7.017.2 Claro-escuro. Chiaroscuro. Luz e sombra. 7.031
7.017.4 Cor. Harmonia das cores.
7.017.6 Efeito de superficie.
7.017.9 Outros efeitos ópticos. 7.031.1

Efeito de perspectiva. Ilusão. 7.031.11

7.02 Técnica. Pertcía, Mestria. 7.031.12
7.021 Métodos de trabalho. Processos.
7.021.2 Apresentação preliminar. 7.031.13
7.021.22 Bidimensional. 7.031.15

Desenhos. Esboços.

7.021.23 Tridimensional. 7.031.18
Modelos. Projetos.

7.021.4 Execução. 7.031.2

7.021.42 Perícia, destreza. 7.031.3
7.021.45 Execução mecânica.
7.022 Ferramentas. Equipamento. 7.031.4

7.022.7 Roupas especiais.
~ 614.89,687.15 7.031.5

7.022.8 Adaptação. 7.031.6

7.022.81 Trabalho ao ar livre. 7.031.7

7.022.82 Oficinas. Estúdios.
7.023 Materiais. Escolha de materiais. 7.031.8

7.024 Acessórios.
7.024.4 Títulos. Legendas. Letreiros. Inscrições.

7.024.5 Montagens. Pedestais de base. Molduras. 7.031.83

7.025 Danos. Remoção. Preservação. Proteção
etc.. 7.031.84

7.025.1 Danos. Destruição. 7.031.85

7.025.2 Deterioração. Dilapidação. Decomposição. 7.031.86

Negligência
7.025.21 Restos. Ruínas. fragmentos. 7.031.87

7.025.22 Negligência. Desuso. Abuso.

7.025.23 Deformação. Distorção. 7.031.88

7.025.3 Cuidado. Manutenção. Preservação.
Conservação. 7.032

7.025.4 Reparo. Restauro. Renovação. Limpeza.
Outras medidas técnicas. 7.032.1

938

I
~

I
!
I

1

Alteração de uso. Conversão.
Perda ou remoção não-autorizada.

Perda em trânsito. Perda por

roubo.

Mudança de lugar.
Troca. Transferência.

Reprodução. Cópia. Feitura de fac-símiles,
réplicas, cópias fundidas.
Modelos de obras existentes.
~ 7.021.23, 7.061

Períodos e fases artísticas.
Escolas, estilos, influências.
Arte pré-histórica. Arte primitiva (antiga
e moderna).
~ 903,904

Arte pré-histórica.
Arte paleolítíca e mesolíticas.

Especificar o período por "632/633"
Arte neolítica.

Especificar o período por "634... "
Arte da Idade do Cobre.
Arte da Idade do Bronze.

Especificar o período por "637... "
Arte da Idade do ferro.

Especificar o período por "638.....
Arte primitiva (antiga e moderna).
Arte indigena, aborígene.

Especificarpor(5/9) ou usar 7.031.51.88

Arte derivada de raças brancas (arte popular ou
camponesa).
Arte primitiva asiática e australásica.
Arte primitiva africana (aborígene e popular).
Arte primitiva norte-americana (aborígene e
popular) até os dias atuais.
Arte pré-colombiana (arte pré-hispânica) de
antigas civilizações do México, da América
Central e da América do Sul.
Culturas pré-astecas (exceto a maia).

Olmeca. Teotihuacán.

Arte asteca.
Arte maia.
Arte peruana antiga.

Inca. Tiahuanaco. Nazca.
Arte colombiana e sul-venezuelana antiga.

Arte chibcha.
Arte de outras civilizações sul-americanas.

Quimbaya.
Culturas antigas do Velho Mundo. Estilos
da Antiguidade.
Oriental. Asiática.

7.025.5
7.025.7

Subdivisões auxiliares especiais

•••••••••••••••••••••••••••••••••
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7.032.11 Chinesa (inclusive tibetana, centro-asiática, 7.033.4(410.1)2 Viquingue. Escandinava
coreana). Mongol. Manchu. 7.033.4(410.1)4 Arte normanda na Inglaterra. Anglo-normanda.

7.032.12 Japonesa. 7.033.4(415) Irlandesa, românica céltica.
7.032.14 Hindu e asiática sul-oriental. Cingalesa, arte de 7.033.4(430) Românicaalemã. Românica renana.

Sri Lanka(Ceilão). 7.033.4(430)1 Merovíngia (franca).
7.032.2 Egípciaantiga. 7.033.4(44) Românica francesa.
7.032.3 Fenlcia (Tiro, Sidon). Cartaginesa. Cipriota. Normanda. Borgonhesa.
7.032.5 Arte asiática ocidental (Mesopotâmica. C/uniacense.

Iraniana). 7.033.4(450) Arte românica na ltáliae Sicília.
7.032.51 Babilônia(caldéia). 7.033.4(450)1 Ostrogótica.

Suméria. Acadiana. 7.033.4(450)2 Lombarda (Iangobarda).
7.032.52 Asslria. 7.033.4(46) Arte românica da península Ibérica.
7.032.53 Slria Palestina. 7.033.4(46) I Visigótica
7.032.54 Da Ásia Menor. 7.033.4(46)2 Asturiana. Moçárabe.
7.032.55 Iraniana (persa). 7.033.4...1 Arte românica primitiva. Primeira arte

E/amita. Medeana. Aquemênida. românica.Românico inicial.
Se/êucida (parta). 7.033.4...2 Arte românica intermediária.

7.032.56 Da Arábia meridional (pré-islâmica). 7.033.4...21 Carolíngia
7.032.6 Grega Gregaantiga. 7.033.4...22 Otoniana.
7.032.62 Egéia: Idade do Bronze. 7.033.4...4 Arte românica posterior. tardia.

Minôica; cretense. Heládica. 7.033.5 Medieval posterior, tardia. principalmente na
Ciciádica. Troiana. Micênica. Europa ocidental. Gótico.

7.032.63 Grega helênica Grega arcaica, clássicaetc.. 7.033.5(410.1) Gótico inglês.
7.032.64 Período helenlstico. Pré-romano e romano 7.033.5(410.1 )2 Decorado.

helenístico.
7.033.5(410.1)3 Perpendicular.

7.032.7 Arte itálica antiga.
7.033.5(410.1)4 Tudor primitivo.

7.032.76 Etrusca.
~ 7.034(410.1)4

7.032.77 Romanaantiga
7.033/.035

7.033.5(430) Gótico alemão.

Emprega-se a intercalação de auxiliares
7.033.5(430)4 Gótico do século XVI. Sondergotik.

de lugar (Tabela Ie) em 7.0331.035para
7.033.5(44) Gótico francês.

conseguir um agrupamento geográjico de
7.033.5(44)1 Transitório. Primário. Arcos ogivais,

estilos
7.033.5(44)2 Secundário. Irradiante (rayonnant).

Alternativamente, podem-se omitir os três
7.033.5(44)3 Terciário. Flamejante (Ilamboyant).

pontos (reticências) e acrescentar 7.033.5(46) Gótico na península Ibérica.

diretamente os digttos finais ao número 7.033.5(46)1 Transitório. cisterciense. Inicial, francês.

básico 7.033.5(46)2 Secundário. Irradiante (rayonnant).

Exemplo(s) de Combinação/ões): 7.033.5(46)3 Terciário. Flamejante (flamboyant).

7.033.4(410.1)1 Arte anglo-saxônica (Arte 7.0:n.5...1 Gótico primitivo. transitório. primário.

românica primitiva na Inglaterra) 7.033.5...2 Gótico médio. alto. secundário.

7.033.41 Arte românica primitiva (em 7.033.5...3 Gótico tardio. terciário.

geral) 7.033.5...4 Gótico posterior (do transitório até o

7.034.5 Alta Renascença(em geral) Rcnascimcruo ).

7.033 Arte medieval (cristã, islâmica). 7.034 Renascimento. Barroco. Rococõ, Colonial.

7.033.I Cristã primitiva. 7.034(410) Renascímento e colonial na Grã-Bretanha (e

7.033.2 Bizantina. colônias britânicas).

7.033.3 Islâmica Usar alternativamente para as colônias

7.033.3".2 Umayado. Califado. seus respectivos auxiliares de lugar

7.033.3".3 Abássida. Samânida. Buáiida (persa). Tulúnida 7.034(410.1) Renascimentoinglês.
(siro-egípcia).Aglábida (islâmicaocidental). 7.034(410.1)4 Transitório. Tudor.

7.033.3".4 Fatímida: siro-egípcia, norte-africana,siciliana. 7.034(410.1)5 Renascimento primitivo.
7.033.3".5 Seljúcjda Almorávida(islâmicaocídental). Elisabetano. Jacobita.
7.033.3".6 Almóada (islâmicaocidental). 7.034(410.1)6 Stuart.
7.033.3...7 Mongol (Iraque-Irã).Aiiúbída (siro-egípcia). 7.034(410.1)7 Influência barroca. Estilo Queen Anne,

Háfsida, nérida (islâmicaocidental).Aiiúlida 7.034(410.1)8 Georgiano,
(Iêmen). Mogul (Índia). 7.034(44) Renascimento francês.

7.033.3".8 Timúrida, safávida (Iraque-Irã). Mameluca 7.034(44)5 Século XVI: italiano, influênciaromana.
(siro-egípcia).Rasúlida (Iêmen). 7.034(44)6 Século XVII: clássico. Bourbon.

- - - - - -



•• 7Artes. Recreação. Diversões. Esportes

•• 7.034(450) Renascimento italiano. 7.035...9 Retornoàs formas tradicionais(nacionais,
7.034(450)4 Quattrocento(arte italianado século XV). nativas). Tradicionalismode desenho

.>• Escolas florentina. lombarda. contemporâneo.
7.034(450)5 Cinquecento. 7.035...92 Influências do movimento Arts and Crafts.

• Escola romana. 7.035...93 Ar! Nouveau. Jugendstil.
7.034(450)6 Maneirista. 7.036 Movimentos de arte moderna (do final do• Escola veneziana. século XIX). Realismo, impressionismo e
7.034(7) Estilos renascentistas na Américado Norte. tendências subseqüentes do século XX.• Estiloscoloniais. Se for necessário um agrupamento

• 7.034(71 ) No Canadá:colonialfrancês. geográfico ou cronológico. os auxiliares
7.034(73) Nos EUA:colonialinglês. comuns de lugar e tempo podem ser

• 7.034...3 Fase inicialdo Renascimento. intercalados após. 036 nas subdivisões
7.034...4 Renascimento primitivo. abaixo

• 7.034...5 Alto Renascimento. Exemplots) de Combinaçãotões):
7.034...6 Renascimento tardio. 7.036(430)7 Expressionismoalemão(e os

• 7.034".7 Barroco. movimentos pós-expressionistas)
7.034".8 Rococó. Rocaille. 7.036" 189" Movimentosde arte moderna

• 7.034...9 Fases subseqüentes.. da década de 1890,fin-de-siêcle
7.035 Pós-Renascimento. 7.036.1 Tendênciasrealistas.Realismoobjetivo.

• Ressurgimentos (clássico. Naturalismo.Representaçãoprecisa, imparcial,
medieval etc.) principalmente do século neutra.

• XIX RevivaJismo. Classicismo e o 7.036.2 Movimentos impressionistas. Impressionismo.
movimento romântico. Historicismo e Luminismo.Movimento pleinair(ar livre).

I• ecletismo. 7.036.3 Funcionalismo. 'Adequação à finalidade etc..
7.035(410) Pós-renascimento na Grã-Bretanha. 7.036.4 Pós-impressionismo. Neo-impressionismo. 1• Exemplots) de Combinação(ões): 7.036.5 Monumentalismoexpressivo.

7.035(410)"17"Período inicial (século 7.036.7 Movimentoexpressionista. Expressionismo.

• XVIII) 7.037 Transição entre o expressionismo e a arte
7.035(410)"18" Período posterior (século abstrata.• XIX).Vitoriano 7.037.1 Fauvismo.

7.035(410)2 Revivalismo clássicona Grã-Bretanha. ~ 7.036. 7

J• Neoclassicismo. 7.037.2 Cubismo.
7.035(410)23 EstiloAdam. Orfismo. Purismo.• 7.035(410)24 Regência 7.037.3 Futurismo.

• 7.035(410)3 Medievalismo na Grã-Bretanha. Revivalismo 7.037.4 Dadá(dadaísmo,niilismoartístico).
gótico,neogótico. Pré-rafaelisrno. 7.037.5 Surrealismo.

• 7.035(410)92 Movimento Arts and Crafts (artes e oficios) na 7.037.6 Construtivismo.
Grã-Bretanha. 7.037.62 Raionismo.

• 7.035(430) Pós-renascimento na Alemanha. 7.037.64 Suprematismo.
7.035(430)36 Nazarenos(Nazarener). 7.038 Arte abstrata.

• 7.035(430)37 Biedermeier. ~ 7.036.7,7.037.6
7.035(44) Pós-renascimento na França.

• 7.035(44)24 Diretório(Directoire). 7.04 Temas da representação artística.
7.035(44)25 Império(Empire). Iconografia. Iconologia.

• 7.035(460) Pós-renascimentona Espanha. 7.041 Forma humana (rosto e corpo). Estudos de
7.035(460)1 Neoclássico. modelos vivos.

• 7.035(460)2 Império(Empire). ~ 743
7.035(460)3 Elisabetano. 7.041.2 Estudosda forma humana.• 7.035(73) Pós-renascimento nos EUA. Cabeça. Busto.
7.035(73)1 First National, Federal. 7.041.3 Onu.• 7.035(73)2 SecondNational.Revivalismo clássico. 7.041.5 Retratos.
7.035".1 Estilosnacionaise de transiçãoexistentes. 7.041.53 Auto-retratos.• 7.035...2 Classicismo. Revivalismo clássicoe arcaico. 7.041.6 Arranjo das roupas. drapeado. Drapejamento.
7.035...23 Influência greco-romana 7.041.7 Cenas da vida real (vida da corte. vida• 7.035...25 Influênciasegípciae oriental. campestre).Gênero. Arte narrativa.

• 7.035...26 Neogrego (néo-grec). 7.041.8 Ocupações.Oficios. Profissões.
7.035...27 ltalianate. 7.042 Vida animal. Fauna.

• 7.035...3 Medievalismo, Revivalismo gótico.Neogótico. 7.043 Vida vegetal. Flora.
Outras influênciasmedievais. ~ 7.0-/9.6

• 7.035...4 Revivalismosrenascentista, barrocoe rococó. Arvores. Flores. Frutos.

7.035...5 Ecletismo. 7.044 Representações históricas. Eventos

• 7.035...7 Tendênciassimbolistas. históricos.

940
I

•
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• 7 Artes. 'Recreação. Diversões. Esportes

e
I Cenas da realeza (coroações 7.07 Profissões e atividades associadas

e~., etc.). Cerimônias de Estado. Cerimônias com as artes e as diversões.

e l

públicas. Cortejos. desfiles etc. Temas 7.071 Profissões criativas e interpretativas.
militares, marciais. Cenas de guerra. Artistas, atores profissionais.

e Batalhas. --+ 7.07 7

7.045 Símbolos. Alegorias. Emblemas. Divisas, 7.071.1 Artistas criativos. Artistas profissionais

e desenhos heráldicos. Monogramas. (p. ex., pintores. escultores, compositores).
7.045.5 Danças da morte (danças macabras). 7.071.2 Artistas que representam, que interpretam.

e: 7.046 Representações épicas, mitológicas, Atores, intérpretes.
lendárias e religiosas. Diretores. Regentes.

e 7.046.1 Mitologia. instrumentistas. Cantores. Dançarinos,
7.046.2 Lendas. Fantasias. Heróis. bailarinos. Atores.

e l 7.046.3 Temas religiosos. 7.071.3 Copistas. Restauradores. Arranjadores,
--+ 246 adaptadores, transcritores. Tradutores.

e 7.047 Representações da natureza. Paisagens. 7.071.4 Professores. Instrutores.
Vistas. Panoramas. Marinhas. 7.071.5 Capacitaçãoe educação artística (inclusive• 7.048 Ornamento de desenhos e linhas. visitas, excursões, viagens de estudo).
Sistemas de ornamentação (colorida ou --+ 371.233• níio). 7.072 Perícia. Mestria.

--+ 7.038 7.072.2 Estudo da arte.• 7.048.1 Arabescos. Grotescos.
Historiadores. especialistas.

7.048.3 Arte não-figurativa. Arte não-representativa.
teóricos da arte.• 7.049 Outros temas.

7.072.3 Critica de arte.
7.049.1 Idéias.Emoções.

--+ 82-95• 7.049.2 Temas satíricos. Caricaturas. Figuras grotescas.
Escritores. críticos de arte.

e~
--+ 741.5

7.072.4 Peritos e avaliação de peritos em arte. Júris de
Para grotescos em sentido estrito usar

arte.

e l 7.048.1
--+ 7.0927.049.6 Natureza-morta.

--+ 7.043
7.072.5 Opiniões de especialistas, relatórios (técnicos

el etc.), Peritos científicos.
I

7.05 Aplicações da arte (na indústria, no
7.073 Apreciação da arte.el comércio, em casa, na vida Amantes das artes. Amantes de

•'1 cotidiana). Desenho (design) esportes. Fãs. entusiastas. Audiências.

industrial, comercial etc.. públicos. Espectadores.

• --+ 658.512.2. 7451749 7.074 Coleções e colecionadores.

05 é modificado e subdividido em várias --+ 371.387.379.824

• divisões da classe 7 7.075 Administração comercial.

As aplicações específicas da arte e do Agl.'II/('.'" Comerciantes

• desenho podem ser reunidas sob o próprio (marchands). Administradores.

7.05por: ... Produtores. Empresários. Promotores.

• Exemplo(s) de Combinaçãotões): 7.077 Participação e participantes amadores

7.05:62 Arte e desenho na indústria (criadores, intérpretes etc.),

• 7.05:64 Arte e desenho nas residências 7.078 Patrocínio. Mecenato. Financiamento.

I Estímulo às artes.

I: 7.06 Questões diversas relativas à arte. --+ 35.078.351.854

7.061 Falsificação. Contrafação. Imitações.
I Plágio. 7.08 Aspectos característicos, formas,

--+ 343.533.347.788.4. 7.026 combinações etc. (em arte,
I, 7.067 Categorias diversas de arte. divertimentos e esportes).

ti
7.067.2 Arte esotérica versus arte popular. Importância Ver os usos específicos em ':'8.08. :92.08.

I social da arte. 794.08 e 796.08
r 7.067.22 Arte esotérica, erudita. Arte de iniciados. Arte 7.091 Representação, apresentação (no meio

:j pela arte. 'Torre de marfim' etc.. original).
7.067.26 Arte popular. Arte para o povo, para a maioria. 7.091.1 Apresentações. Audições. Prova de voz de
7.067.3 Arte pública, controlada, arte oficial versus candidatos.

-I criação livre, individual.Arte de encomenda. 7.091.2 Ensaios.
Art.. rnntrnt<ll1<> I:'rt,.ni",ro ri,.. 1I'1'·"'W"," 1: ..... _: __ ..J~



71 Planejamento territorial, físico. Planejamento regional, urbano e rural: Paisagens, parques-jardins

-+ 9f f.37

71 Planejamento territorial, fisico. Planejamento regional, urbano e rural.
Paisagens, parques, jardins

711 Princípios e práticas do
planejamento territorial.
Planejamento regional, urbano e
rural.

Subdivisões auxiliares especiais
711-1 Princípios gerais e prática.

7/1-f =7/1.f

71 f.453.4-f67 Planejamento da expansão

de cidades portuárias

i
J

balés, circos, óperas, peças teatrais).
Apresentação radiofônica (p. ex.,de
concertos, filmes, novelas, peças teatrais,
óperas).
Apresentação pela televisão (p, ex., de
filmes, balés, peças de teatro).

Planejamento de regiões urbanas, de
cidades com seus entornos.
Planejamento rural. Desenvolvimento
rural.

-+ 7f2.2

Indicar o tipo de solo rural por (25...)
Planejamento urbano. Desenvolvimento
urbano. Áreas construídas. Conurbações.
Assentamentos urbanos.
Formas, tipos de áreas construídas ou
unidades urbanas.
Radiais. Concêntricas.
Plano de grelha. Desenvolvimento em grelha.
Desenvolvimento linear. Desenvolvimento em
faixa
Exemplots) de Combinação/ões):

711.416-121 Desenvolvimento em faixa,
não-planejado

Cidades-jardim. Cidades novas. Cidades
satélite.
Cidades-jardim.

-+ 7/1.582.5
Cidades novas.
Cidades-satélite.
Tipos de cidade, localização, assentamento.

-+ 9f f.375.3

Assentamentos de tipo primitivo.
-+ 903.314

Cidades, localidades, assentamentos segundo os
materiais de construção.

Especificar por :693/694
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

71/.426:694.1 Construídas de madeira
Cidades, localidades. assentamentos
imaginários. Cidades ideais.
Localidades segundo o tamanho e a
categoria.
Cidades capitais. Sedes de governo.
Metrópoles.

-+ 7/1.451

Cidades. Cidades principais (de população
superior a 100000 habitantes).
Cidades grandes.
Cidades pequenas.
Vilas.
Aldeias.
Povoados, lugarejos.
Cidades, localidades, assentamentos,

7.096

7.097

711.417

711.41

711.4

711.412
711.413
711.416

711.28

711.3

711.423

711.417.4
711.417.5
711.42

711.417.2

711.433

711.427

711.426

711.432

711.43

711.434
711.435
711.436
711.437
711.438
711.45

942

Estréias.
Apresentações de repertório. Reapresentações.
Apresentações em turnês.
Competições. Concursos. Campeonatos.
Recordes.
Apresentação cinematográfica (p. ex., de

7.091.6
7.091.8
7.092

7.094

Divisões principais
711.1 Princípios gerais e prática.

Desenvolvimento territorial. Planos.
Fases preliminares.
Tipos de desenvolvimento.
Desenvolvimento não-planejado.
Desenvolvimento planejado (inclusive planos).
População: movimento, distribuição,
densidade.

Classificar aqui a população como um

fator no planejamentofisico. Especificar
por:3f4...

Uso do solo.
-+ 332.3

Classificação do solo. Avaliação da qualidade
do solo etc..
Administração do solo. Uso econômico do
solo.
Aquisição de solo.

-+ 332.22
Programa de planejamento e sua
implantação.
Replanejamento. Melhoramento.
Desobstrução. Demolição. Redução do número
de edificações.

-+ 69.059.62. 7.025. f

Expansão. Ampliação.
Reconstrução. Reedificação.
RedesenvoIvimento.

Reconstrução de áreas

danificadas por guerras. incêndios.

inundações.

Planejamento regional.
Planejamento em escala supranacional.
Planejamento em escala federal.
Planejamento em escala nacional, estadual.
Planejamento em escala provincial.
municipal.
Planejamento em escala distrital, local.

711.142

711.14

711.163
711.164

711.143

711.11
711.12
711.121
711.122
711.13

711.144

711.16

711.27

711.167
711.168

711.2
711.21
711.22
711.24
711.25

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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711.451

711.452

711.453

711.453.1

711.453.4

711.453.9

711.454

711.455

711.455.8

711.459.6

711.46

711.47

711.48

711.5

711.51

71J.52

711.522

711.523

711.55

711.551

711.552
711.552.1

711.552.3

711.553

711.553.1

711.553.12

segundo a função, a indústria principal etc.
Centros de indústrias diversas.

-+ 911.372.4
Centros administrativos. Capitais regionais

(sedes municipais etc.).

-+ 7lJ.432
Cidades comerciais. Centros de negócios.

Centros de comunicações, tráfego, transporte.

Centros de transporte terrestre.

Centras, entroncamentos
ferroviários.

Portos. Cidades onde as atividades portuárias

são dominantes.
Cidades onde as ativ idades aeroportuárias são
dominantes.
Cidades industriais. Centros de produção, de
fabricação.

-+ 628.521.658.21
Estações de águas, estâncias de veraneio, férias,

diversões.
Exemplo(s) de Combinação/ões):

711.455(210.5) Balneários. Estâncias à
beira-mar

711.455"324" Estâncias de inverno
Acampamentos de férias.

Cidades e localidades fortificadas. Bases de

defesa.

Centros religiosos. Cidades onde as
atividades religiosas são dominantes.
Centros de saber. Cidades onde as
atividades universitárias são dominantes.
Cidades residenciais. Cidades-dormitório.
Unidades, áreas, dentro da cidade ou
assenta mento.

Zonas. Distritos. Bairros.
Quarteirões. Superquadras.

Zoneamento em geral (especialmente os
aspectos legais e posturas, leis, decretos).
Concentração e diferenciação. Tipos de
áreas.
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

711.52:902 Áreas de interesse
arqueológico

Áreas, centros cívicos.

Áreas centrais. Centros, núcleos da cidade.
Unidades segundo a função,

-+ 911.375.4

Áreas cívicas (administrativas).
Áreas comerciais, de negócios, de distribuição.

Áreas, centros comerciais (mas não shopping

centres, no sentido usado no Brasil).
-+ 725.26

Escritórios. Centros de negócios.

Áreas de tráfego, transporte, comunicações.

Áreas de transporte terrestre.

Áreas de ferrovias.
Estaçõesferroviárias.

Entroncamentos.

711.553.4

711.553.9

711.554

711.555

711.556

711.557

711.558

711.559.6

711.56

711.57

711.58

711.581

711.582

711.5112.5

711.582.7

711.585

711.586

711.6

711.61

711.62

711.621

711.622

de estacionamento.

-+ 72.051.6.725.381
Distritos portuários. Áreas portuárias.
Áreas de aeroportos.

-+ 625. rn, 629.7.08. 725.39

Campos de aviação. Pistas de

decolagem. Pistas de aterrissagem.
Localização de indústrias. Distritos industriais.

Distritos com serviços ligados à saúde
(hospitais, casas de saúde, consultórios, postos

médicos etc.).

Distritos para segregação, isolamento.

Exemplots) de Combinaçãotôes).
711.556:725.517 Áreas para hospitais de

isolamento
711.556:725.6 Áreas para prisões.

penitenciárias. reformatórios
Distritos de hotéis e hospedarias.
Áreas para prazer, entretenimento, diversão.

recreação em geral.
-+ -;'1 J..I55

Distritos de teatros. Áreas

reservadas para parques de diversões.

Localidades militares, de defesa.
-+ 623.1

Localidades com finalidade religiosa.
Localidades que têm como centro uma
igreja ou catedral.
Localidades intelectuais, educacionais.
Centros de saber. Localidades centradas em
bibliotecas, museus, galerias, escolas,
universidades. Distritos de exposições.

-+ 371.61

Unidades comunitárias, de vizinhança.
Áreas residenciais.
Unidades de vizinhança.

Unidades residenciais.

Conjuntos habitacionais.
Bairros-jardim (residenciais).

-+ 7lJ.417.2

Assentamentos temporários.

Acampamentos. Assentamentos de
caravanas. casas-barco.

Áreas indesejáveis, insalubres,

Distritos perigosos. Bairros miseráveis.

Exemplots) de Combinação/ões):
711.585-164 Eliminação de habitações
miseráveis

Áreas inabitáveis, condenadas.

Distribuição das edificações urbanas.
Planejamento do terreno. Agrupamento.
Praças. Outros espaços abertos.

-+ 625 712.4, 712.:15

Distribuição das edificações.
Em forma de vilas. agrupadas em vilas (com

paredes-meias).

-+ 728.31

Unidas a outra edificação apenas por um lado.



• i• 71 Planejamento territorial,físico. Planejamento regional, urbano e rural. Paisagens, parques, jardins

• I711.63 Parcelamento. Divisão do terreno. Exemplo(s) de Combinação(ões):
I• Blocos. Lotes. Projeções. 712.257:371.616 Campos esportivos de cf• 711.64 Alinhamento. Fachadas. Recuo em relação escolas

à rua. Espaçamento entre as edificações. 712.26 Parques,jardins privados. Jardins fechados.

• Densidade. Propriedades privadas.
711.65 Altura dos edifícios. Perspectiva, linha do 712.27 Jardins e hortas para produção comercial.

• horizonte, perfil, silhueta da cidade. Viveiros de plantas. Pomares. Hortas.
711.68 Estruturas pequenas, temporárias. -. 635.11.8

• Equipamentos urbanos. Ornamentos de 712.28 Propriedades pequenas. Lotes (jardins.
ruas. hortas de lazer).

• -. 625.748, 725.94 712.3 Jardinagem paisagística em geral
711.7 Rotas de tráfego (traçado, planejamento). (planejamento, leiaute, desenho, projeto,• 711.73 Auto-estradas. Estradas, ruas. execução).

-. 625.71.8 712.31 Modelagens menores da superfície do solo.• 711.75 Ferrovias. Aterros. Plataformas. Colocação de
-. 625.1 pedras.• 711.76 Canais. Hidrovias. Especificar as obras de preparo do terreno
-. 626/627 por :624.13...• 711.77 Aerovias, 712.35 Limites.
-. 625.7/7 -. 692.212.692.88• 711.8 Serviços públicos. Muros. Grades. Sebes. Cercas vivas. Valas.

• Linhas de distribuição. Linhas de 712.36 Acessos.
abastecimento.

-. 625.71.8

• Exemplots) de Combinaçãotões):
Estradas. Caminhos. Passeios.

711.8(24) Serviços públicos abaixo da
Aléias. Alamedas.

• superficie
712.4 Projeto de plantio. Formas de vegetação, e-

712 Planejamento da paisagem (natural
de plantas (arranjo, plantio).• 712.41 Árvores. Arbustos. Moitas.

e projetada). Parques. Jardins.
712.42 Canteiros e bordas herbáceas. Canteiros de• -. 630·27,635

flores como parte de jardim fechado. Tapete712.2 A paisagem dominante em geral.

• -. 625.712.5,711.3
de plantas de base, cobertura do solo.

712.23 Parques, reservas nacionais (como parte da Gramados, relvados.
Exemplots) de Combinação(ões). ,• paisagem dominante). I~ -,

-. 502.31.7 712.42:635.923 Jardins alpinos, com

• Reservas de reflorestamento. pedras

712.24 Solo agrícola (como parte da paisagem 712.5 Instalações aquáticas.

• dominante). Exemplo/s) de Combinação/ões):

Solo cercado com sebes. Cultivo 712.5(282.3) Cascatas

• emfaixas. Culturas, cultivo em terraços. 712.5(285.3) Lagos

712.25 Espaços abertos. Áreas não construídas 712.5:725.948 Fontes

• (dentro ou perto de cidades ou povoações).
-. 625.':'12.4, 711.61 712.6 Características estruturais em geral,• 712.252 Terrenos de uso público e largos, campos Indicar as caracteristicas específicas por

gramados, relvados. :624..., :69..., : 72...• 712.253 Parques, jardins públicos (com ou sem
instalações para jogos e esportes). 712.7 Ornamentos de jardim.• -. 727.6 Exemplo(s) de Combinaçãotões):

• Exemplots) de Combinaçãotões): 712.7:681.111.1 Relógios de sol como

712.253:58 Jardins botânicos ornamentos de jardim

• 712.253:59 Jardins zoológicos
712.254 Praças. 718 Cemitérios. Crematórios. Outros

• Praças abertas. Praças lugares para destinação dos mortos
ajardinadas. (planejamento, projeto,

• Para as praçasfechadas, urbanas ver manutenção etc.).
711.61 t• 712.256 Campos de recreação. Playgrounds. 719 Conservação dos atrativos rurais e
-. 79/.7 urbanos em geral.

• Exemplo(s) de Combinaçãotões): -. 502
712.256:371.616 Playgrounds de escolas Exemplots) de Combinaçãotões):• 712.257 Campos de jogos. Campos de esportes. 719:061.2 Organizações para proteção das
Indicar os esportes específicos pur : 796... características atraentes de um lugar.• 944
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72.0li

72.011.1

72.011.27

Pátios. A/I-ios. Áreas. Poços de

iluminação.
Abertura lateral. Espaços e passagens cobertas.

-+ 625.712.32
Varandas. Galerias abertas.
Terraços. Arcadas. Claustros. Pórticos.

Interiores. Espaços e partes fechadas.

Vestíbulos. Galerias. Corredores.
Espaço para equipamento, móveis. unidades de

armazenamento,

Proporção.
Princípios de unidade. ordem.

simetria. variedade. monotonia. Sistemas

harmoniosos. Leis da proporção

geométrica. Coordenação dimensional.

Coordenação modular.

As Ordens da arquitetura clássica.

Módulos. Intercolúnios.

Módulos.

Intercolúnio.
Ordem toscana.
Ordem dórica.
Ordem jônica.
Ordem coríntia.
Perfis. Cornijas. Rendilhados.
Características de acabamento Oll

embelezamentos da silhueta.

Remates. Pináculos. Ornatos

pendentes. Almofadas.

Motivos. Ornamentação com motivos.

Motivos da natureza. p. ex..

motivos de folhagem.

Efeitos ópticos.
Luz e sombra.
Cor (inclusive harmonia das cores). Textura.
Outros efeitos ópticos.

Efeito de perspectiva. Ilusões.

Correções. Refinamentos.

Técnica.

Métodos de trabalho. Desenhos.

modelos. acessórios. Materiais

disponíveis. Conservação, reparo.

Conversão.

Métodos de trabalho.
Subdividir como em -:-JJ21 ...

Materiais disponíveis para o arquiteto:
vantagens. adequabilidade, uso, escolha
etc •.

Indicar os tipos de material por .691..
Exemplots) de Combinaçãotões):

72.023:691.2 Emprego de pedra natural na

72 Arquitetura

72.016,4

72.011.8

72.011.9

72.013

72.02

72.017

72.017.2
72.017.4
72.017.9

72.014
72.014.1

72.014.11
72.014.12

72.014.3
72.014.4
72.014.5

72.014.6
72.016
72.016.2

72.011.75

72.023

72.021

72.011.183

72.011.22

72.011.18

72.011.185
72.011.2

72.011.24

72.011.25

72.011.23

-+ 6241628.69

72.011.26

72.011.3

72.011.32
72.011.36

72.011.28

Subdivisões auxiliares especiais
72.01 Estética e teoria da arquitetura.

Princípios do desenho arquitetônico,

proporção, efeito óptico.
Projeto geral, disposição, relações.
requisitos dimensionais dos edifícios.

-+ 658.233
Projeto.

Programa e requisitos de espaço.

Escolha do local. Condições impostas.

Segundo a forma de financiamento (que afeta o
custo).
Requisitos especiais. Construção

personalizada.
Produzida em massa.
Divisão do espaço.

Leiaute. Plantas.

Leiaute no que concerne ao terreno e

adjacências. Agrupamento de edificações.

-+ 71l.6
Plantas de localização. Plantas

do quarteirão. Orientação. Incidência da

luz solar. Luz natural. Aspecto.

Perspectiva. Pavimentos térreos.

Acessos.
-+ 72.051

Plantas baixas e cortes.

Edificações de vários pavimentos em geral.

Sacadas e recuos.

Número de pavimentos (andares) até nove.

Subdividir segundo o número de

pavimentos
Exemplo(s) de Combinação(ões):

72.011.261 Com um pavimento.
Edificações de pavimento único

Edificios altos (de dez ou mais pavimentos).
Arranha-céus. Torres (edificios).
Torres (edificios).

-+ 624.97
Elementos da planta.
Formas básicas, p. ex., circular.

Eixo, direção, plano da edificação.
72.011.365:69.036

Relação das partes com o todo.
Parte principal (em relação ao todo).
Alas (em relação ao todo).
Anexos (em relação ao todo).

Relação do exterior com o interior. Divisões
interaxiais nos pontos de sustentação.

Aberturas. Fenestragem. Divisões
intercolunares. Intercolúnios.

72.011.4
72.011.42
72.011.43
72.011.44

72.011.5

••••~••••••••••.:
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I•
~• ~ 72.021 Espaços para isolamento.

Subdividir como em 7.026... reclusão, privacidade.

• 72.03 Períodos e fases da arquitetura. Escolas, Exemplots) de Combinação(ões):

estilos, influências. 725.6.056 Celas de prisão

• Subdividir como em 7.03... 72.057 Espaço para cozinha, para servir refeições.

72.04 Detalhes e acabamentos arquitetônicos. Espaço ligado ao serviço doméstico. Salas-

• Decoração. Ornamentos. de-jantar, refeitórios etc. (como partes de

Subdividr pelo acréscimo direto de outros edificações).• auxiliares. O, e por :6... e : 7... 72.058 Áreas destinadas à convivência e para

Exemplots) de Combinação(ões): dormir (em edificações particulares):

• 72.04:694 Detalhes, acabamentos etc. em Alojamentos de pessoal (em edifícios

• madeira públicos).

72.04.017 Efeitos ópticos de detalhes e da 72.059 Espaços complementares, anexos etc ..

• decoração (luz e sombra, cor, textura ~ 631.2

etc.) Espaço para lavanderia. Áreas

• 72.05 Partes, espaços e cômodos planejados para para armazenar combustíveis (p. ex..

usos específicos. depósitos de carvão). Espaços e

• ~ 643.315 dependências para animais.

72.051 Considerações gerais sobre espaço e acesso.

• Comunicaçllo e acesso externo. Divisões principais
72.051.6 Acessos às edificações.

• ~ 711.553.2 721 Edifícios em geral.
Espaço para desembarque de Programação. Projeto. Partes para usos

• passageiros. carga. descarga, especíjicos. Cômodos. aposentos.

• estacionamento, garagens.

72.051.8 Área fechada. Fechamento. Medidas especiais 725 Edifícios públicos, civis, 1• de segurança e proteção. comerciais, industriais. Arquitetura
~ 725.96 secular em geral.

• 72.052 Entrada e espaço de circulaçllo. Acesso e ~ 658.2
comunicaçllo interna. 725.1 Edifícios civicos. Edifícios legislativos.

• 72.052.2 Entradas. Saídas. Edifícios da administração pública.
72.052.4 Áreas de confluência. Edifícios de empresas de serviços

• Saguões de entrada. Vestíbulos. públicos. ,L
Adros. Salas-de-estar. Passeios. 725.1l Edifícios legislativos (nacionais, 1

I• 72.052.5 Espaços de espera. Salas-de-espera. internacionais). Edifícios de parlamentos, I
72.052.6 Vestiários. Lavatórios. Instalações sanitárias. congressos etc ..

• 72.052.7 Circulação horizontal. 725.12 Edifícios da administraçllo nacional.

Corredores. Passagens. Edificios do governo nacional. Edifícios• 72.052.8 Circulação vertical. para representações estrangeiras.
Escadas. Escadas rolantes. Poços 725.121 Edifícios de ministérios. Edifícios da• de elevador. chancelaria do governo.

• 72.053 Espaço para reunillo em geral. 725.125 Embaixadas.
Salões. auditórios (como partes 725.126 Legações.

• das edificações). 725.127 Consulados.
72.054 Espaços para negócios, administraçllo, 725.13 Edifícios da administraçllo estadual e

• instruçllo. Espaço para escritório. Espaço municipal. Edifícios do governo regional e
para armazenamento. local. Centros cívicos.

• Exemplo(s) de Combinação(ões): 725.14 Edifícios da fazenda, da alfândega e do
725.13.054 Salas de reunião de conselhos fisco. Casas da moeda.

• 727.1.054 Salas de aula de escolas 725.141 Edifícios da alfândega. Postos alfandegários.
72.055 Leiaute de espaços para atividades técnicas 725.143 Edifícios fazendários locais. Postos de pedágio.

• especializadas. Aposentos segundo o tipo de 725.144 Casas da moeda.
equipamento fixo, de instalações. 725.15 Edifícios judiciários. Tribunais de justiça.• Especificar a atividade por:... Edifícios de tribunais.
Exemplots) de Combinação(ões): 725.16 Edifícios de serviços postais, telegráficos e i'• 725.4.055:621.9 Espaço e leiaute para telefôn ícos.

oficinas em fábricas 725.161 Agências de correio.• 725.511.055:617-089 Salas de cirurgia em Exemplo(s) de Combinaçãotões):

• hospitais 725.161.055:656.851 Agências de triagem
72.056 Partes, espaços especificos de determinados da correspondência

• tipos de construção, 725.163 Agências de telégrafo.

946••
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• 72 Arquitetura•• 725.166 Postos telefônicos. Cabinas telefônicas. passageiros. Estações de metrô.

• 725.17 Palácios reais e presidenciais. Residências 725.32 Estações de cargas.
oficiais. 725.33 Outros edifícios ferroviários.

• 725.171 Palácios reais e presidenciais. Cabinas de sinalização. Oficinas.
725.172 Residências oficiais de ministros, funcionários galpões de manutenção de material• de Estado. rolante.
725.18 Edificios militares. Edificios da policia. 725.34 Edificios e estruturas marinhas. costeiras.

~ 725.181 Edificios militares em geral. fluviais. Estruturas portuárias.
Quartéis. Depósitos militares. 725.342 Edificios portuários. Estruturas de cais.• Indicar afinalidade por :355... ou :623... Molhes, desembarcadouros etc ..• 725.182 Fortes. Fortalezas. 725.343 Edifícios de docas. Estruturas de docas.
~ 623.1 725.344 Faróis.

725.183 Cidadelas.
~ 627.715• ~ 728.81 725.345 Casas de barcas.

I 725.188 Delegacias de polícia 725.35 Edificios de armazenamento. Armazéns..1 725.19 Edificios de serviços públicos e cívicos Depósitos.

• diversos.
~ 621.796 e respectivas remissivas.

725.191 Postos de bombeiros. Estações, postos de
625.712.61.664.724I salvamento.• 725.352 Depósitos ao ar livre.

725.192 Capelas mortuárias. Necrotérios. 725.353 Armazéns, depósitos cobertos.• 725.193 Edificios e estruturas de serviços de
725.355 Edifícios para armazenamento frio.

I
abastecimento de água.

Frigoríficos..1 ~ 628.1 e respectivas remissivas
~ 664.8.037

! 725.194 Edificios e estruturas sanitárias e de saúde
725.36 Silos. Depósitos de cereais. Elevadores de• pública. Lavatórios, banheiros públicos.

grãos.
~ Estações, postos de desinfecção, esterilização,

~ 631.24.631.563.1 limpeza. Lavanderias públicas.
725.38 Garagens. Locais de serviços deI

~ 628. 425 e respectivas remissivas,• 648.1 manutenção de veículos. Garagens de

i 725.195 Depósitos públicos. ônibus.• 725.2 Edifícios comerciais. ~ 625.748.28.625. 748.54

725.21 Lojas. Outros recintos comerciais. 725.381 Garagens. Edifícios e instalações parae J ~ 625.748.2 estacionamento de veículos (em geral).
i.'

725.382 Postos de serviço. Oficinas de conserto de• 725.211 Lojas de comércio a varejo em geral.
725.211.5 Lojas de auto-serviço. Supermercados. veículos.

• 725.212 Salões de exposição, showrooms. ~ 629.3.081.2.656.062

~ 725.91 Poços de inspeção.

• 725.214 Lojas de departamentos. 725.383 Instalações para lavagem de veículos. Suportes

725.215 Lojas para vendas por atacado. para os veículos.., 725.217 Salões-estabelecimentos para serviços e 725.384 Postos de combustível.

cuidados pessoais. ~ 6293.082.3, 656.065.3• Salões de cabeleireiros. Salões de 725.386 Garagens de ônibus. Garagens de bondes.

beleza. 725.388 Estações terminais de ônibus.• 725.22 Edificios parcialmente comerciais e 725.39 Edificios e estruturas de aeroportos.

parcialmente residenciais. Lojas com ~ 629.7.08,656.71• escritórios ou apartamentos em cima. 725.391 Hangares, Galpões de manutenção de aviões.

Edificios para uso misto. 725.392 Estruturas ligadas às pistas de decolagem/• 725.23 Edificios de escritórios em geral. Conjuntos aterrissagem.

• de escritórios. ~ 625. 717

725.24 Edificios de bancos. 725.393 Estruturas de amarração e suporte para

•! 725.25 Edificios para bolsas de valores, câmaras de aeronaves, mísseis.
comércio etc.. 725.394 Estruturas de controle do tráfego aéreo.• I

725.26 Mercados cobertos. Galerias de lojas. 725.398 Edificios para passageiros e cargas aéreas.,

Bazares. 725.4 Edifícios industriais..,~ ~ 625.712.33 ~ 66.013
I 725:27 Mercados abertos. Fábricas. Moinhos. Usinas•I 725.29 Outros edifícios comerciais. Pátios de fábricas.

r~:I':~:I'I..C' ~BPQ tl"'Qn~nnrtp_ trsírep'o.. 725.41 Construcão. Servicos. Instalacões,
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\• j• Exemplots) de Combinação(ões): 725.71 Restaurantes. Cafés. Bares, botequins.

725.41 :621.311 Fornecimento de energia Cantinas.

• elétrica para edificios industriais 725.711 Restaurantes. Cafés.
1

725.41 :624 Detalhes de engenharia 725.712 Estabelecimentos para refeições ligeiras.

• industrial: fundações etc. Lanchonetes. Cafeterias. Casas de

• 725.41 :692 Partes estruturais de edificios chá.

industriais 725.716 Recintos licenciados para venda de bebidas.

• 725.41 :696 Serviços, instalações para Bares. Tavernas. Adegas.

edificios industriais 725.718 Edificios para refeições em comum.

• 725.42 Edifícios especiais segundo o tipo de Salões de banquetes. Refeitários.

indústria ou produto. Edijicios de cantinas.

• Exemplois) de Combinaçãotões): 725.73 Edifícios de banhos públicos (exceto

725.42:663.4 Cervejarias piscinas públicas).

• 725.42:692 Fábricas para produção de 725.74 Piscinas.
componentes de construção 725.742 Piscinas cobertas.

• 725.5 Edifícios para serviços de saúde e 725.743 Piscinas ao ar livre.

assistência social. 725.75 Edifícios de estações, estâncias de veraneio,

• 725.51 Hospitais. Centros de saúde. Clínicas. de águas, resorts.
Casas de repouso. Enfermarias. Edijicações à beira-mar. em

• Consultórios. Dispensários. Sanatórios. pieres.

725.511 Hospitais. Enfermarias. 725.751 Edificios de estações de águas. Cassinos.• Exemplots) de ('ombinaçãotões): Kursaals.

• 725.511.056 Enfermarias de hospital. 725.753 Piscinas, quadras de esportes à beira-mar.
unidades de isolamento 725.76 Edifícios e estruturas de parques e jardins.

• 725.512 Clínicas. Consultórios, ambulatórios. Quiosques, pavilhões,
Dispensários. 725.761 Coretos para apresentação de bandas de 1• 725.513 Casas de repouso. música.

Exemplots) de Combinação(ões): 725.763 Edificações extravagantes.

• 725.513:618 Maternidades 725.768 Jardins-de-inverno. Estufas etc ..
725.514 Casas para convalescência. ~ 727.64,728.98

• 725.515 Sanatórios. 725.8 Edifícios para divertimento e recreação

725.516 Casas para inválidos crônicos. pública.

• Casas para alcoólatras, 725.81 Edifícios projetados em função da acústica. ,L.

• dependentes de drogas, doentes incuráveis. Edijicios para concertos. Salas de

725.517 Hospitais de isolamento. concerto.

• para doenças infecciosas. 725.82 Edifícios projetados em função da

transmissíveis. apresentação visual.

• 725.53 Casas para deficientes mentais, físicos e ~ 792.05
subdotados. 725.821 Teatros de ópera.

• 725.54 Casas para os deficientes físicos, inválidos, 725.822 Teatros de arte dramática.

Centros de reabilitação. 725.822.5 Teatros ao ar livre.

• 725.55 Casas para indigentes. Instituições de 725.823 Cabarés. Salões de dança. Teatros de variedades
assistência pública. Asilos. Albergues. etc..

• 725.56 Asilos para velhos. Lares para idosos. 725.823.3 Cabarés. Boates.
725.57 Edifícios para assistência à infância. 725.823.6 Salões de baile (palais-de-danse).

• 725.573 Creches. Jardins de infância. 725.824 Cinemas. Salas de projeção para filmes e
725.578 Casas para crianças, bebês, enjeitados. televisão.

• Abrigos para crianças. Orfanatos. 725.824.4 Cinemas. Salas de projeção para filmes.
725.59 Hospitais, clínicas, dispensários 725.824.5 Teatros de estúdio de televisão.• veterinários. Abrigos para animais. 725.825 Edificios para panoramas, dioramas.
725.6 Prisões. Cadeias. Penitenciárias. 725.826 Estádios, anfiteatros, hipódromos e edifícios• Reformatórios. similares.

• Exemplots) de Combinação(ões): Exemplots) de Combinação(ões):

725.6.056 Celas. Áreas de isolamento 725.826:791.862 Arenas para touradas

• 725.61 Prisões fechadas. 725.826:796.42 Estádios para atletismo
725.63 Prisões 'abertas'. 725.83 Edifícios para reuniões.

• 725.64 Estabelecimentos correcionais para jovens. 725.832 Edificios ou salões para congressos.
Reformatórios. conferências, palestras.

• 725.7 Edifícios para serviço de alimentação 725.835 Centros comunitários. Salões municipais.

abertos ao público. Edifícios em estâncias 725.84 Edifícios para jogos e diversões de interior.

• turísticas. 725.85 Edifícios, salões para recreação e

• 948
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profissional e especializado. Academias, Cabanas de madeira.• conservatórios etc. técnicos e 728.2 Moradias multifamiliares.

• profissionais. 728.22 Blocos de apartamentos (edifícios de
727.5 Edifícios de sociedades científicas e apartamentos, hotéis residenciais etc.)..

• especializadas. Edifícios de instituições 728.222 Grandes edificios de apartamentos.
técnicas etc. Institutos de pesquisa. Edifícios de apartamentos para

• Laboratórios. Estações experimentais. pessoas de baixa renda.
727.55 Edifícios de sociedades científicas e 728.224 Edificio menores (com menos de dez

• cuIturais, de institu ições técn icas etc.. apartamentos).
727.57 Institutos de pesquisa. Laboratórios. 728.226 Apartamentos com serviço. Apart-hotel,

• Estações experimentais. Apartamentos de luxo.
Exemplo(s) de Combinaçãotões): 728.24 Apartamentos dúplex (apartamentos de dois• 727.57:63 Institutos de pesquisa e estações andares em edifícios ou casas).

experimentaisde agricultura 728.27 Casas de pensão. Pensões (com residentes• 727.6 Edifícios de jardins zoológicos e permanentes ou semi permanentes).

• botânicos. Abrigos de animais. Estufas. 728.3 Moradias unifamiliares. Casas urbanas,
Edifícios para aquários e herbárlos. 728.31 Casas de vila (casas idênticas e de meias-

• 727.62 Edifícios de jardins zoológicos. Abrigos paredes que formam rua interna).
para animais (em geral). 728.34 Casas unidas a outras apenas por um dos

• 727.63 Aquários. Microviveiros. lados.
727.64 Edifícios de jardins botânicos. Abrigos para 728.37 Casas independentes (totalmente

• plantas (de clima temperado ou tropical). separadas).
727.7 Museus. Galerias de arte. Arquitetura de 728.38 Bangalôs. Semibangalôs.

• museus em geral, 728.4 Edificações residenciais de empresas e
727.8 Edifícios para centros de documentação, outras organizações. Alojamentos

• bibliotecas e arquivos. Edifícios de residenciais (p. ex., em universidades).
arquivos do Estado. Edifícios de Abrigos residenciais.

• repartições de patentes. 728.5 Hotéis. Pensões. Albergues, pousadas
727.91 Observatórios. Estações (de registro) de para viajantes.• campo. -+ 6-/0.41
727.912 Observatórios astronômicos. 728.51 Hotéis (urbanos).• -+ 520.1 Hotéis de luxo, privados.

• 727.913 Planetários. comerciais.
I ..

-+ 520.98,681.782.7 728.52 Estâncias hidrominerais (spas), estâncias

• 727.915 Estaçõesmeteorológicas.Estações de saúde, hotéis-fazenda, hotéis de recreio
sismométricas. Outros observatórios ou (geralmente para temporada). Pensões,

• estaçõesgeofisicas. residências para aluguel durante
-+ 550.34.034.551.501.9 temporada de férias.

• 727.94 Estações. estúdios de rádio ou televisão. -+ 728.27
Edifícios de estúdios de gravação. 728.53 Hospedarias rurais, pensões. Pousadas para• 727.97 Edifícios de escritórios de desenho, estúdios viajantes.
de arte, estúdios fotográficos. 728.531 Caravançarás,• Exemplo(s) de Combinaçãotões): 728.536 Motéis (com garagens e serviços noturnos).

727.97:744 Edificios de escritórios de 728.537 Boteis (com atracadouro para barcos e serviços• desenho técnico noturnos).

• 727.98 Edificios de estúdios cinematográficos. 728.538 Cabanas, chalés de montanha.
728.54 Abrigos, albergues para jovens.

• 728 Arquitetura de residências. 728.55 Hospedarias comuns. Pensões baratas.
Habitação. Edifícios, edificações 728.6 Arquitetura de habitações rurais.

• residenciais. Pequenas habitações rurais.
728.1 Habitações e moradias em geral (aspectos 728.61 Chalés e outras pequenas moradias

• arquitetônicos). similares.
-+ 332.8,347.238.347.250/.3517"785. 728.67 Casas de fazenda. I

• 643 728.7 Moradias ocasionais e móveis. !
Exemplots) de Combinaçãotões): 728.71 Cabanas, chalés, abrigos ocasionais (para '?• 728.1(1-21) Habitação urbana. Moradias fins-de-semana, para férias).

nas cidades 728.76 Moradias sobre rodas. Casas móveis.• 728.1(1-22) Habitação rural. Moradias no Trailers.
campo -+ 629.334• 728.18 Habitação e moradias temporárias. 728.77 Moradias flutuantes (barcos, balsas etc.).

• Cabanas. Barracões. Barracos. Casas em barcos. Casa-barco.
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Divisões principais

73 Artes plásticas

dependências domésticas.
Construções externas para manutenção e
guarda de ferramentas, produtos, veículos.

Galpões de ferramentas.
Garagens domésticas.

Anexos externos para animais.
--+ 631.22
Estábulos. Pombais. Canis.

Estufas. Varandas.
--+ 631.23

Caramanchões. Mirantes.Abrigosdejardim.

Numismática.
--+ 671.4

Moedas.
--+ 336. 74

Indicar o material por -03...
Moedas segundo o acabamento.

Fresadas. Perfuradas.
Medalhas. Medalhões.
Medalhas de honra. Condecorações.
Medalhas comemorativas.
Medalhas de competição.
Medalhas como feitiços. Talismãs.
Amuletos.
Fichas que substituem moedas (p, ex., em
máquinas de vender). Fichas telefônicas.
Fichas de jogo.

Entalhe, gravação de gemas e pedras
semipreciosas. Camafeus. Inscrições.

--+ 739.2

Sigilografia. Esfragística.
--+ 686.867.6.929.6

Selos. Sinetes. Estampas.

Artes cerâmicas. Cerâmica.
--+ 666.317, 75.023.15

Porcelana.
Cerâmica vitrificada.
Faiança.
Maiólica.
Louça.
Esmalte (esmalte vítreo). C1oisonné.
Ornamentos de esmalte.
Mosaico.
Terracota.
Objetos cerâmicos diversos.
Azulejos decorativos.
Azulejos de parede.
Lâmpadas de cerâmica.
Estátuas, figurinhas, estatuetas de
cerâmica.

728.991

728.98

728.96

728.94

737.1

738

736.3

737.14

737.2
737.22
737.23
737.24
737.27

737.3

737

738.1
738.2
738.22
738.23
738.3
738.4

738.5
738.6
738.8
738.81
738.82
738.83
738.84

73 Artes plásticas

--+ 629.514
Grandes edifícios isolados de habitação
familiar.
Castelos, fortificados ou semifortificados.

--+ 623.1
Castelos nilo-fortificados. Mansões, sedes
da familia principal do lugar.
Solares. Mansões. Casas senhoriais, casas
grandes.
Casas de campo, quintas.
Construções anexas. Galpões. Outras

Mármore.
Metal.

Bronze.
Materiais plásticos naturais.

Argila. Gesso.
Materiaisde origemanimal.

Marfim. Casco de tartaruga.
Osso.

Cera,Modelagemcomcera.
Outros materiais. Esculturascom mais de um
material.
Cópia. Fac-símiles. Réplicas. Moldes,
matrizes e fundição.

Tipos de forma de arte plástica. Métodos de
representação escultural.
Emredondo.

Estátuas. Bustos.
Em relevo:alto-relevo, médio-relevo, baixo
relevo.

Frisos.
Períodos e fases das artes plásticas.
Escolas, estilos, influências.

Subdividir como em 7. 03...
Temas de representação plástica ou
escultural. Iconografia. Iconologia.

Subdividir como em 7.04...

728.8

-, R

728.83

728.82

728.84
728.9

728.81

73.022

Subdivisões auxiliares especiais
73.02 Técnica de artes plásticas. Tirocínio,

perícia, mestria.
Subdividir como em 7.02... com os

acréscimos relacionados aqui
Ferramentas. Equipamento.

Cinzéis etc. Máquinas e
acessórios para modelagem.

Materiais.
Madeira.Talha, entalheemmadeira.

--+ 749.1

Pedra.73.023.2

73.023
73.023.1

73.023.3

73.023.6
73.023.7

73.023.4

73.023.5

73.027.1

73.027

73.026

73.027.2

73.03

73.04

'7'111
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-74 Desenho. Desenllo artístico. Artes e ofícios aplicados

74 Desenho. Desenho artístico. Artes e oficios aplicados

7411744 Desenho.

741 Desenho em geral.
Subdivisões auxiliares especiais
741.02 Técnica do desenho. Métodos de trabalho.

Equipamento de desenho. Materiais de
desenho.

--+ 686.86.686.88
Subdividir como em 7.02 ...

~
I

I

J.,
I

I
!

+

--+ 672.13.682.5,683.3
Trabalho artístico em diversos outros
metais (bronze, cobre, estanho ete.),
Armoraria artística. Trabalho artístico
com armas.

--+ 623.44.681.94 Entalhe. gravação de

armas e armaduras.

Outros objetos metálicos artísticos.
Curiosidades, lembranças artísticas de
metal. Miudezas de metal.

Artes manuais decorativas.
Artesanato decorativo.

--+ 688
Artesanato segundo o material.
Trabalho artístico em madeira.

--+ 674,684.6.749.1

Instrumentos de desenho.
--+ 667.649.6. 686.8
Réguas. Esquadros. Réguas-lês.

Compassos. Compassos de ponta seca.

Materiais de desenho.
--+ 667.4.676.237

Métodos, regras, convenções do desenho.
Tipos de desenho.

Desenhos técnicos e diagramas.

Mapas. Gráficos.

Execução. técnica do desenho.
Grossura do traço ou linha. Uso

de traços diferentes. Uso de cor.

Dimensionamento. Desenho de letras.
Desenho de títulos.

Diagramas, orientações, instruções para
reunir, montar. colocar em funcionamento.
Reprodução, duplicação de desenhos.

--+ 772.21.7i8.1
Cópias heliográficas etc ..

Armazenamento, conservação e proteção
de desenhos etc..
Letras ornamentais, heráldicas e para
ex posições. Desen ho de avisos, letrei ros
(p, ex., para cartazes, letreiros, placas de
lojas).

--+ 667.649.6.766
Artes e ofícios industriais e domésticos. AI1es
aplicadas.

Classificar em 745/749 as informações

sobre desenho, decoração e ornamentação

de todos os tipos de objetos
Indicar os diversos objetos por :...

Exemplots) de Combinaçãotões):
745.51:645.45 Guarda-louças. guarda
roupas, prateleiras como arte de

marceneiro
--+ 684.45

744.8

744.44

744.5

739.7

744.36

744.9

739.8

744.34

739.5

74·M3

744.4
744.42

745

745.5
745.51

7451749

fundido. batido. em relevo, repoussé,

forjado.

Arte de ourives. Ourivesaria.
Joalheria (aspectos do trabalho em metal).

--+ 736.2
Horologia artística.

--+ 681.Jl
Trabalho artístico de ferro. Trabalho
artístico de serralheiro. Objetos de metal
ferroso decorativamente trabalhados:
forjados, batidos ou fundidos.

Perspectiva no desenho.
Perspectiva em geral.

Plano de delineamento. Pontos de

referência.

Perspectiva axonométrica e isométrica.
Perspectiva aérea. Vista aérea.
Delineamento de sombra. Projeção em
perspectiva de sombras. Ciografia.

--+ 514.182.3

Desenho anatômico.
--+ 611. 7.041

Desenho linear e geométrico.
Desenho técnico.
Prática, procedimento, organização de
escritório de desenho.
Leia ute de escritórios de desenho.

--+ 628.977.2
Divisão. Distribuição de

pranchetas. mesas de desenho.

Jluminação.

Equipamento de desenho.
Móveis.

Pranchetas de desenho. Mesas de

desenho. Armações. Cavaletes. Máquinas

de desenhar.

Divisões principais
741.5 Caricatura. Cartuns. Desenhos satíricos

e humorísticos.
Exemplo/s) de Combinaçãotões):

741.5:32 Cartuns políticos. Charges
Silhuetas. Figuras recortadas a tesoura.
Coleções de desenhos. Blocos, cadernos
de esboços.

741.7
741.9

744

744.3
744.32

743

744.2

742.3
742.4
742.5

744.1

742
742.1

••
• 739.1

• 739.2

.739.3

• 739.4

•••••••••••••••••••••••
•
~
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U Desenho. Desenho artístico. Artes e ofícios aplicados

Marcenaria artística. Marchetaria.
Trabalho artístico com têxteis.

-. 684.75
Tecidos decorativos. Tapetes,
tapeçarias etc. Tecidos impressos e
pintados. Batique. Passamanaria,
acabamento artistico de barras, orlas.

Debrum. Alamares, galões etc..
Trabalho artístico, artesanato em couro.

-. 675
Trabalho artístico, artesanato em papel.

-. 676
Artesanato em papel. Origami.
Papéis decorativos (p. ex., papel de
parede). Trabalho com papel machê.

Objetos artísticos de marfim, chifre,
conchas etc..
Objetos artísticos de sal e farínha.

Figurasfeitas de massa de
farinha.

Artes florais. Arranjo e composições
florais.

-. 635.91
Arranjo de flores para vasos, jarros.
Arranjos de flores e decorações florais sem
recipientes.

Buquês. Guirlandas. Coroas de
flores.

Arranjo e exposição, sobre superficie plana,
de flores, sementes secas etc. (p. ex., em
quadros e álbuns).

Artesanato de agulha. Trabalhos de
agulha e linha.
Tecelagem manual.

-. 677.024
Artesanato de rendas. Rendas. Renda de
bilros, filé, filó, tule.
Confecçllo de rendas.

-. 677.026.52, 677.076.52
Renda de agulha. Renda-de-tenerife. Renda
de bilro.
Trabalho trançado, de nós. Franjas
(macramé), borlas, tranças, pompons.

-. 677.026.73.677.076. 73
Filé. Renda de malha. Renda de filé. Renda
bordada.
Trabalho de renda-egípcia.

746.28
746.3

746.31
746.32

746.33

746.34
746.35

746.36

746.4

746.5
746.6

746.7

747

748

748.5

748.6

749

749.1

749.2

Tule.
Bordado.

-. 677.026.62, 677JJ76.62
Métodos de contagem de fios.
Trabalho com pinçagem de fios. Ponto à
jour.
Métodos de bordado branco. Ponto
Richelieu.
Bordado com cores.
Pregueamento, franzido bordado (em casa
de abelha).
Acolchoado (com pesponto), Bordado
marselhês.
Alfaiataria. Confecção de vestidos.
Costura. Tricô. Crochê.

-. 687

Trabalho com contas (pérolas ete.),
Trabalho com fibra grossa.

Trabalho com ráfia.
Trabalho de vime. Cesta ria. Tecelagem de
vime.

Decoração de interior.
-. 159.937.51.535.6,698

Exemplo(s) de Combinaçãotões):

747:643 Decoração de aposentos
747:643.53 Decoração de salas-de-estar e

de recepção
747:725/728 Decoração de interior de

determinados tipos de edifícios
747:725.71 Decoração de interior de

restaurantes, bares, lanchonetes etc.

Arte com vidro. Artesanato de
objetos artísticos de vidro e de
cristal.

-. 666. 1/.2, :5.023
Vidraçaria artística. Janelas decorativas.

-. 6983
Vitrais.

Gravação em vidro. Vidro gravado.

Mobília e dispositivos de
aquecimento e iluminação
a rtísticos.
Mobília artística (antiga e moderna).

-. 684.4.03, 745.51
Dispositivos artísticos de aquecimento e
iluminação.
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75 Pintura

75 Pintura

--+ 535.6
Especificar a obra dos artistas pela extensão alfabética (Tabela Ih)

Exemplots) de Combinação(ões):

75Rubens Obras de Rubens

75.021

J
1

J
i

I
.J

'-f
I

Outros materiais.

Plástico.

Pigmentos aplicados em forma líquida.

Cores a óleo.

Cores à base de água.

Cores opacas.
Guache.

Tintas.

Cores em emulsão.
Têmpera (têmpera de clara de

ovo).

Laca

Pigmentos aplicados em forma sólida.

75.023.3 == 75.021.34

Pastéis.

75.023.3
Materiais complementares.

Fixadores.

Vernizes.

Secantes, Agentes de secagem.
Acessórios.

Molduras.
Limpeza e restauro de pinturas.

Períodos e fases da pintura. Escolas de
pintura, estilos, inDuências.

Subdividir como em 7.03...
Temas, motivos da pintura.

Subdividir como em 7.04...

Aplicações da pintura.
Pinturas em geral. Pintura de painéis.
Murais. Afrescos. Pinturas em paredes.
tetos etc..

--+ 72.04,75.021.333

Panoramas. Dioramas. Vistas. Pinturas
transparentes, translúcidas. Cosmoramas.
Pleoramas.
Pintura para teatro. Pintura de cenários.
Pintura de esculturas. Pintura de vasos.
Pintura de miniaturas. Ilustração de
livros (principalmente de livros
impressos).

--+ 766
Decoração de manuscritos.

--+ 091.31, 7'4-J.9
Iluminuras. coloração de figuras.

letras capitulares.
Pintura ornamental e arte decorativa.

--+ 747
Pinturas monocrômicas, grisaille.

Desenhos a ocre vermelho. sanguinas.

Pintura de objetos em relevo (como ilusão

óptica, trompe l'oeil).

75.025.4

75.03

75.023.32

75.023.18

75.023.28

75.023.3

75.04

75.023.2

75.023.21

75.023.22

75.023.224

75.023.226

75.023.26

75.023.4
75.023.41

75.023.43

75.023.44
75.024

75.053

75.05
75.051

75.052

75.054
75.055
75.056

75.058

75.057

954

75.02

Subdivisões auxiliares especiais
75.01 Estética. Filosofia. Teoria da pintura em

geral.
Subdividir como em 7.01...

Técnica. Domínio da técnica.
Subdividir como em 7.02... com os

acréscimos relacionados aqui
Métodos de trabalho em pintura. Execução.
Processos de pintura.
Preparo da base.

Planejamento. Primeiros traços. Esboço.
Técnica de pintura, segundo o meio.

Pintura no sentido estrito (com meio liquido).
Com óleo.

Com aquarela.
Com cores em emulsão. Têmpera (têmpera ':0111

clara de ovo).

Técnicas especiais de pintura.

Pintura com cera.

Pintura com laca.
Afresco (pintura sobre argamassa úmida).

Pintura, pigmentação com meio sólido (bastão).
--+ 741
Desenho. Desenho com lápis de cera.

Com pastéis.

Com carvão.

Com giz.
Com lápis de grafita.

Sgraffito.

Execução. Aplicação do pigmento.

Processos de acabamento.
Fixação. Envemizamento.

Instrumentos, equipamento de pintura.
--+ 686.88

Para preparo do suporte (base).

Chassis. Cavaletes. Pranchetas de
desenho. Mesas de desenho.

Para aplicação de pigmento.
Pincéis. Espátulas. Facas de

paleta. Dispositivos de borrifamento.
Paletas. Caixas de tintas.

Espaço de trabalho. Estúdíos.
Materiais para pintura.
Suporte (base. superfície subjacente).
Superfícies de madeira. Painéis de madeira.
Lona. Linho. Algodão.

Pedra
Materiais de polpa de madeira.

Papel. Papelão.
Cerâmica. Vidro.

--+ 738, 748.5
Metal.

Têxteis diversos exceto lona e linho.

75.021.1

75.021.2
75.021.3

75.021.32

75.021.321
75.021.322

75.021.326

75.021.33

75.021.331

75.021.332
75.021.333

75.021.34

75.022.2

75.022.1

75.022

75.021.342

75.021.343

75.021.344
75.021.345

75.021.346
75.021.4

75.021.8

75.023.16

75.023.17

75.023.15

75.022.3

75.022.8
75.023

75.023.1
75.023.11
75.023.12

75.023.13
75.023.14

••••••••••••••••••••••••••••••
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77 Fotografia e processos similares

--+ 528.7, 535.24,535.6. 66/./4, 681.7, 725.824, 791.431.45

76 Artes gráficas. Gravuras

Subdivisões auxiliares especiais

t

76 Arte." gráficas. Gravuras

Artes gráficas aplicadas. Tipografia
comercial.
Exemplots) de Combinaçãotões):

766:659.133.1 Desenho de cartazes.

Cartazes como arte gráfica

--+ 744.9

Gravação em cobre. Gravação em aço.
Ponta seca.
Meia-tinta.

Água-forte.
Água-tinta.

Coleções de gravuras, estampas.

Técnicas planográficas. Litografia
(autolitografia).

Resistência à proximidade de substâncias e

produtos químicos.
Exemplois) de Combinaçãotões):

77.018.27:667.6 Resistência a tintas

Resistência a fungos. insetos e outras formas
de ataque biológico.

Fenômenos de envelhecimento.

Formas de deterioração que podem
ocorrer a qualquer momento apús a

criação da imagem original
Desbotamento. Regressão.

Mudança de cor.

Manchas de áreas que não contêm prata.

Descoloração de áreas que contêm prata.
Coloração castanha.
Amarelamento. Manchas.
Prateamento. Enevoamento.

Mudanças nas dimensões.

Encolhimento. Esticamento.
Rachaduras. Rasgões. Enrolamento. Separação
da emulsão do suporte.

Processos para aumentar a permanência da

imagem. real izados durante o processamento da

imagem original.

--+ 77.026.6

766

763

769

762.11
762.12
762.13
762.2
762.23

77.018.28

77.018.27

77.018.4

77.018.41

77.018.43

77.018.44

77.018.47

77.018.46

77.018.6

--+ 655,681.6

Técnicas de entalhe.
Gravação.

Teoria da fotografia, técnicas
diversas e considerações gerais.

Os auxiliares relacionados em 7.0...
não são aplicáveis em 77e suas
subdivisões, exceto 7.04...

Teoria, princípios e natureza dos
fenômenos fotográficos.
Permanência.
Resistência de materiais fotográficos e

fotografias.
Resistência à umidade e à água.

Resistência ao calor e ao frio.

Resistência àabrasão.

Resistência a determinadas substâncias.

Resistência à areia, à poeira.

Resistência à luz ou outras radiações.

Especificarpor:535-1/-7

Características de máquinario,
instrumentos e equipamento
fotográfico.

77-11-5 == 62-//-5
77-7/-8 == 62-7/-8

t

Subdivisões auxiliares especiais
76.023 Materiais para artes gráficas.
76.023.1 Madeira.

76.023.2 Pedra

76.023.3 Metal.

76.023.4 Plástico.
76.026 Impressão de gravuras. Impressão de cópias,

provas.
--+ 655.3.68/.622

Divisões principais
761 Técnicas de relevo.
761.1 Gravura em madeira. Xilogravura.
761.2 Gravura em metal.

762
762.1

77-1/-8

77.01

77.0

77.018
77.018.2

77.018.22

77.018.23

77.018.24

77.018.25

77.018.26

r c--
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•• 77 Fotografia e processos similares

• 77.018.62 Controle do pH. para transferência de imagens).

• ~ 77.023.22 77.021.9 Tratamento prévio de materiais fotossensíveis
77.018.63 Revestimentos protetores aplicados à antes da exposição.• supcrílcic da imagem. 77.022 Operações relativas li tomada de

~ 77.024.3 fotografias.• Vernizes. laminação protetora. ~ 7':'1.2144
77.018.65 Viragem. 77.022.1 Escolha e arranjo do modelo e do tema.• 77.018.66 Endurecimento. Perspectiva fotográfica. Apreciação pictórica.

• 77.018.67 Lubrificação. 77.022.4 Escolha e arranjo da iluminação.
~ 778.586 Lâmpadas. Telas.

• 77.018.68 Banho de estabilização para evitar apagamento 77.022.5 Determinação da exposição. Teoria da medição
da cópia. da exposição.

• 77.019 Influências deletérias e defeitos devidos ao ~ 771.Jí6
processamento. 77.022.6 Ajustamento do obturador.

• 77.02 Operações fotográficas. 77.022.7 Ajustamento da abertura.
~ 771 77.022.8 Ajustamento. determinação da distância.• 77.021 Fabricação de materiais sensíveis à luz. Profundidade de campo (foco). teoria e cálculo.

fotossensíveis. Tratamento anterior à ~ 681.7.013• exposição. 77.023 Trabalho de processamento. Operações que
77.021.1 Fabricação de materiais sensíveis uluz. se seguem li exposição (levando em conta os• Emulsões, aditivos etc.. materiais empregados).
77.021.11 Fabricação de emulsões e misturas sensíveis à ~ 771.4, 771.7• luz. 77.023.1 Preparação do laboratório.

• 77.021.12 Emulsões especiais c misturas de cmu lsõcs, 77.023.2 Preparo dos banhos e equipamento de
~ 771.531 revelação. t• Emulsões sem veículo. 77.023.22 Controle do pH nas soluções de
Emulsões de grão fino. Emulsões para processamento.

• processo reversível. ~ 77.018.62

77.021.13 Aditivos especiais para emulsões e misturas 77.023.3 Manipulação e tratamento do material exposto

• sensíveis à luz. antes da revelação.
~ 771.534.21, 771.534.3,773.5 77.023.38 Tratamento antes da revelação.

• Sensibi/izadores. Agentes Aumento da latência.

+
endurecedores. Dessensibilização. Pré-endurecimento.• 77.021.14 Fusão antes da apl icaçãode camada protetora Redução. p. ex., efeito Sterry.

(segunda fusão). 77.023.4 Revelação.• 77.021.15 Aplicação da mistura sensível ao suporte. ~ 771.72

• ~ 77.021.5, 771.531, 771.534.13 77.023.41 Revelação química

77.021.16 Secagem, inclusive do papel. 77.023.412 Métodos de revelação segundo o equipamento.

• 77.021.17 Corte. Perfuração. Identificação. Revelação em cubas.

Exemplo(s) de Combinação(ões): Revelação em tanques. Revelação

• 77.021.17:621.961.2 Máquinas de mecânica (inclusive processamento

perfuração de filmes por pulverização).

• 77.021.18 Embalagem e preparação (em carretéis. rolos 77.023.413 Revelação de dois banhos. Revelação dividida.

etc.). 77.023.415 Revelação com influências sobre as

• 77.021.3 Aplicação pelo próprio usuário (com misturas propriedades sensitométricas e as propriedades
prontas. pré-fabricadas). Revestimento manual. da imagem revelada.

• 77.021.5 Tipos de camadas de proteção em materiais ~ 771.537
fotossensíveís. 77.023.415.2 Revelação com influência sobre as propriedades• 77.021.51 Substrato. Camadas inferiores. sensitométricas.

Camada de barita. 77.023.415.3 Revelação com influência sobre o tamanho do• Revestimentos plásticos. grão, a nitidez, a resolução e a função de

77.021.53 Revestimentos sensíveis. transmissão de contraste.• 77.021.54 Camadas intermediárias. Camadas separadoras. 77.023.415.5 Revelação com influência sobre a cor da

• 77.021.55 Camadas protetoras. Camadas antiabrasivas. imagem.
ICamadas antiestáticas. ~ 778.6

~-,• 77.021.56 Camadas com filtro de luz. 77.023.415.7 Revelação com influência sobre as propriedades
I

~ 771.534.26 mecânicas.
J

• 77.021.57 Camadas destacáveis. 77.023.417 Técnicas de revelação para condições especiais.

~ 771.526 Exemplo(s) de Combinaçãotões):

• 77.021.58 Camadas de fundo. 77.023.417(211) Revelação em clímas
77.021.6 Camadas de materiais não-sensíveis (p. ex.• frios

• 956
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77 Fotografia e processos similares

Exemplots) de Combinaçãotões):

77.026.13.018.41 Produção de cópia para
realce de cópias desbotadas

Cópia e duplicação de originais coloridos.
Avaliação dos requisitos para restauração.
Danos: potenciais e reais.
Identificação de sinais de dano.

Especificar a causa por .018.2...
Identificação de materiais e processos
fotográficos.
Técnicas especiais de exame.

Cortes transversais.

Microscopia eletrônica de varredura.

Espectroscopia de raios Xpor

dispersão de energia.
Métodos de datação.
Teste de autenticidade. Teste de falsificação ou
contrafação.
~ 77.028

Teste da espessura da camada.
Interferometria.
Análise química de pigmentos.
Tratamento e reparo mecânico de fotografias.
Desmontagem.
Limpeza a seco.
Alisamento. Desenrolamento.
Reparo de rasgões.
Transferência de emulsão.
Retoque. Eliminação de arranhões.
Revestimento.
Limpeza ultra-sônica.
Restauraçãoquímica de fotografias.
Refixação e relavagem.
Intensificação.Regeneração.
Redução.
Branqueamentoe nova revelação.
Modificaçãode tonalidade. viragem.
Limpeza úmida.
Remoçãode manchas.
Fumigação.
Técnicas de conservação.

~025./77. 7-.018.6
Condições de armazenamento.
~ 727.82

Equipamento de armazenamento para proteção
físicade imagens Iotográficas.
~ 651.54.686.82183
Caixas. Envoltórios de

arquivamento. Prateleiras.

Métodos de organização.
Especificar por :025...

Exemplo/s) de Combinação/ões):

77.026.63:025.3Catalogação
Procedimentos de segurança.
Procedimentosde emergência.

Técnicas de tratamento em massa.

Preparação de fotografias serem exibidas.

77.026.341
77.026.342

77.026.33

77.026.34

77.026.14
77.026.3
77.026.31
77.026.32

77.026.343
77.026.344
77.026.345
77.026.4
77.026.41
77.026.42
77.026.43
77.026.44
77.026.45
77.026.46
77.026.47
77.026.48
77.026.5
77.026.51
77.026.52
77.026.53
77.026.54
77.026.55
77.026.56
77.026.57
77.026.58
77.026.6

77.026.61

77.026.62

77.026.63

77.026.64
77.026.65

77.026.7

77.023.417(213) Revelaçãoem climas
quentes

Revelaçãoa baixas temperaturas (abaixo de 18
CC).
Revelação a altas temperaturas (acima de 18°C).
Revelação sob luz forte. Revelação à luz do dia.
Revelação rápida.
Revelação fisica (deposição da prata do
revelador nos núcleos de prata).
Antes da fixação.
Depois da fixação.
Revelação com gases, p. ex., de amônia.
Revelaçãosemi-seca
Revelação por agentes fisicos.

Revelação eletrolítica.

Revelação térmica.

Revelaçãoeletrográfica.
~ 772.93

Processo de ativação.
Viragemantesda fixação.
Transferênciade imagenseletrográficas.
~ 772.93

Trabalho sobre a imagemrevelada.
Endurecimento.
Interrupção.
Clarificaçãoe fixação.
Outros trabalhos sobre a imagem revelada.
~ 77.018.6. 77.026.5
Intensificação. Redução.

Branqueamento. Viragem. Reversão

subseqüente.

Remoção dos sais de fixação.
Lavagem.Aceleradoresde lavagem.
Secagem.Aceleradoresde secagem.
Outros trabalhos posteriores à exposição.

Controle de qualidade.

Acabamento de negativos e cópias.
~ 77.018.6. 77.026.7. 77/.45

Retoque para efeitos especiais.
Coloração. Coloração àmão.
Envemizamento.
~ 77.018.63

Produção de outros efeitos decorativos.
Produção de bordas de relevo (efeito de passe
partout).
~ 77.024.9

Produção de fotomontagens.
Acabamento de bordas.
Vitrificação.

Produção de efeitos de relevo na cópia.
Conservação.
Cópia e duplicação.
Cópia e duplicação de originais em preto-e
branco.
Cópia e duplicação de diversas cópias a partir
do mesmooriginal.

77.023.47

77.023.417.12

77.023.417.14
77.023.417.2
77.023.417.3
77.023.42

77.023.421
77.023.422
77.023.43
77.023.44
77.023.46

77.023.7
77.023.71
77.023.72
77.023.73
77.023.74

77.023.48
77.023.5
77.023.6

77.023.8
77.023.81
77.023.83
77.023.9

77.024

77.024.1
77.024.2
77.024.3

77.024.4
77.024.42

77.026.12

77.024.48
77.024.5
77.024.7
77.024.9
77.026

77.026.1
77.026.11
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•• 77 Fotografia e processos similares

"• 77.026.75 Técnicas de manipulação. 77.052.3 Fotografias com luz artificial contínua.
77.026.8 Equipamento e materiais de laboratório de 77.052.5 Fotografias com tlash.

• conservação. 77.053 Fotografias com luz combinada. Fotografias
77.027 Recuperação, reutilização de materiais, noturnas.• soluções fotográficas etc .. 77.053.3 Luz diurna com luz artificial contínua.
77.027.1 Restauração de materiais fotográficos sensíveis 77.053.5 Luz diurna com tlash.• antes da exposição. 77.053.6 Luz artificial contínua com flash.
77.027.2 Regeneração de banhos e soluções fotográficas. 77.053.8 Fotografias noturnas sem iluminação artificial.• Remoção de sedímentos. 77.054 Fotografias com controle manual de tempo

• 77.027.4 Conservação da água. de exposição.
77.028 Aplicações modernas de processos 77.055 Fotografias instantâneas. Instantâneos.

• históricos. ~í78.37

Usar para qualificar o processo que 77.056 Fotografias ao ar livre.

• está sendo imitado 77.057 Fotografias em ambiente fechado.
Exemplo(s) de Combinação(ões): 77.058 Fotografias tiradas do ar, tiradas sob a água.

• 772.1 1.028 Imitações de daguerreótipo 77.058.1 Fotografias tiradas do ar, de grandes altitudes.
77.03/.08 Tipos de fotografia. Fotografias aéreas. Vistas do alto.

• 77.03 Fotografia documentária. Documentos 77.058.2 Fotografias subaquáticas.
fotográficos e sua interpretação. 77.06 Fotografias, imagens ou cópias segundo a

• 77.031 Fotografias de objetos naturais, visíveis e aparência, forma ou tamanho.
imóveis. 77.061 Imagens refletidas. Fotogramas (obtidos• 77.032 Fotografias de cópias, imitações, sem câmara).
reconstruções de objetos naturais. ~ 741.7• 77.033 Fotografias de objetos artificiais. 77.062 Cópias fotográficas em geral.

• Obras de arte. Edificações. ....,. 77.039. 778.1

Máquinas. 77.063 Pos' ..vos (inclusive transparências).

• Exemplots) de Combinação/ões). 77.064 Negativos.
77.033:72 Fotografias arquitetônicas 77.065 Fotografias em tons de preto. Fotografias

• 77.034 Fotografia de ação. Fotografias de em preto-e-branco.
movimento, de objetos em movimento. 77.066 Fotografias monocromáticas (azul. verde,

• Exemplo(s) de Combinação(ões): marrom, sépia etc.),
77.034:796 Fotografia esportiva, de 77.067 Fotografias coloridas.

• atividades esportivas ~ 778.6
77.035 Fotografias de objetos microscópicos. 77.068 Tamanhos, formatos de fotografias• Microfotografias. (imagens e bases).

~ 778.315 77.068.11 Tamanho pequeno ou médio.• 77.037 Fotografias de objetos normalmente 77.068.112 Cartões de visita (102 0101 por 640101).

• invislveis a olho nu (exceto os objetos 77.068.12 Fotografias quadradas ou retangulares.

microscópicos). 77.068.14 Fotografias redondas ou ovais. Em formato

• 77.038 Fotografias de fenômenos científicos de disco.
(fenômenos flsicos, qulmicos, biológicos). 77.068.15 Estereógrafos.

• 77.039 Fotografia documentária. Fotografias de 77.068.2 Medidas de filme.

reprodução. Indicar a medida por "mm ...

• ~ 77.026.1. 778.1 (Tabela Ih)

77.04 Fotografia pictórica, artística. Fotografias Exemplo(s) de Combinaçãotões):

• segundo o tema. 77.068.2*010135 Filme de 35 mm
77.04:; 7.04 77.068.3 Formatos médios. Até o tamanho de cartão

• 77.041.5 Fotografia de retrato. Retratos. postal (105 0101 x 1480101).
77.04 77.068.4 Formatos grandes.• 77.044 Reportagem. Fotografia jornalística. ~ 778.123

77.04 77.068.6 Espessura.• Exemplots) de Combinação(ões): 77.069.2 Fotografias para estojos.
77.044:656.1.08 Fotografias de acidentes 77.07 Fotografias segundo o suporte ou material• de trânsito em estradas de base.

• 77.047 Fotografia da natureza (p. ex., fotografias ~ 771.52

de paisagens). 77.071 Cópias de reflexão, imagens em suportes

• 77.04 opacos (p. ex., em papel, cartolina, vidro

77.05 Fotografia e exposições segundo as fosco).

• condições ambientes. Opalótipos.

77.051 Fotografias tiradas à luz do dia. 77.072 Transparências, em vidro, filme etc ..

• 77.052 Fotografias tiradas com luz artificial. 77.073 Fotografias em suportes metálicos.

958••
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77 Fotografia e processos simüares

Janelas. Clarabóias. Cortinas. telas etc..

Instalações de câmara escura. Equipamento
fixo para revelação, fixação, lavagem etc ..
~ 771.43

Iluminação e luzes de câmara escura.
Equipamento de sala de cópia. Equipamento
de sala de reprodução.

Equipamento de sala de projeção.
Equipamento de sala de ampliação.
Equipamento de laboratório e oficina de
estúdio cinematográfico.
Equipamento para exposições, para
fotografar. Câmaras. Am pliadores,
~ 778.53

Câmaras e outros aparelhos de exposição.
~ 681. 772.2
Para câmaras cinematográficas ver --8.53

Câmaras de estúdio.

Câmaras portáteis de pé. COm tripé.
Câmaras manuais.

Câmaras para filme em chapas.

Câmaras para tilme em rolos.
Câmaras para filmes em pacotes (filrn-packs).
Câmaras miniaturas em geral (inclusive câmaras

que empregam filme cinematográfico para
tomadas únicas).
Câmaras de formatos múltiplos.

Câmaras para filmes de formato em disco.

Câmaras segundo seu projeto estrutural.
Câmaras com extensão (de fole).

Câmaras dobráveis. Câmaras auto-sustentáveis.

Câmaras rigidas. Câmaras de caixa.
Câmaras binoculares.
~ 778.42

Câmaras panorâmicas.
~ 778.36

Câmaras de processamento (câmaras
fotomecánicas) para artes gráficas.
~ 778.186

Câmaras e equipamento para duplicação ou
cópia.Ampliadorcs.
~ -:'1.42

Equipamento de cópia por contato.

Câmaras de cópia.
Máquinas de fotocópia (que empregam papel
sensibilizado ).

Ampliadores.
Pés, tripés. Suportes, Sustentáculos.
Dispositivos de focal ização para ampl iadores.
Dispositivos para determinar o tempo de
exposição das amp Iiações.
Câmaras de função especial.
Câmaras de múltiplas exposições.

Câmaras de pequena abertura.
Exemplots) de Combinação/ões):

771.29

771.31

771.3

771.24

771.26

771.311

771.312
771.313
771.313.1

771.313.2
771.313.3
771.313.4

771.23

771.27

771.318

77U17

771.313.5

771.313.6
771.314

771.314.2
771.314.4

771.314.5
771.315

771.316

771.318.1
771.318.2
771.318.3

771.318.5
771.318.6
771.318.7
771.3 J8.8

771.319
771.319.1
771.319.2

Especificar o metal por -034...

Fotografias em suportes minerais não
metálicos (exceto vidro).

Em porcelana, cerâmica, pedra.

Especificarpor -03...

Fotografias em madeira ou materiais
lenhosos.

Fotografias em cortiça.

Fotografias em tecidos.
Panôtipos.

Indicar o tipo de tecido por :677...

Fotografias em pele e outros materiais
animais, com exceção de têxteis.

Impressão em marfim.

Especificarpor :675...
Fotografias em borracha, plástico, outros
materiais sintéticos.
Fotografias segundo os estágios
intermediários.
Fotografias compostas.
Fotografias obtidas por cópia de uma
fotografia original. Duplicatas.
~ 77.026.1

Exemplo(s) de Combinaçãotões):

77.082.063 Positivos duplicados
77.082.064 Negativos duplicados

Cópias obtidas indiretamente de um
negativo.
Desenhos com camera obscura.
Cópias obtidas diretamente. Cópias diretas
a partir de papéis de cópia.

Daguerreótipos.

Cópias obtidas por inversão.
Registros tem porá rios.
Concursos fotográficos.

Equipamento, aparelhos e
materiais fotográficos
Edifícios e partes de edifícios para
finalidades fotográficas.
Estúdios.
Estúdios cinematográficos.
~ 727.98,794.44

Laboratórios de acabamento de fotografias.
Laboratórios de revelação. <Câmaras
escuras. Instalações para confecção de
cópias.
Estabelecimentos e laboratórios de
pesquisa.
~ 061.62

Fábricas. Oficinas de fotografia.
Equipamento, iluminação, instalações etc.
de estúdios e laboratórios.

~ 77.026.8,771.4

77.075

77.078

77.079

77.076

77.077

77.08

77.081
77.082

Divisões principais

77.084

77.087
77.089
77.092

77.085
77.086

771.1

771.13

771

771.12

771.121

771.15

771.16
771.2
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•• 77 Fotografia e processos similares

•• 771.319.5 Câmarasastronômicase fotogramétricas. 771.376.35 Medidores fotoelétricos de exposição.
~ 520.33. 528.7JJ.1. 778.32 771.376.6 Medidores de temperatura da cor para fins ~~.

• 771.319.6 Câmarascom separador de feixe luminoso. fotográficos.
ISeparadores de feixe de um só disparo. ~ 535.233.5

• 771.319.7 Câmaras que incorporam dispositivos de 771.38 Recipientes.
processamento,revelação. Câmaras de cópia Estojos. Sacolas. Bolsas.

• instantânea (p. ex., Polaroid), 771.4 Equipamento de processamento (exceto
771.32 Portadores, carregadores de chapas ou de equipamento de exposição). Iluminação.

• filme. Lâminas escuras. Adaptadores (p, ex., Eq uipamento de acabamento e

• para filme em chapa, para se adaptar a armazenamento (para negativos e cópias).
câmaras de filmes de rolo). ~ 77.023, 771.2

771.33 Dispositivos para carregamento da máquina 771.41 Equipamento para corte e marcação. Vidros,• e troca de filme à luz do dia. máscaras etc..

• 771.331 Dispositivos para trocar (para filmes em 771.416 Determinação do tempo de cópia.
chapas). Por tiras de teste. Por medição

• 771.332 Carretéis para câmaras de filmes em rolo. fotoelétrica.
771.333 Cassetes de filmes. Cartuchos de filmes. 771.42 Equipamento e máquinas para produção de

• 771.334 Pacotes de filmes planos (film packs). cópias.
771.34 Apoios de base, suportes. Tripés. ~ 771.318

• 771.35 Partes ópticas de câmaras fotográficas. Máquinas para cópias
771.351 Objetivas de câmaras fotográficas. heliográficas e outros processos de cópia

• ~ 535.31,681.7.067.25 de desenho a traço).
771.351.1 Objetivas simples. 771.421 Equipamento para cópia.

• 771.351.2 Anastigmáticas. 771.427 Máquinas para cópia fotográfica. I

771.351.3 Objetivasgrandes-angulares. Caixasde cópia. I
i• 771.351.4 Teleobjetivas. 771.428 Máquinas automáticas para cópia em papel "'i"

~ 778.32 contínuo. Máquinas de cópia sucessiva de uma \• 771.351.5 Objetivas para retrato. imagem única em um único suporte de
771.351.6 Objetivas para processamento. impressão. ,• 771.351.7 Objetivas especiais. 771.429 Outros copiadores. \

I

Objetivas anamôrflcas, de Copiadores por escaneamento. I• I
difusão. Copiadores eletrônicos. I

I

771.351.8 Dispositivos para obter imagens múltiplas. 771.43 Equipamento de revelação, fixação, lavagem
I

• I

l~~
771.352 Montagens da objetiva. e secagem.

I• 771.354 Diafragmas. 771.431 Cubas de revelação.
771.355 Acessórios ópticos, com exceção de filtros. 771.432 Tanques. tinas e máquinas de revelação.

• ~ 771.449 771.435 Equipamentode lavagem. I
!Sistemas e acessórios de 771.436 Equipamentode secagem e esrnaltagern. ,

• poder zero, sem índice de refração. 771.44 Iluminação e fontes de luz para tomada de
771.356 Acessórios de filtros e porta-filtros. fotografias e cópia.• 771.358 Tampas da objetiva. Pára-sol. Torres rotativas ~621.32,628.9

• para proteção de objetivas. Máscaras. Exemplo/s) de Combinaçãotões):
Máscaras de vinheta. 771.44:628.92Ilwninação natural.

771.359 Telas (para fotografia de processo). Acessórios Fotografia à luz do dia etc• de telas. 771.44:628.93 Iluminaçãoartificial

• 771.36 Obturadores. Disparadores de obturador. 771.447 Iluminaçãoartificial contínua. Lâmpadasou
771.366 Obturadores de fenda. Obturadores de cortina. outras fontes de luz.

• 771.367 Obturadores centrais (entre as lentes). 771.448 Iluminação por flash. Fontes de luz tipo flash.
771.368 Disparadoresde obturador. 771.448.2 Pós de flash (magnésio, aluminio etc.).

• 771.37 Acessórios de câmara. ~ 662.124
771.371 Visores. 771.448.24 Dispositivos de ignição para os pós de flash.

• 771.372 Medidores de distância. Telêmetros. 771.448.4 Lâmpadas de flash.
771.373 Níveis. Clinômetros. 771.448.6 Flash eletrônico., 771.375 Bússola. 771.449 Meios de controle e modificação da luz.
771.376 Acessórios para determinar a exposição e ~ 771.355, 77/.534.25 <r-I qualidade da luz. Fotômetros. Medidores de Refletores. Difusores. Filtros. I

luz. 771.45 Equipamento de acabamento e montagem. I,,
~ 535.24,681.785.4, 77.022,5 Equipamento para retoque, coloração etc.

771.376.2 Tabelas de tempo de exposição. Prensas.• 771.376.3 Medidores de exposição. ~ 77.024
771.376.33 Medidores de exposição óptica. Fotômetros. 771.46 Equipamento para armazenamento,• 960

•
t



•.,
•• , F • x I 'W

5
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• arquivamento, exibição e exame. 77L53 1.351 Filme cinematográfico de bitola-padrão

~ -+ 77.026 (35 mm).

771.5 Materiais fotográficos, negativos e 771.531.352 Filme cinematográfico de bitola estreita (p, ex .•• positivos. Veículos de emulsão. Bases ou 8 mm, 9,5 mrn, 16 rnm),

suportes. Materiais sensibilizados e suas 771.531.353 Filme cinematográfico de bitola larga (p. ex., 70• características. mm).

• -+ 77.021 771.531.37 Filmes especiais.

771.51 Veículos de emulsão (materiais não- Exemplots) de Combinação/ões):

• sensíveis empregados na produção de 771.531.37:778.33 Filmes de raios X

camadas fotossensíveis). 771.531.37:778.35 Filme para fotografia

• 771.52 Bases ou suportes para materiais sensíveis. aérea. Aerofilme

-+ 77.07 771.531.38 Filme com reveJador incorporado.

• 771.521 Bases de vidro. 771.531.4 Revestimentos em chapa flexível de metal.

771.522 Bases de papel. 771.531.5 Emulsões não-revestidas.

• 771.523 Bases de plástico. 771.533 Propriedades dos preparados fotossensíveis

771.524 Bases de metal. não- revelados após a exposição.

• 771.526 Materiais destacáveis ou de transferência como 771.533.3 Propriedades fisicas.

bases ou suportes temporários. 771.533.4 Propriedades químicas.

• -+ 77.021.57 771.534 Sensibilidade.

771.528 Bases de papel hidrofóbico, resistente à água. -+ 535.217,544.525

• Papéis revestidos de resina ou plástico. 771.534.1 Sensibilidade em geral.

771.53 Materiais senslveis à luz, fotossenslveis. 771.534.13 Sensibilização. Aumento da sensibilidade por

• 771.531 Tipos de material fotossenslvel. vários meios (especialmente digestão e

-+ 77.021.12 sensibilização quimica).• 771.531.1 Chapas. Exemplo(s) de Combinação/ões):

771.531.11 Chapas úmidas de colódio. 771.534.13 :546.593 Sensibilização por

~ 771.531.12 Chapas secas. meio de ouro

• 771.531.16 Chapas de tela. 771.534.14 Hipersensibil ização (de produtos revestidos).

771.531.2 Papéis. 771.534.2 Sensibilidade espectral. Sensibilização óptica.

• 771.531.22 Papéis de cópia. Papéis de luz diurna. -+ 535.232.6

771.5 3 1.221 Papéis com sal. 771.534.21 Sensibilização por meio de pigmentos.

• 771.531.222 Papéis de albumina. -+ 77.021.13
771.531.223 Papéis de colódio-cloreto, 771.534.23 Sensibilização para regiões espectrais

t> 771.5 31.224 Papéis de gelatina de prata. Papéis gelatino- especificas.
cloreto. Papéis de c1oro-citrato. 771.534.231 Sem sensibilidade especial de cor.

• 771.531.225 Papéis autoviradores. Sensibilização ao azul.
771.531.226 Papéis de araruta. 771.534.232 Sensibilização ortocromática (que se estende

• 771.531.23 Papéis de revelação. até o amarelo).

t!
77 1.531.231 Papéis de gelatina de prata. 771.5:14.:!:I:I Scnsihilização puncromáticu (que se estende até
771.531.231.1 Papéis cloreto. ovennelho).
771.531.231.2 Papéis brometo. 771.534.237 Sensibilização ultravioleta (UV) especial.

• 771.531.231.3 Papéis cloro-brometo. 771.534.:!38 Sensibilização infravermelha (IV).
771.531.232 Cópias solares. 771.5:1-1.:!·1 Superscnsibi Iização.

• 771.531.234 Papéis de revestimento duplo (nos dois lados). 771.534.25 Fatores de filtro.
Papéis de raios X -+ 771.449

t 771.531.235 Papéis para fins especiais. 771.534.:!6 Controle da sensibilidade espectral por
771.531.24 Papéis revestidos de resina, papéis rcsinados, pigmentos de proteção (retículas coloridas).

t 771.531.25 Papéis sem prata. -+ 77.021.56
771.531.251 Tecido de carbono. 771.534.3 Dessensibilização,

t 771.531.252 Papéis com sensibilidade especial. -+ 77.021./3
Sensibilidade ao calor. 771.534.32 Dessensibilização por meio de pigmentos.

~ Senstbilidade àpressão. 771.534.5 Medidas de sensibilidade. Sensitometria.
771.531.26 Papéis negativos. -+ 535.24.,
771.531.27 Papéis especiais. 771.534.51 Sistemas de sensitometria.

~
Papéis para gravação. Indicar os nomes dos sistemas pela

"j.'
771.531.28 Papéis com revelador incorporado. extensão alfabética (T.abela Ih), p. ex.,

•
771.531.3 Filmes. ASA, DIN. Hurter-Drlffield, Scheiner
771.531.31 Filmes em forma de rolo. 771.534.52 Sensitômetros.
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• 771.534.54 Parâmetros, características sensitométricos. 771.726 Acopladores de cor.• Contraste sensitométrico. Gradação. Valores 771.728 Aditivos do revelador, ré-

Aceleradores.
,.

• gama. Alcance, latitude da exposição.
~ 771.537 771.73 Produtos químicos para banhos de

• 771.534.58 Efeitos diversos devidos à exposição a interrupção (agentes interruptores).

radiações excessivas. Banhos interruptores.

• Eleitos de Herschel, 771.735 Estabilizadores.

Becquerel, Vtllard. 771.74 Fixadores. Soluções de fixação.

• 771.534.59 Nível base de véu. Especificar por :546...

~ 77.018.44 Exemplo(s) de Combinaçãoíões):

• 771.535 Imagem latente. Reações dos núcleos de prata. 771.74:546.33 '223.2 Tíossulfato de sódio

Exemplots) de Combinação(ões). (hipossulfito de sódio)

• 771.535.018.41 Destruição da imagem 771.76 Auxiliares da lavagem.

latente. Regressão. Agentes de limpeza de hipossuljito

• Desaparecimento gradual de sódio. Eliminadores de hipossulfito de

771.536 Propriedades das áreas fora da imagem sódio.

• (substratos e suportes) após o processamento. 771.762 Soluções salgadas.
771.537 Propriedades da área da imagem. Qual idade da 771.77 Agentes de viragem. branqueamento,• imagem fotográfica em geral. redução e intensificação.

~ 77.023.415, 771.534.54 771.771 Agentes de viragem. Viradores.• 771.537.2 Propriedades ópticas da área da imagem. 771.772 Agentes de branqueamento, alvejamento.
ICor. Alvejadores.• 771.537.3 Propriedades estruturais da área de imagem. 771.773 Agentes de redução. Redutores. I

Grão. Estrutura granular. 771.774 Agentes de intensificação. Intensi ficadores. I• Exemplo(s) de Combinaçãotões}: 771.78 Produtos químicos e banhos para cópia e I

• 771.537.3:539.2 Microestrutura da outros processos de acabamento. fimagem fotográfica Exemplots) de Combinaçãotões):

• 771.537.4 Reprodução tonal. 771.78:667.2 Corantes. Mordentes
I

Densidade. Constraste. 771. 78:667.4/.5Tintas

• Amplitude da densidade. 771.79 Outros produtos químicos e soluções para
771.537.6 Reprodução de detalhes. Definição. fotografia.

• Resolução. Nitidez. Halo. Endurecedores.

Eleitos da revelação. Efeitos

• marginais. 772 Sistemas, processos fotográficos I l..,.'
771.537.8 Propriedades químicas da imagem revelada. (principalmente os que empregam

I• ~ 77.018 substâncias inorgânicas ou !
Branqueamento. fenômenos físicos).

• Desaparecimento gradual. Qualidades 772.11.2 Processos baseados na ação fotoquímica

de permanência. de sais metálicos.• 77].7 Produtos químicos fotográficos. soluções
e materiais de acabamento. 772.] Grupo da prata.• ~ 661.14,77.023,773.71 Prata. Cobre. Mercúrio.

771.71 Banhos e soluções em geral. 772.11 Processos que empregam chapa de prata• Composição. Preparo. adequadamente tratada.

• Qualidade da água. Daguerreótipo.
771.72 Reveladores. Agentes e aditivos para 772.12 Processos que empregam sais de prata em

• revelação. papel simples ou revestido.
Exemplo(s) de Combinação(ões): Calótipo.

• 771.72.023.41.019 Defeitos nos 772.13 Processos que empregam sais de prata em
reveladores para processos químicos revestimento (exceto colódio) sensibilizado

• 771.72.027 Regeneração de reveladores. por banho.
Reabastecedores 772.14 Processos de colódio.

• 771.721 Neutralizadores. Agentes segregadorcs. 772.15 Processos que empregam emulsões de sais
771.722 Reveladores de preto-c-branco. de prata.

• Exemplo(s) de Cornbínaçãotões): 772.151 Processos que empregam emulsões de colódio.
771.722:771.537.6 Reveladores para 772.152 Processos que empregam emulsões de gelatina. c:j">• influir na resolução 772.158 Transferência da imagem em prata. I

771.725 Reveladores de cor. 772.16 Processos que empregam misturas de sais
\• 771.725.2 Reveladores de cor que contêm acopladores de prata e agentes redutores.
Ide cor. ~ 778.143• 771.725.4 Reveladores de cor para materiais que já Processo de prata seca. I

contêm acoplador de cor. 772.17 Processos que empregam sais de cobre. I

• 962 I
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772.18
772.19

772.2

772.21

772.22

772.23
772.25
772.27
772.29

772.293
772.294
772.295

772.296

772.297

772.298

772.9

772.93

772.931

772.932

772.938
772.95

772.96

Processos que empregam sais de mercúrio.
Outros processos que empregam sais
metálicos do grupo da prata.

Processos defotossolubilidade e
processosfotocrômicos que empregam
haletos de prata.

Processos que empregam outros metais
exceto os do grupo da prata.
Processos que empregam papel de
ferroprussiato simples (heliografia,
processos cianotlpicos).
Processos de ferroprussiato que empregam
uma substância coloidal. Processos
cianóferos com goma contendo um sal de
ferro.
Processos ferrogálicos,

Processos com sais de manganês.
Processos com sais de cobalto.
Processos que empregam outros metais
exceto os dos grupos de prata e ferro.
Processos que empregam o grupo da platina.
Processos que empregam o grupo do cromo.
Processos que empregam metais do grupo do
chumbo.

Processos que empregam metais do grupo do
estanho.

Processos que empregam metais do grupo do
vanádio.

Processos que empregam metais do grupo do
magnésio.

Processos que empregam fenômenos
físicos.
~ 778.34

Eletrografia. Eletrofotografia.
Eletrorradiografia.
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

772.93.02 Operações eletrográficas (e
equipamento afim)

772.93.03 Registros eletrográficos
segundo o tipo de original

772.93.06 Registros eletrográficos
segundo a aparência, forma ou

tamanho do suporte, do papel etc.
Gravação e impressão eletrostática (que
empregam dielétricos),

Eletrofotografia e e1etrorradiogratia(que
empregam efeito fotoelétricoem

semicondutores). Xerografia. E1etrofax.
Xerorradiografia.

Máquinas e equipamento eletrográficos.
Gravação de imagens pelo uso de
fenômenos eletroquímicos e
eletrotérmícos,

Termografia.

773.11

773.111
773.115

773,15

773.2

773.3

773.4
773.5
773.51
773.52

773.6
773.7

773.71

773.711
773.712

773.712.\
773.712.2
773.712.5

773.712.6

773.712.7

773.712.8

773.713
773.713.1
773.713.3
773.713.4

773.713.6
773.713.8
773.71~

773.714.1
773.71~.2

773.7143

773.714.6

77 Fotografia e processos similares

Processos que empregam misturas
sensibilizadas com sais de cromo.
Sem transferência.
Processos de carbono que empregam
transferência química

Ozôtipo. Ozobromo. Cópias
carbro.

Processos que empregam misturas
sensibilizadas com sais de ferro.
Processos que empregam diversos tipos
de pó.
Coloração, pigmentação. absorção
diferencial.
Cópia com uso de óleo.
Processos que empregam corantes.
Processos que empregam sais de cromo.
Processos que empregam sais de cromo e
vanádio.
Esmaltes. Fotocerâmica,
Processos que empregam compostos
orgânicos formadores de corantes e
corantes fotossensíveis. Processos
dyeline.
Processos diazo. Diazotipía.

~77I.-

Fotoquímica e física geral dos processos diazo.
Compostos diazo e outros agentes usados em
diazotipia.
~ n021.1. 771. -;'28

Compostos diazo fotossensíveis.

Componentes de acoplamento.
Agentes para'modificar as características físicas
de revestimento ou soluções de revelação (cada
um dos componentes).
~ j~.rJ21.13

Agentes umiditicantes. Agentes para acelerar a
velocidade de revelação.

Agentes para modificar a natureza fisica ou
química da imagem revelada.

Viradores. Mordentes.
Compostos usados na revelação de cópias
diazo. Reveladores e aditivos.
Diazotipia com formação de corante azo.
Processos positivos com componente único.
Processos positivos COIl1 dois componentes.
Processos que envolvem transferência de
imagem durante a revelação.
Processos negativos.

Processos de diazotipia policrômica.
Diazotipia sem formação de corante azo.
Endurecimento do colóide.
Redução metálica.
Efeitos finais.

Imagem vesicular ou processo
Kalvar.
Processos fotomecánicos que empregam



• 77 Fotografia e processos similares•• Especificar por :771.52... 776.4 Exposição à luz.

• 773.716 Processosde diazotipia reflexiva. Técnicas de cópias sucessivas de uma ~.

-+ 778.112 mesma imagem em um único ~

• 773.717 Processos de diazotipia em meio-tom. suporte de impressão.

773.72 Processos de leucobases. 776.42 Lavagem.• 773.74 Processos com corantes fotossensíveis 776.43 Preparo da chapa para impressão.

• (processos de alvejamento). Dessensibiltzação.

773.75 Processos de alvejamento com corante de Causticação para modificar as

• prata. propriedades de retenção de umidade.

773.8 Processos de aplicação de pigmento, tinta. 776.44 Inversão tonal da imagem (de preto para

• Processos de bromó/eo. branco).

Processos de transferência por bromoleo. Processos de inversão. p. ex ..

• 773.9 Processos com uso de colóides, resinas e processo de Vandyke. Processos

polímeros fotossensíveis em geral. litográficos de gravura funda para ojJset.

• 773.91 Processos bicromados. 776.6 Processos de transferência para imagens
fotol itográficas.

• 774 Processos fotomecânicos em geral. -+ 655.34

-+ 655.22. r s. 778./8 776.7 Processos para reprodução de gradação• 774.2 Preparo de suportes em gel·al. tonal (processos de meio-tom). Processos

• 774.3 Sensibilização fotomecânica em geral. de viragem.

774.4 Exposição à luz. Exeniplots) de Combinaçãotões):

• Lavagem. Preparação da chapa 776.7:777.3 Processos com Idas

para impressão. (retícula de meio-tom)

• 774.6 Processos de transferência. 776.8 Processos para fotolitografia colorida (i.

Impressão ojJset.
e., fotolitografia policromática).

• 774.7 Processos para reprodução da gradação de
-+ --:-4.8 e respectivas remissivas

• tons (processos de meio-tom).
777 Processos de entalhe e relevo.774.8 Processos para impressão colorida (i. e.,

impressão policromática).
Fotogravura. Chapas tipográficas• -+ 776.8. 777.18. 777.28. 7-8.68
ou de relevo (clichês a traço e

• 774.9 Processos planográficos que empregam
meio-tom)

camadas coloidais.
777.1 Processos fotográficos para produção de

• 774.91 Colotipia.
chapas de entalhe. I '"f '

-+ 655.224. 762 I

• 776 Fotolitografia. Produção fotográfica
777.11 Processos de impressão em entalhe

segundo o material sensível.

• de chapas planográficas
777.111 Fotogravura que emprega substâncias aplicadas

-+ 655.226.763
Exemplois) de Combinaçãotões):

à superfície como revestimento protetor.

• 777114 Produção de superficies de impressão em meio-
776.073 Processos que empregam tom.• superficies de metal. Fotozincografia 777.12 Preparação do suporte.

etc. 777.14 Gravura a água-forte.• 776.075 Processos que empregam 777.15 Retoque da superficie gravada.
superfíciesminerais não-metálicas, 777.17 Granulação. Processos de reticulação.• p. ex., pedra Fotog/ifia.

• 776.079 Processos que empregam 777.18 Processos para impressão de fotogravura
superficies plásticas colorida (i. e., fotografia policrômica).

• 776.1 Processos fotolitográficos segundo o -+ 774.8 e respectivas remissivas
material sensível. 777.2 Processos fotográficos para produção de

• 776.11 Processos que empregam coJóides chapas de relevo (clichês a traço e meio-
bicromados. tom).

• 776.12 Processos que empregam betume, asfalto -+ 655.225. 76/
fotossensível. Exemplots) de Combinaçãotões):• 776.13 Processos que empregam emulsões 777.2:621.357.7 Galvanoplastia de
halógenas de prata. chapas de relevo• 776.17 Processos que empregam compostos diazo 777.21 Processos de relevo segundo o material
fotossensívels. sensível.• 776.2 Preparação do suporte. Granulação. 777.22 Exposição à luz.

• 776.3 Preparação da superfície sensível. 777.23 Lavagem.
Sensibilização. 777.24 Gravura a água forte. I

• 964
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77 Fotografia e processos similares•• documentação777.27 Processos para produção de gradação

778.14.071 Microopacos (p. ex.. em
,

tonal (processos de meio-tom).
papel ou cartolina). Microfichas• Exemplo(s) de Combinação(ões):

778.14.072 Microtransparências (p, ex..777.27:777.3 Processos de reticulação
em vidro ou filme). Microfilme• (reticulaçãode meio-tom)

778.142 Microcópias. Microfotografias (em rolo,777.28 Processos pra impressão em relevo a cor
lâmina, ficha etc.).• (i.e, impressão em relevo multicor).

778.142.5 Microfilme atualizável...... 774.8 e respectivas remissivas
778.143 Cópias ampliadas de microformas.• 777.3 Conversão de tom contínuo para

.....772.16elementos de tons descontínuos. Negativos
Equipamento para leitura. Leitores dereticulados. 778.148• ..... 774.7. 776.7, 777.17, 777.27 microfilme.

..... 778.27• 777.31 Processos de reticu lação,
77X.14X.~ Aparelhos de leitura de microformas por777.32 Processos de retículação de meio-tom.

projeção.• Retículas e sua fabricação.
Exemplo/s) de Combinaçãoiões):..... 77.024.1

778.148.2:778.274 Leitores diascópicos• Retículas lineares (p. ex., retículas
778.148.6 Aparelhos de leitura de visão direta,de linhas cruzadas). Retículas granuladas.
778.15 Métodos especiais para modificar a• Retículas de contato e de densidade

imagem.variável.
.....i71.537• 777.33 Produção de tons descontínuos por

778.151 Modificações geométricas.• varredura, escaneamento fotoelétrico.
Retificação. Distorção...... 621.383

778.153 Efeitos de textura.• 777.4 Du plicação, reprodução de chapas.
778.155 Modificação da amplitude de tons...... 655.22. 681.617
778.156 Separação de tons..- 777.5 Processos de moldagem,
778.156.4 Separação de tons por mascaramento.Fotogliptia (woodburytipia).

Processo Person.• 777.6 Fotofiligranas (Woodbury). Marcas d'água
778.156.6 Separação de tons por revelação especial.de imitação. Litofania etc••
778.18 Reprodução fotográfica ou cópia.)

..... 676.026.74
fotomecânica.

I 777.7 Fotoescultura. Processos para fazer
..... 655.22. 7741777.' fotografias em relevo, modelos etc..

778.182 Reprodução fotográfica segundo o tipo de.:.
Aplicações e técnicas especiais de imagem fotográfica ou fotografia.778

778.1822 Fotografia em meio-tom.

• fotografia
778.182.3 Fotografia em linhas.

Exemplots) de Combinação(ões):
778.182.4 Fotografia em retículas.• 778:61 Fotografia médica
778.183 Reprodução fotogrúfica segundo o material778.1 Fotocópia. Reprodução e impressão

fotográfico utiIizado..: fotográfica. Reprografia.
778.183.~ Reprodução fotográfica em chapa seca. filmeou

...00+ 651.925.4,655.392,681.6,
papel negativo..1 77.026.1, 77.039. 771.3171.318 778.183.3 Reprodução fotográfica em chapa úmida,

I 778.11 Cópia e impressão por contato. 778.183.4 Reprodução fotográfica em chapa de emulsão• Exemplots) de Combinação(ões):
decolódio.

778.11 :772.21 Cópia por processos de 778.186 Separações de cor (por processos gráficos ou• ferroprussiato (heliografia,
fotornecânicos).

cianotipia)
..... 'ii1.317. 778.6.' 778.11 :773.7 Cópia por processos do 778.19 Outras técnicas de cópia, reprodução e-I tipo diazco (p, ex., diazotipia) impressão.

778.111 Cópia por transmissão (com a luz que passa Impressão por varredura.
através do original). escaneamento. Impressão eletrônica..' 778.112 Cópia por reflexo. 778.2 Projeção. Projetores e telas.I ..... 773.716 ..... 681.775. 778.45. ';'::'855. í9J.12-i 778.12 Cópia e impressão por projeçllo. 778.21 Partes mecânicas de equipamento de.1 778.122 Cópia de mesmo tamanho. projeção.

778.123 Ampliação. ..... 778.27,I'--

Partes ópticas de equipamento de projeção.I~ ..... 77.068.4 , 771.318.5 778.22
n I 3

nhip/ivn< rnndpn<ndnl"P<
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•• 778.24 Telas de projeção. 778.4 Estereofotografia. Reprodução fotográfica

778.25 Diapositivos de projeção. Transparências plana com efeitos de solidez ou de relevo. ~"

• positivas. Tiras de filme, diafilmes. ~ 612.843.7. 777.7. 778.534.1

778:251 Diapositivos em vidro para projeção. 778.41 Separação e recombinação de imagem

• 778.252 Tiras de filme, diafilmes. estereofotográfica.
778.253 Diapositivos em filme. 778.42 Câmaras estereoscópicas (estereocâmaras).• 778.254 Acessórios para fazer diaposi tivos. Adaptadores estereoscõptcos, acessórios da
778.26 Acessórios diversos. objetiva.• Molduras para diapositivos. ~ 771.315
778.27 Projetores: tipos diversos. 778.43 Elaboração, processamento e acabamento• ~ 681.775.2. 778.21 de fotografias estereoscópicas.
778.274 Diascópios (projetores de diapositivos) para Cópias estereoscápicas. Pares• transparências. estereoscópicos.

• 778.275 Episcópios (para opacos). 778.44 Visores estereoscópicos.
778.276 Epidiascópios (para transparências ou opacos). Estereoscopios. ÓClllos

• 778.3 Técnicas com aplicações sobretudo estereoscópicos.
científicas. 778.45 Projeção estereoscópica.

• 778.31 Técnicas nas quais o objeto é fotografado 778.5 Cinematografia. Fotografia de imagens
em escala ampliada. em movimento.

• ~ 537.533.35.57.086.21.3.681.-]
~ 791.43

778.312 Macrofotografia (ampliação até 10 vezes). 778.51 Filmes animados antigos e primitivos• 778.315 Microfotografia (que usa microscópio óptico). (inclusive desenhos e outras formas não-
~ 77.035

fotográficas.• 778.317 Microgralia eletrônica.
Flickers. Mutoscápios.

'1

~ 621.385.833 t• 778.32 Telefotografia (inclusive aplicações
Zoetrópios.

778.52 Fotografia a intervalos fixos. permitindo
astronômicas).

reconstituição do movimento.• ~520.33. 77/.319.5. 771.35/-1
Cronofotografia.

778.33 Fotografia com raios X e raios gama.• Radiografia.
~ 778.534.8, 778.82

~ 621.386 e respectivas remissivas
778.53 Filmagem cinematográfica.

• 778.332 Equipamento de radiografia
~ 681. 772.3, 778.55

778.333 Telas de intensificação.
Tomadas. gravação (filmagens).

• 778.531 Câmaras com movimento intermitente do I
Classificar aqui apenas os liSOS J~~

fotográficos. Para telas fluorescentes
filme.• em geral usar 535.37/.07 778.532 Câmaras com movimento contínuo do

778.34 Fotografia por meio de outras radiações filme.• exceto a luz, os raios X e os raios gama. 778.533 Partes e detalhes da câmara.

~ 772.9 778.533.1 Guia do filme dentro da câmara. Alimentador,• 778.342 Fotografia ultravioleta. transportador do filme. Rolos, bobinas de

• 778.344 Fotografia infravermelha alimentação, rodas denteadas.

778.347 Fotografia que emprega feixes de partículas, 778.533.2 Abertura para o filme.

• radiação corpuscular. 778.533.3 Obturador.

~ 77.026.13 778.533.4 Magazines de filme. Carretéis de filme.

• fonografia. Eletronografia. 778.533.5 Dispositivos para bobinar e rebobinar tilmes.

Auto-radiografia. 778.533.6 Mecanismos (mecânicos. elétricos ctc.) de

• Exemplots) de Combinação(ões): operação.

778.347:539.163 Auto-radiografia e auto- 778.534 Tipos, sistemas e métodos especiais de

• radiógrafos (registros de cinematografia.

radionuclídeos em trabalho com 778.534.1 Cinematografia estereoscópica. Outros

• traçadores) métodos para obter efeitos espaciais. Sistemas

778.35 Fotografia aérea. de tela grande e panorâm ica.• Para fotogrametria ver 528.7 ~778.4

778.36 Fotografia panorâmica. 778.534.2 Cinematografia colorida (cinematografia• ~ 771.316 policrômica).

• 778.37 Fotografia de alta velocidade e de ultra-alta ~ 778.6 .'
velocidade. 778.534.3 Cinematografia com filme sem-fim.

• ~ 77.055, 778.534.8 778.534.4 Gravação sonora do filme. Filme sonoro.
778.38 Holografia (aspectos fotográficos). ~ 681.84.083.5

• Materiais fotográficos 778.534.42 Gravação sonora separada do filme.
especiais. Técnicas de preparação de 778.534.45 Filme sonoro (com trilha sonora no fi lrne).

• hologramas. Trilhas sonoras ópticas e magnéticas.

966••
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778.534.46

778.534.48

778.534.6

778.534.7

778.534.8

778.535
778.54

778.55

778.551

778.552

778.553

778.554

778.57

778.58
778.582
778.583

778.585
778.586

778.588

778.588.2

778.588.3
778.588.5

778.588.7
778.588.8

778.6

778.62
778.621

778.622
778.623

778.624

Filme sonoro estereofônico. Trilhas sonoras
estereofônicas (ópticas e magnéticas).
Sincronização da imageme do som. Pós
sincronização. Dublagem. Repetiçãode
gravação sonora. Mixagem de sons.

-+ 778.588.8
Trabalho de trucagem em filmes. Efeitos
especiais.

Desenhos animados.
Produção de imagens compostas (p. ex., por
meio de projeção frontal ou projeção
posterior).
Velocidadedo fiIme. Freqüênciade tomadas.
Freqüência de quadros.

-+ 778.37,778.52
Filmagem de créditos, títulos e legendas.
Equipamento de exibição direta para
imagens de objetos em movimento.
Projeção e projetores cinematográficos.

-+ 681.775.5.688.746,791.45

Projetores com movimento intermitente do
filme.
Projetores com movimento contínuo do
filme.
Partes e elementos do projetor.

778.553 == 778.533

Métodos especiais de projeção.
778.554 == 778.534

Filmesde prova.
Tratamento do filme cinematográfico.
Corte, colagem, montagem etc..
Perfuração do filme copiado.
Alteraçãoda imagem.
Lubrificação.

-+ 77.018.67
Cópia do filme de cinema. Cópia de
internegativos e duplicatas de negativos.

Equipamento. Laboratórios.
Cópias.

Cópia de contato. Máquinas de cópia por
contato e seus componentes.
Cópia óptica. Redução. Ampliação.
Esmaecimentos e apagamentos. Equipamento
para copiar esmaecimentos e apagamentos.
Cópia, gravação de trilhas sonoras ópticas.
Superposição subseqUente de legendas e trilha
sonora.
Fotografia colorida (fotografia
policrômica).

-+ 535.6. 77.023.415.5. 77.067. 773.
778.186,778.534.2

Processos coloridos monocrômicos.
Viragem.Coloração. Uso de mordentes.
Imagenscoloridas residuais.
Relevos lavados (pigmentados).
Processos de corante-alvejamento.

778.63

778.631

778.632

778.633

778.64
778.643
778.644

778.645

778.648
778.66
778.661

778.662

778.664

778.665

778.666

778.668

778.67

778.671

778.672

778.673
778.68

778.681

778.682

778.8

778.81
778.82

778.85

Processos diretos de fotografia colorida.
-+ 771.319.6

Processos que empregam interferência.
Processo de Lippmann.

Processos que empregam dispersão prismática.
Processos que empregam difração.
Processos de cores aditivas.
Processos reticulados para fotografia colorida.
Processos de estêncil.
Superposição aditiva de fotografias
monocrômicas.

-+ 535.623.771.31 ().6

Processos de duas cores aditivas.
Processos de cores subtrativas.
Produção de imagens coloridas em filmesde
camadas múltiplas por tratamento separado de
cada camada.
Produção de imagens coloridas em filmesde
camadas múltiplas com formação simultânea de
cor em todas as camadas.
Imagens coloridas obtidas pela cópia
superposta de positivos de separação.
Processos de absorção de corante.
Formaçãoda imagem colorida pelo
alvejamento da mistura de corantes numa
emulsão. Processos de degradação de
corantes.

Processos de corante- alvejamento.

Processos de transferência por difusão de
corante.
Processos de duas cores subtrativas.
Cópia de fotografias coloridas.

-+ 77.026.14
Cópia de chapas reticuladas e filmes
reticulados.
Cópia de positivos coloridos, inclusive imagens
inversas.
Cópia de negativos coloridos.
Obtenção de cor. Fidelidade de cor (e falta
de fidelidade) na reprodução fotográfica.

-+ (""-I.R
Fatores fisicos e químicos na fidelidade de cor.

-+ 535.67

Viésde cor.
Fatores fisiológicos e psicológicos na fidelidade
de cor.

-+ 159.937.51.612.8-1
Fotografia com tomadas múltiplas ou
contínuas. Truques fotográficos. Ilusões
ópticas em fotografia etc ..
Fotografias distorcidas. Truque fotográfico.
Fotografias múltiplas do mesmo objeto
(sem a intenção de reconstituir o
movimento).

-+ 778.52

Fotografias superpostas de objetos ou
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78.07

78.081
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Formas da obra instrumental.
Sinfonias. Sonatas. Concertos.
Sinfonias.
Sonatas.
Sonatinas.
Concertos.

Usar. 082. 4para classificar os concertos

segundo seu instrumento principal.

O número principal para concertos é 7"85.6

Outras formas. mais curtas.
Suítes, divertimentos etc..
Variações. Prelúdios. Fugas.
Fantasias. Arabesques. Momentos musicais.
Toccatas, Humoresques. Capricci etc..
Meditações. Noturnos. Serenatas. Canções sem
palavras. Berceuses,
Rapsódias. Baladas.
Outras formas curtas.

Scherzl. lmpromptus. Bagatelles.
Transcrições. Paráfrases. Arranjos.

-+ 78.088
Coletâneas. Potpourris, Miscelâneas.
Marchas. Formas marciais de composição
musical.
Formas musicais de dança.
Danças antigas.

Minuetos. Gigas. Gavotas. Pavanas.
Danças antigas de salão.

Valsas. Polcas. Mazurcas.
Quadrilhas. Galopes.

Danças modernas.
Tangos.
Foxtrotes.
Pasodobles.
Rumbas.
Danças de crianças.
Balés.
Danças nacionais. Danças características.
Partes separadas de obras musicais
dramáticas (exceto música vocal).
Aberturas. Prelúdios..
Intermezzi. Entremos.
Finale,
Formas em relação aos instrumentos
usados.

-+ 785.7. 7861789

Para um instrumento solista.
Exemplo/s) de Combinaçãotões):

787.1.087.1 Obras para solo de violino
ou viola de amor

Para instrumento solista com acompanhamento
(exceto acompanhamento orquestral).
Exemplots) de Combtnaçãotões):

787.1.087.2;786.2 Obras para violino ou
viola de amor com acompanhamento
de piano

Para vários instrumentos solistas.

78.085.2

78.082/.086
78.082
78.082.1
78.082.2
78.082.3
78.082.4

78.083.5
78.01(l.6

78.085
78.085.1

7lU)83.4

78.083.83
78.084

78.083
7lU)83.1
78.083.2
78.083.3

78.083.82

78.087.2

78.087.1

78.086.1
78.086.2
78.086.4
78.087

78.087.3

78.085.3
78.085.321
78.085.322
78.085.324
78.085.325
78.085.4
78.085.5
78.085.7
78.086

968

-+2-16.8,681.8, 778.5J.J.4. 792

Subdivisões auxiliares especiais
78.01 Estética. Filosofia. Gosto musical. Teoria

da música.
-+ 78/

78.02 Composição de obras musicais.
Exemplots) de Combinaçãotões):

78.021 Métodos. Preparação, rascunho.
Escrita musical. Instrumentação

78.022 Instrumentos. Equipamento
78.023 Materiais. p. ex., papel com

pautas musicais
78.026Cópia de música. Reproduçãode

partituras, partes
78.03 Períodos e fases da história da música.

Escolas, estilos e influências musicais.
Subdividir como 7.03...

78.04 Temas para representação musical.
Músicll de programa. Múslc» ilustrativa.
descritiva ou representativa.
Exemplois) de Combinaçãotões):

785.11.04 Música sinfônica de
programa. Poemas sinfônicos

Aplicações da música na indústria e no
comércio, em casa e na vida quotidiana.
Várias questões relativas à música.

Subdividir como em 7.06...

Exemplots) de Combinaçãotôes).

78.067.26 Música popular
-+ 784.4

Profissões e atividades ligadas à música.
Subdividir como em 7.07...

Exemplots) de Combinação(ões):

78.071 Profissões criativas e
interpretativas. Músicos e suas
funções

78.071.1 Músicos criativos.
Compositores

78.071.2Executantes de música.
Regentes, instrumentistas, cantores

78.072Perícia em música. Musicólogos.
Críticos de música

78.073 Apreciação de música. Amantes
da música. Platéias, públicos

Características, tipos de obras musicais.
Formas musicais.

Classificar os estudos gerais 011 teóricos

em 78/.5 com.08...

Partes separadas de obras instrumentais.
-+ 78.086

Primeiros movimentos: allegro, presto, vivace
etc..
Segundos movimentos: andante, andantino,
adagio, largo etc..
Terceiros movimentos: minueto, scherzo,
allegretto, rondó etc..
Últimos movimentos. Finales.

78.06

78.05

78.08

78.081.2

78.081.1

78.081.4

78.081.3

•
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78 Música

Notação musical. Claves etc ..

Harmonia, Contraponto. Melodia.

Harmonia. Baixo continuo. Baixo cifrado.

Modulação.
Contraponto. Cânone. Fuga.

Melodia. Estrutura melódica.

Formas musicais. Tipos de composição
musical.

Especificarpor. 08...

Questões gerais de composição e
interpretação.
Ritmo. Compasso. Síncope. Dinâmica.
Entonação.
Instrumentação. Orquestração.
Transposição. Transcrição instrumentnl.
Improvisação.

Acompanhamento.

Interpretação.

Tempo. Expressão. Fraseado. Matizes.

Teorias e formas de música nacional (de

diversos países e/ou povos).
Exemplo(s) de Combinaçâotões):

781.7(54 ):789.5 Uso de sinos na música

do subcontinente indiano

Teorias e formas da música da

Antiguidade.

Tópicos relativos aos instrumentos

musicais.

Afinação.

Catálogos de obras musicais.
Para bibliografias de obras sobre música,

usar 016: 7800 78(01)

Inventários de fontes musicais.

Trabalhos que indicam a localização do

manuscrito 011 das primeiras edições de

obras musicais

Catálogos de obras musicais.
Tipos de música.

Música dramática. Ópera
~ 792.5,82-293

Grandes óperas (com recitativo cantado).
Ópera cômica (com diálogo falado).
Ópera bufa.

Operetas. Peças teatrais com canções
(musicais).

Pantomimas. Mascaradas. Balés etc ..

Música de igreja. Música sacra.
Música religiosa

~245, 246.8, 291.31

Exemplo(s) de Combinaçãotões]:

783:282 Música da igreja católica romana
7Sl1.·r?Sll/')SHH MI'lci"!I,I!l jOI".j·t nrl\f,.ct·lI,t,,,

781.6

781.62

781.24

781.4

781.41

781.42

781.43

781.5

781.7

781.63
781.64
781.65

781.66

781.68

781.8

781.97

781.91

781.972

781.973
7821785

782.1
782.6
782.7

782.8

782.91

782

783

FIL"

78.087.3 =785.7
Para um instrumento de acompanhamento.
Exemplo(s) de Combinação(ões):

786.2.087.4 Parte para piano de uma
obra com acompanhamento de
piano

Obras para estudo, prática.
Exercícios. Escalas. Estudos.

Música vocal.
Para uma voz.
Para voz infantil. Para voz de menino.
Para voz feminina.
Soprano.
Meio-soprano.
Contralto.
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

784.3.087.612.6 Canções para contralto
Para voz masculina.
Tenor.
Barítono.

Baixo.
Para mais de uma voz.

78.087.62/.67 =785. 721. 77
Coros.
Coros infantis. Coros de meninos.
Coros femininos.
Coros masculinos.

Coros mistos.
Solos com coro.

Transcrições, arranjos para outros
instrumentos ou vozes (sem outras
alterações),

~ 78.083.82, 78.089.7

Formato de obras musicais publicadas.
Libretos. Legendas. Comentários.
~ 82-293

Partituras. Partes.
Transcrições para piano.
~ 78.088

Coleções de obras musicais segundo o
compositor.
Tipos de execução ou apresentação.

Subdividir como em 7.09...
Exemplots) de Combinaçãotões):

785.1/.091.2 Ensaios de orquestra
784.087.68.092 Competições para coros

..... - - _.~ I -1 __ .~_:_...

Teorias da música. Questões
gerais
~ 78.01

Teorias cientificas da música. Bases

matemáticas, fisicas, fisiológicas,
psicológicas. Acústica musical.
Teoria do ritmo.

78.087.4

78.087.5

78.087.6
78.087.61
78.087.611
78.087.612
78.087.612.1
78.087.612.3
78.087.612.6

78.087.613
78.087.613.1
78.087.613.2

78.087.613.3
78.087.62/.67

78.087.68
78.087.681
78.087.682
78.087.683

78.087.684

78.087.685
78.088

78.089
78.089.1

78.089.8

78.089.6
78.089.7

78.09

Divisões principais

781.1

781.15

781

? c···
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• 78 Música

•
" 783.21 Missas. Ritos litúrgicos de comunhão. determinados grupos sociais, determinadas

I

profissões etc..
I

~
783.22 Comum da Missa. 1Intróito. Kirie. Gloria in excelsis Exemplots) de Combinaçãotões):

• Gradual. Credo. Sanctus. Benedictus. 784.66:378.18 Canções de

Agnus Dei. fte missa est. Comunhão. estudantes

• Elevação. consagração. 784.67 Canções infantis.

783.23 Música litúrgica para ocasiões especiais. 784.68 Canções para determinadas estações e

• Própria do tempo litúrgico. festas.

Ofertórios. Graduais. Seqüências. 784.68== 398.33• Tropos. 784.69 Outros cantos para ocasiões diversas.

• 783.24 Serviços corais. 784.69 == 39

Antífonas. Completas. Vésperas. 784.692.5 Canções de casamento.

• 783.25 Canto congregacional. Acompanhamento 784.69

de canto litúrgico. 784.7 Outros tipos de canções.

• 783.26 Litanias, ladainhas. 784.71 Canções marciais. Hinos nacionais.
783.27 Salmos. Saltérios. Lamentações. Canções patrióticas e políticas.

• 783.28 Dramas, peças litúrgicas. Mistérios. Exemplots) de Combinaçãoiões):

Músicas para os dias santificados, Natal, 784.71 (438) Canções patrióticas

• Páscoa etc.. polonesas. hino nacional etc.
783.29 Missas pelos mortos. Rcquíem. Te Dcum, 784.72 Canções cômicas. humorlsticas, Cauções

• Missas solenes. Magnificat. Procissões. satíricas.
Música de procissão e retiro. 784.75 Canções exóticas. Canções dos negros.• 783.3 Oratórios sacros. Música da Paixão. Canções de menestréis negros. I

• Cantatas sacras, 784.9 Técnica de canto. Exercícios vocais,

I783.4 Hinos, motetes e cânticos da Igreja (não Prática de canto.

• mencionados em outro lugar). Solfejos. IHinos no estilo de Palestriua.
785 Música instrumental. Música

I• 783.5 Cantos gregorianos e anglicanos. Corais
protestantes. sinfônica. Grupo de instrumentos.

• 783.51 Canto gregoriano. Cantochão. Música de conjunto (ensemble)
783.52 Canto anglicano. 785.1 Música de conjunto (ensemble) para um

• 783.53 Corais protestantes. número relativamente grande de
783.6 Música coral sacra, cantos, hinos. instrumentos. I~:'• 783.65 Cantos religiosos populares. 785.11 Música orquestral. Música para orquestra I

• Cantos populares sagrados. sinfônica.
Cantos natalinos. 785.12 Música para bandas de instrumentos de

• 783.7 Cantos evangélicos. sopro (p. ex., bandas de metais, fanfarras).
783.8 Música coral para cantor ou chantre e -) 788

• coristas. 785.13 Música militar.
783.9 Cantos congregacionais, cânticos, hinos, 785.15 Música de caça.

• seq üências. 785.16 Música para pequenas orquestras.
785.161 Música para bandas de dança jazz bands etc..

• 784 Música vocal 785.6 Concertos.
784.1 Música a capella, Música vocal sem Exemplots) de Combinaçãotões):• acompanhamento. Rondós. 785.6:787.1 Concerto para violino ou
784.12 Cantos simples. violade amor• 784.13 Cantos com refrão. 785.7 Música de câmara, Música para diversos

• 784.15 Madrigais. instrumentos solistas.
784.2 Trechos vocais tirados de obras maiores. ~ 78.087

• Àrias de óperas, oratórios ele. 785.72 Duos.
Reei/ativos. 785.73 Trios.

• 784.3 Música vocal de câmara. 785.74 Quartetos.
Canções. Baladas. Lieder. 785.75 Quintetos.

• 784.4 Cantos populares, tradicionais, históricos. 785.76 Sextetos.
Canções folclóricas. Cantos de bebida. 785.77 Septetos. <e• Pregões de rua, baladas etc .. 785.78 Octetos.

I

~ 398.8.78.067.26 785.79 Nonetos,• 784.5 Oratórios e cantatas seculares. 7861789 Música para instrumentos específicos.

• 784.6 Cantos da comunidade. Canções infantis. 7861789 == 68f.816181gexcetopara ::'89.9

784.66 Canções da comunidade. Cantos de

• 970

••
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I• 786 Música para instrumentos de 786/789,
teclado 788.2 Para trombone.

• 7861789 786/789
786.1 Para instrumentos de teclado que têm as 788.3 Para corneta. Para corneta de válvulas,

• cordas tangidas ou percutidas por plectro. clarim.
Para cravo. Para afamllia do 786/789

• cravo. 788.4 Para outros instrumentos de metal.
786/789 786/789

• 786.2 Para instrumentos de teclado com as 788.41 Para trompa. Para trompa de caça. Para
cordas percutidas por martelo. Para piano. trompa de postilhão. Para jagdhorn (cor de

• 7861789 chasse, corno di caccia). Para trompa de
786.61 Para órgão (de tubo). válvula (trompa francesa).• 7861789 786/789
786.62 Para órgão de palheta. Para harmônio. 788.42 Para saxorne,• 7861789 7861789
786.8 Para concertina. Para acordeão. 788.43 Para saxofone.• 786/789 786F'89

• 788.46 Para trompa com chaves ou clarim.
787 Música para instrumentos de corda 786/789.. e instrumentos tangidos 788.47 Para trompa de válvula, Flugelhorn.

7861789 7861789
I

Para instrumentos de arco. 788.48 Para tuba. Para eufônio, sousafone etc.• 787.1/.4

: 786/789 786/789

• 787.1 Para violão 788.5/.8 Para instrumentos de sopro de madeira.
786/789 7861':89• 787.2 Para viola. 788.5 Para flauta. Para flauta doce.

• 786/789 7861789
787.3 Para violoncelo. Para viola de gamba. 788.51 Para flauta transversal, flautim, pífaro etc..

I
786/789 786/789• 787.41 Para baixo. Para contrabaixo. 788.52 Para flauta doce, flajolé, ocarina etc..
7861789 7861789• 787.5 Para instrumentos de cordas dedilhadas 788.6 Para clarineta.

• sem braço. 7861789
Para harpa. Para lira. 788.7 Para oboé. Para corne inglês. Para

• 7861789 charamela. Para krummhorn.
787.6 Para instrumentos de cordas dedilhadas 7861789

• com braço. 788.8 Para fagote.
7861789 7861789

• 787.61 Para violão. 788.9 Para outros instrumentos de sopro.
786/789 7861789• 787.62 Para alaúde. Para tiorba, 788.91 Para corne alpino. Para gaita de foles.
7861789 7861789• 787.65 Para bandolim. 788.93 Para gaita de boca (harmônica).
786/789 7861789• 787.68 Para cftara. Para saltério.
7861789 789 Música para instrumentos de• 787.7 Para banjo. percussão. Música para
786/789 instrumentos musicais mecânicos.• 787.9 Para instrumentos percutidos sem cordas. 7861789

• Para harmônicas de vidro. 789.1 Para tambores.
copos musicais. Para harpas de vidro. Para caixas. Para tímpanos.

• 7861789 7861789
789.2 Para címbalos. Para castanholas etc..• 788 Música para instrumentos de 7861789

<.!-.. sopro. 789.3 Para triângulos.• ~ 785.12 7861789
7R6I7RQ 789.4 Para pandeiros.
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Exemplots) de Combinação(ões):

79.07 Ocupações e atividades correlatas com diversões, esportes etc.
Ocupações e atividades correlatas com diversões, esportes etc.
79.091 Execução. apresentação
79.092 Competições. Concursos. Recordes. Campeonatos

l

Para pianola. Para

orquestrion.

Para instrumentos com produção mecânica

ou 'acústica' de som.
Para instrumentos com produção elétrica e
eletrônica de som.

789.983

789.98

,
791.44.071

791.44.075

791.43.05 Filmes segundo o objetivo
791.43.05:008 Filmes culturais em geral
791.43.05:371.686 Filmes como recurso

audiovisual, material didático
791.43.05:659.\ Filmes de publicidade. de

propaganda. promocionais (em gemi)
791.43.077 Filmes de amador

4 65913í, 659.14

791.44 Produção cinematográfica.
Subdivisões auxiliares especiais
791.44.02 Técnica de filmagem. Processos e

equipamento complementar na produção de
filmes.

Subdividir como em 7.02...
Exemplots) de Combinação/ões):

791.44.022 Equipamento de filmagem.
Objetos de cena, iluminação etc.

791.44.022:628.977.\ Iluminação de
estúdios cinematográficos

791.44.024 Letreiros, títulos legendas de
filmes. Títulos principais. Créditos.
Legendas etc.

79\.44.026 Reprodução. Copiagem.
Cópias de filmes

Profissões criativas e interpretativas. Artistas
profissionais no cinema.

Subdividir, em geral, como 7. Oi / ...

(mas .07/.5 tem um significado diferente
aqui)

Exemplo(s) de Combtnação/ôes):
791.44.07\.1 Artistas criativos no cinema.

Diretores de filmes
791.44.07\.2 Artistas interpretativos no

cinema. Atores de cinema
Cinegrafistas, câmeras (cameramen).
Engenheiros de som.
Administração comercial de filmes. Produtores
de filmes. Distribuidores de filmes. Filmotecas.
bibliotecas de aluguel de filmes.

Divisões principais
791.45 Cinemas. Exibição de filmes.

Exemplo(s) de Combinação/ôes):
79\.45.073 Espectadores de cinema.

791.44.071.5

tubulares. Para glockenspiel. Para

vibrafone

7861789

Para xilofone. Para celesta.
7861789

Para instrumentos musicais mecânicos.
-)- 681.82

Diversões públicas. Espetáculos.
Exibições

-)- 394.2

Exibições, espetáculos visuais. Exposições
pictóricas.
Apresentação de imagens projetadas.

4778.2
Espetáculos de diapositivos.
Espetáculos de 'lanterna mágica ',

Cinema. Filmes cinematográficos.
-)- 688.746, 778.5

Os auxiliares -11-9 de 82-11-9 são
aplicáveis em 791.43

Particularidades de estilo, tema,

representação etc. por. O... (de 7.O...)
Exemplo/s) de Combinaçãotões):

791.43·2 Filmes de ficção. Filmes
dramáticos

791.43-2\ Filmes trágicos
791.43-22 Filmes cômicos
791.43-24 Filmes históricos
79\.43-252 Filmes de fantasia
791.43·293 Filmes com forte ênfase

musical. Filmes musicais, operetas
filmadas

791.43-92 Cinejornais. Filmes
documentários. Jornalismo
cinematográfico

791.43.0 \ Teoria do cinema. Estética do
cinema

791.43.03 Estilos de filme
79\.43.036.\ Estilo realista
791.43.036.2 Estilo impressionista
791.43.037.5 Estilo surrealista
791.43.04 Temas da representação

cinematográfica Iconografia e
iconologia de filmes. Tema e seu
tratamento

791.43.041 Representação cinematográfica
de pessoas, da forma humana

791.43.047 Filmes sobre a natureza,
paisagens etc.

~.,
~89.6

~89.9

••••••
·791

••791.4•
• 791.42

•
• 791.43
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Adereços e petrechos dos atores.
Figurinos.

-+ 687.16
Maquiagem.

-+ 665.58428,687.51
Textos. Libretos. Obras musicais para uso
teatral.
Leitura de textos.

Análise. Avaliação. Ajustamentos.
Partes individuais. Papéis.
Elenco.
Direção artística. Técnicas de continuidade.
Direção dramática.

-+ 792.2
Direção musical.

-+ 792.5
Direção coreográfica. Direção de dança.

-+ 792.8. 793
Representação.Interpretação.
Técnica de representação.

-+808.5
Fala. Movimentos. Gestos.

Interpretação de papéis.

Concepção do teatrólogo ou do
próprio ator. .

Papéis ou partes segundo sua importância
relativa.

Papéis principais.
Papéis de apoio, secundários.

Papéis de pequena importância. Partes em que
há movimentação, sem fala,

Papéis característicos.
Papéis de personalidades características.
Papéis heróicos.
Papéis românticos e sentimentais.
Papéis trágicos.
Papéis melodramáticos. Papéis tragicômicos.
Papéis de comédias.
Papéis cômicos. burlescos. de paródia.
Papéis que envolvem canto.

-+ 78JJ87. 6
Papéis que envolvem dança.

-+ 7"92.8, 793.3
Teatro e arte dramática segundo os
períodos, estilos.

Subdividir como em -:,rJ3...
Teatros e palcos (tipos. leiaute),

-+ 7"25.82
Teatros ao ar livre. Teatros móveis.
ambulantes.
O local, edifício do teatro.

Saídas. Entradas. Bilheterias.
Saguão (foyer).

Teatros grandes. Leiaute da platéia
e do palco .

Pequenos estúdios ou teatros-oficina. Teatros

792.024.3

792.026.1

792.024
792.024.2

792.026

792.026.2
792.026.8
792.027
792.027.2

792.027.4

792.028

792.028.3

792.027.5

792.028.5

792.028.52
792.028.54
792.028.57

792.028A

792.028.6
792.028.61
792.028.62
792.028.63
792.028.64
792.028.65
792.028.66
792.028.67
792.028.7

792.028.8

792.03

792.05

792.051

792.052

792.053

792.054

r r

Público de cinema. Fãs de filmes, de
cinema. Cinéfilos

Exposições de obras em cera, marionetes e
similares.

-+ 792.97
Festas públicas. Desfiles. Paradas.
Iluminações. Cortejos.

-+394
Feiras. Festividades etc..

-+394.6
Cerimônias públicas. Procissões.
Comemorações.

-+ 394.4
Coroações. Procissões triunfais.
Paradas militares.

Iluminações. Fogos de artificio. Procissões
com velas, tochas, fogaréu.

-+ 628.974.6
Carnavais. Mascaradas.

-+ 394.25
Festas nacionais.
Parques de recreação, de diversões.
Feiras de diversões.

-+ 688.77, 7f 2.256
Balanços. Escorregadores. Rodas
gigantes. Montanhas russas. Trens
panorâmicos. Trens-fantasmas.

Parques temáticos.
Exemplo/s) de Combinação/ões}:

791.75:94 Parques com tema histórico
Circos. Exibições que envolvem animais
treinados ou de luta.

-+ 636.0461.047
Circos de animais.

-+ 636.025
Circos.
~ 792.73

Lutas que envolvem animais.
Touradas.
Outros tipos de lutas de animais.

Lutas de ursos. Rinha de galos.
791.8661.869 ~ 636/639

Outros divertimentos.

791.5

791.6

791.62

791.61

791.65

791.63

791.66
791.7

791.8

791.75

791.82

791.86
791.862
791.866/.869

791.83

791.9

792 Teatro. Arte teatral.
Representações teatrais.

-+ 782,82·2
Subdivisões auxiliares especiais
792.01 Teoria e estética do teatro.

Subdividir como em 7.0f...
Técnica teatral.

Produção. Encenação. Técnica de
palco. Gerência.

Cenário e decoração em geral.
Equipamento e serviços mecânicos.

Maquinaria de palco.

792.02

792.021

792.022

5

•
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~.•
C,

Palcos de Hans Sachs, de 792.245 Peças alegóricas, de fundo moral.

~ Shakespeare. 7922-1

792.055.4 Palco abato (redondo). 792.246 Peças reiigiosas. Peças de Natal. milagres.

• Arena. Anfiteatro. mistérios, peças sobre a Paixão.
792.055.6 Palco moderno convencional (com proscénio, 792.24• bastidores, cortina e pano de fundo). 792.25 Esquetes.lmprovisos. Peças improvisadas e

792.055.7 Palcos para mudanças rápidas. eventuais.• Palcos giratórios. 792252/.254 == 82-252/-254

• 792.06 Aspectos éticos e sociais do teatro. 792.28 Peças propagandísticas ou didáticas.
Subdividir como em 7.06. .. 792.5 Produções musicais.

• Exemplo(s) de Combinaçãotões): ~ 782
792.06 I Contravenções éticas e legais. 792.54 Ópera. Drama musicado.

• Plágio 792.542 Grande ópera.
792.067 Importância social do teatro Óperas com recitativo cantado e nenhum

• 792.07 Profissões e atividades teatrais. diálogofalado

Subdividir como em 7.07 ... 792.545 Ópera bufa, Óperas cômicas.

• Exemplots) de Combinaçãotões): 792.56 Peças teatrais com canções.
792.07 I. I Autores. Libretistas. 792.562 Operetas.

• Dramaturgos 792.565 Comédias musicais.
792.071.2 Profissões de interpretação e 792.57 Musicais (com danças. espetáculos etc.).• representação. Atores profissionais de 792.7 Teatro de variedades. Vaudeville, Music

teatro hall. Cabaré. Revistas. Pantomimas.• 792.071.2.027 Diretores de teatro 791.73 Variedades. Cabaré. music hall.

• 792.07/.2.028 Atores. intérpretes de teatro ~ 791.83

792.072.3 Críticos e escritores de teatro 792.75 Revistas (satíricas, do momento etc.).

• 792.073 Público de teatro. Platéia de teatro. 792.78 Divertimentos teatrais que combinam
Espectadores etc. representação, canto, dança, variedades etc..

• 792.075 Administração comercial do teatro. Pantomima (pantomima de

Organização e publicidade. Gerentes. 'natal').

• Produtores. Empresários. Promotores. 792.8 Apresentações da arte do movimento.
Agentes Coreografia.

• 792.077 Teatro e atores amadores. Peças e ~ 793.3
atores amadores 792.82 Produções de balé.

• 792.08 Peças, espetáculos teatrais (segundo o 792.83 Dança de palco. 'l"

• número de participantes, tamanho ou Especificar por: 793. 3 I
escala, duração etc.. 792.87 Apresentações eurrítmicas. i

• ~82-2 792.9 Tipos especiais de teatro.
792.081 Solo. Monólogo. Pas seul etc.. ~ 688.7-15

• 792.082 Duo. Diálogo. Pas de deux etc.. 792.92 Representações sem palavras. Mímica.
792.085 Elenco completo. Grande elenco. 792.94 Teatro total. Produções de multimídia, com

• Peças 'espetaculares '. participação da platéia.
792.086 Escala reduzida ou pequena. Peças intimistas. 792.95 Espetáculos de som e luz (son et lumíêre),

• 792.088 Peças pequenas. Peças de um ato. 792.96 Teatro de sombras, de silhuetas. Peças de
792.09 Apresentações. Ensaios. Competições. sombras.

• Apresentação em diversos meios de 792.97 .Teatro de marionetes, de bonecos.
comunicação. ~ 688.723/. 724, 791.5

• Subdividir como em 7.09 ... Teatro de fantoches. mamulengos.

Exemplots) de Combtnaçãotões):• 792.091.8 Turnês de teatro 793 Divertimentos e recreações

• Divisões principais sociais. Arte do movimento. Dança.
792.2 Teatro falado. Peças. ~394.3

792.21 Tragédias. 793.2 Recreações sociais especificas que• 792.22 Comédias. Farsas etc .. requerem preparação.

• 792.22 == 82-22 793.22 Festas de colheitas. Festas de Natal. Festas
792.23 Melodramas. Peças de suspense. de ano novo. Comemorações de aniversário.

• 792.24 Peças de protesto, realistas, informativas. Festas de casamento.
792.24 == 7.04 793.24 Quadros-vivos. Charadas etc ..

• 792.241 Peças de caráter ou de gênero. 793.3 Arte do movimento. Dança.
792.24 ~ 39·/..3, 78.085, 792.8. 796.112

• 792.244 Peças históricas. 793.31 Danças populares, folclóricas, nacionais,
792.24 regionais. Danças de roda. Danças da roça.

• 974

•
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Divisões principais
794.1 Xadrez.
794.12 Jogos de xadrez no todo. Etapas.
794.122 Abertura.
794.125 Etapa intermediária do jogo.
794.127 Final do jogo.
794.14 Composições de xadrez.

79 Recreação. Diversões. Jogos. Esportes

Damas.
Jogado em tabuleiro de 64 casas

Outros jogos em tabuleiro de 64 casas.
Jogos em tabuleiro de mais de 6.f casas.

Halma.
Jogos com peças e tabuleiros de desenho
especial.
Jogos de mesa com peças ou fichas e um
elemento de sorte.

Gamão. Ludo. Dominó.
Mah-jong. Jogo da serpente

Jogos de cartas.
Jogos de cartas com parceiro.

Bridge. ll'hist.
Jogos de combinnçãn de curtas.

Pôquer. Bacará. Vinte-e-um.
Jogos de combinação e seqüências. de
naipe.

Paciência.
Jogos de cartas especialmente desenhadas
ou ilustradas.
Jogos ou quebra-cabeças que requerem
paciência ou destreza.

Paciências solitárias. Quebra

cabeças tipo ábaco. Quebra-cabeças

manipuláveis.

Quebra-cabeças de encaixe e semelhantes.
Jogos menores de pontaria. Jogos
miniaturas de crianças.

Jogo das argolas.
Jogos de mesa que imitam esportes.

Futebol de mesa.
Jogos de fliperama. Pinball.
Jogos de azar.
Dados.
Roleta.
Loto (bingo) e jogos semelhantes de escolha
aleatória. Tômbola.

794,42

794.45

794.83

796.011.1

796.011

794.5

796

794.54
794.8

794.85
794.9
794.91
794.92
794.93

794.43

794.4
794.41

794.3

796.011.3

794.25

796.012.1

794.244
794.246

Esporte. Jogos atléticos.
Exercícios físicos
-+ 379.8.685.6.685. 

Subdivisões auxiliares especiais
796.ot Filosofia. Teoria. Objetivo. Metodologia.

Ética. Estética.
Princípios filosóficos, científicos. teóricos da
cultura física e do esporte .
Objetivos da atividade (ocupação) esportiva na
formação e desenvolvimento da personalidade.
Conteúdo do treinamento. Métodos de
treinamento. Instituições de treinamento.
Ética do esporte. Fair pia)'.
Estética do esporte. A estética no esporte.
Teoria do movimento no esporte. Funções
motoras no esporte.
Capacidades motoras. Características
dinâmicas. Características corporais.

796.011.5
796.0117
796.012

794.242Arte do movimento.
Danças antigas. arcaicas. Danças modernas,

Danças expressivas. Danças de

caráter.

Danças artísticas.
Eurritmia

-+ 792.87
Danças sociais para pares. Dança de salão.
Danças sociais para grupos ou equipes.

Danças de grupos em formações.
Danças de quadrilha.

Bailes. Danças públicas.
Mascaradas. Bailes de máscaras. Bailes de
fantasia.
Jogos que envolvem pagamento de prenda.
Jogos não caracterizados por exercício
fisico.

Jogos instrutivos. Jogos de
memória. Jogos que testam a observação,
a presença de espírito etc. Palavras

desconhecidas (p. ex., jogo daforca).
Jogos de adivinhações. Enigmas.

Recreações científicas. Mágica. Jogo de
mãos. Ilusionismo. Prestidigitação.
Truques de mágica.

794.088.4
794.088.6
794.088.8
794.09

793.8

793.38
793.386

794.088
794.088.2

794.05
794.08

793.5
793.7

793.324
793.327

794 Jogos de mesa e tabuleiro (que
exigem reflexão, habilidade e
sorte)

Subdivisões auxiliares especiais
794.02 Prática de jogos e equipamento.
794.021 Procedimento prático. Métodos e regras de

jogo.
794.022 Equipamento.

-+685.8
Tabuleiro. Mesa. Peças. Cartas.

Estratégia de jogo. Tática. Análise etc ..
Partlclpação (número de jogadores).
combinações etc ..

Jogo solitário. a dois. de equipe.

794.081/.085 == 796.081/.085
Disposições especiais para jogar.
Jogo à distância.

Por correspondência. Por telefone.
Jogo às cegas.
Jogos rápidos.
Jogos simultâneos.
Competições, torneios, partidas etc. (e sua
apresentação).

Subdividir como em 7.09...

793.33
793.34

793.32
793.322

~
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"
i.

1
curto 796.0[2.443 Empurrar. Dar pontapé.

" 796.012.12"405" Resistênciapor período 796.012.444 Batida.Pancada. Empurrão. i

l J

• longo 796.0[2.45 Movimentosbásicos com equilibrio.

796.012.13 Capacidadede velocidade. ~ 796.012.266 I

• 796.012.2 Capacidadesde coordenação,psícofísicas. Equilíbrio. Ficar suspenso. I
796.012.21 Proficiência. Agilidade.Destreza. Deslizar. I

• 796.012.23 Mobilidade. Flexibilidade. Agilidade. 796.012.46 Formasbásicas de movimentos relacionadosà I
796.012.26 Capacidadesde percepçãoem movimento. força. I• 796.012.262 Capacidadede orientação. Segurar. Agarrar. I
796.012.265 Sentido do movimento. Capacidadede 796.012.462 Levantar. Carregar. I• movimentorítmico. 796.012.464 Prensar.Empurrar. I

I796.012.266 Equilíbrio, 796.012.47 Técnicas de movimento.
I• ~ 796.012.45 796.012.471 Saída.Partida.
I

796.012.3 Característicasdo movimento. 796.012.475 Entrega.Passagem.• 796.012.32 Precisãono movimento. 796.012.476 Técnica de fazer curvas. Técnica nas curvas.
796.012.33 Economiade movimento. Eficiênciade 796.012.478 Finais.Chegadas.Arrancadatinal.• movimento.Racionalidade de movimento. 796.012.5 Técnica de movimento.Forma de movimento.

• 796.012.35 Ritmo de movimento.Acompanhamentode Fases do movimento.
movimento.Harmoniade movimento. 796.012.51 Corrida.Largada.Entrega. Chute inicial.

• Naturalidadede movimento. 796.012.53 Balanço.Montagem. Fase de vôo. Fase de
796.012.36 Característicasdo fluxo de movimento. apoio.

• Espaço. Tempo. Dinâmica. 796.012.55 Desmonte. Recuperação, Aterrissagem. Queda. I796.012.37 Repetiçãode movimento:clclicoe acíclico. 796.012.562 Técnica enquanto de pé, em posição vertical.
I• 796.012.38 Estrutura de movimento. 796.012.564 Técnica no solo, piso, tatame.

796.012.382 Movimento simétrico. Exemplo(s) de Combinaçãotões): I
I• 796.012.384 Movimento assimétrico. 796.853.23.012.564 Judô I
~

796.012.4 Formas básicas de movimento.Processode 796.012.57 Manuseio, tratamento de bola.

• movimento.Tipos, espécies de movimento. Técnica com bola. arremesso,

796.012.41 Movimentos horizontais e verticais básicos. chute.• 796.012.412 Movimentos horizontais básicos. 796.012.572 Estilos e formas de arremesso de bola.
796.012.412.3 Passos. Passos largos. 796.012.572.2 Estilos de arremesso de bola.• 796.012.412.4 Andar. 796.012.572.22 Estilos de arremesso com uma só mão.

• Marchar. 796.012.572.24 Estilos de arremesso com as duas mãos,
l~"

796.0120412.5 Correr. 796.012.572.4 Formas de arremesso de bola.

• Trotar.Jogging. Enquanto de pé. em movimento. A

796.012.412.8 Diminuira marcha Parar. curta ou longa distância. Lance livre.

• 796.012.414 Movimentos verticais básicos. Arremesso para outrojogador.

796.012.414.2 Elevar-se. 796.012.573 Estilos e formas de bater numa bola.

• 796.012.414.3 Pular. 796.012.573.2 Estilos de bater numa bola.
796.012.414.6 Saltar. Com uma só mão ou com as duas

• Salto para cima, para baixo. mãos. Parafrente oupara trás.

horizontalmente. 796.012.573.4 Formasde bater numa bola.

• 796.012.42 Movimentos básicosdas extremidades ou Cortada. Lobe.

outras partes do corpo ou com elas. 796.012.574 Estilos e formas de chutar uma bola.• 796.012.422 Movimentosbásicosdas extremidades. 796.012.574.2 Estilos de chutar uma bola.
~ 796.012.46 796.012.574.4 Formasde chutar{oucabecear) uma hola.• Escalar. Subir. Pendurar-se. 796.012.574.42 Chute em bola parada.

• Inclinar-se. 796.012.574.43 Chute na bola em movimento.
796.012.424 Movimentosbásicos com as extremidades. 796.012.574.44 Chute na bola no ar.

• Com braços. mãos. pernas, pés. 796.012.574.45 Chute de penalidade. Chute ao gol.
796.012.426 Movimentos básicos do torso e com o torso. 796.012.574.47 Chute na bola depois de deixá-la cair no solo

• 796.012.428 Movimentos básicos da cabeça e pescoço e comasmàos.
com eles. 796.012.574.48 Cabecearuma bola.

• 796.012.43 Movimentos giratórios, rotativos. 796.012.575 Passe de bola.
796.012.432 Giro em torno de um eixo fixo. 796.012.576 Pegar. receber, tomar a bola.

~• Andar em torno. Girar como pião. Disputa de bola. Tomar a bola.

796.012.434 Rotaçãoem tornode um eixo livre. 796.012.577 Posse da bola.

• Salto mortal. Salto. Rolar. 796.012.577.2 Controle da bola. Prender a bola.
796.012.44 Movimentos básicoscom aparelhos,animais 796.012.577.4 Movimentar a bola.• ou outras pessoas. Driblar. Conduzir a bola. Bater na

796.012.442 Arremesso.Lançamento. bola.• 976

••



79 Recreação. Diversões. Jogos. Esportes

potência muscular.
Desenvolvimento da força.

Treinamento de velocidade.

Treinamento de resistência.
Treinamento com intervalos.
Exemplois) de Combinaçãotões):

796.015.542"403" Método de intervalos

curtos
796.015.542"405" Método de intervalos

longos
Método contínuo.
Métodos que alternam o esforço.

Corrida com alternância de

velocidade.
Treinamento suplementar.
Treinamento compensatório.
Treinamento aeróbico e anaeróbico.
Treinamento aeróbico.

Treinamento anaeróbico.
Treinamento hipóxico.
Treinamento de circuitos. Treinamento sazonal.
Treinamento de equipe.
Outros métodos e formas de treinamento.

Treinamento por imitação.
Treinamento de desempenho. Treinamento
mental. Treinamento autàgeno.

Esforço. Capacidade física.
Distribuição de esforço.
Sobrecarga de esforço.
Acesso gradual ao desempenho máximo.
Condição fisica relativamente ao treinamento.
Supervisão do grau de treinamento.
Desempenho nos esportes.
Problemas para encontrar e encorajar jovens
participantes ('sangue novo').
Condições e capacidade de desempenho.
Preparo para o desempenho. Melhoria.
desenvolvimento do desempenho.
Fatores que intluem no desempenho.
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

796.015.86:616-001 Lesões
Análise do movimento. Análise do exercício.
Questões técnicas. Serviços, instalações
para prática e exercício, Equipamento,
apetrechos de esportes. Materiais. Proteção
contra acidentes, danos.
Procedimentos técnicos.
Preparativos.
Equipamento para jogos. ginástica, esportes.
Apetrechos e acessórios esportivos para
competições, torneios.

--+ 623.44, 685.61. 7

Vestuário esportivo.
--+ 687.14

Escolha de materiais.

Material da superficie onde o esporte é
praticado.

796.015.59

796.015.55
796.015.56
796.015.57
796.015.572
796.015.574
796.0 I5.576
796.015.58

796.015.8
796.015.83

796.015.84
796015.85

796.015.86

796.015.6
796.015.62
796.015.628
796.015.64
796.015.68

796.015.544
796.015.546

796.OI5.868
796.02

796.023
796.023.1

796.021
796.021.2
796.022

796.ü22.7

796.015.53

796.015.54
796.015.542

Driblar, enganar com a bola.
Fazerjogo de habilidade, de equilíbrio, com a

bola.
Movimentos para prática de esportes.

Exerclcios fisicos.
Exerclcios para o desenvolvimento geral.
Exerclcios especiais.
Exerclcios de preparação para competições.
Planejamento e composição dos exercícios de
esportes.
Exercícios obrigatórios.
Coreografia de exerclcios esportivos.

--+ 793.3
Formações, Grupos.

Seqüências de exercícios.
Posições do corpo.
Em pé.

Com a cabeça erguida. Com as
mãos erguidas.

Agachado. De quatro.
Sentado.
Ajoelhado.
Deitado.
Apoiado. Pendurado.
Esticado. Dobrado.
Metodologia do esporte. Treinamento em
esporte. Desempenho no esporte. Resistência.
Teoria e metodologia do treinamento.
Princlpios de treinamento.
Tipos de treinamento.
Treinamento para condicionamento.
Treinamento técnico.
Treinamento tático.
Sistema de treinamento.
Processo de treinamento. Instrução.
Programa de treinamento. Planejamento de
treinamento.
Plano de treinamento.
Exemplo(s) de Combinação(ães):

796.0 I5.22"403" Plano a curto prazo
796.015.22"405" Plano a longo prazo
796.015.22"450" Plano anual

Plano operacional.
Ciclos de treinamento.

Estrutura do treinamento.
Perlodos de treinamento. Estágios de
treinamento.
Perlodo preparatório.
Período de competição.
Período de transição.
Estágios de treinamento.
Treinamento básico.
Treinamento para condicionamento fisico.

Treinamento forçado e treinamento para jovens
promissores.
Treinamento para altos níveis de desempenho.
Redução de treinamento.

796.015.22

796.012.82
796.012.83
796.012.85
796.012.86
796.012.87
796.012.88
796.015

796.012.66
796.012.67
796.012.8
796.012.81

796.012.652
796.012.656

796.015.24
796.015.26

796.015.28
796.015.3

796.015.1
796.015.11

796.015.13
796.015.132
796.015.134
796.015.136
796.015.14
796.015.15
796.015.2

796.012.61
796.012.62
796.012.63
796.012.65

796.015.31
796.015.32
796.015.33
796.015.36
796.015.361
796.015.363
796.015.365

796.012.6

796.015.367
7Qn0l5.38

796.012.577.6
796.012.577.8
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• I79 Recreação. Diversões. Jogos. Esportes• I., I
Itradicionais ou incomuns 796.056.8 Relacionamento entre desportistas.jogadores.., Especificar o material da superficie Colegas de equipe. Parceiros. J~

por-03... 796.U58 Análise de execução da estratégia e tática. )• 796.025 Dano ou destruição, conservação e manutenção 796.058.2 Análise do treinamento. I
de materiais, equipamento, apetrechos 796.058.4 Análise da competição. i• esportivos etc .. 796.06 Organização do esporte em geral. I

• 796.028 Manutenção de instalações esportivas. de 796.062 Organização e administração do esporte.

campos esportivos. 796.063 RegrasI: regulamentos,

• 796.03 Movimento esportivo. Atividade esportiva Regras de competição. Regras de

sob diversos pontos de vista. jogos e esportes.

• 796.Q32 Movimento olnnpico. Conceito, .deal olímpico. 796.063.4 Arranjos de competições. Formalidades. I

796.032.2 Jogos Olimpicos. Protocolo de competição.
I

I• 796.034 Esporte segundo a participação. Regulamentos. Abertura. Anúncio
IExemplots) de Combinaçãotões): de resultados.

• 796.034-056.26 Deficientes físicos como 796.065 Funções no esporte (e sua execução). i
partici pantes de esportes Arbitragem. I• 796.034.2 Esporte de massa. Esporte nacional. Esporte 796.ü7 Tipo de participação no esporte. I

popular. Especificar as caracteristicas pessoais I• 796.034.6 Esporte (Iealto nível. Esporte competitivo. por-05... I
796.035 Esporte recreativo. Esporte para a saúde. 796.071 Profissionalismo. Desportistas e quadros de I• Manutenção da forma. desportistas profissionais. I

• 796.Q38 Comunicação no esporte. Relações no esporte. 796.071.2 Desportistas. jogadores profissionais. I796.05 Modalidades de competição. Estilo 796.071.4 Quadros do esporte profissional.
combativo. Estratégia. Tática. Professores de esportes. Líderes I• 796.051 Estratégia e objetivos esportivos. de prática. Instrutores. Guias.

I

• 796.052 Tática nos esportes. Percepção, apreensão da 796.071.42 Líderes de esportes profissionais. Autoridades ~
tática. desportivas. Guias de esportes. Instrutores. I

• 796.052.1 Estabelecimento de objetivos táticos. Técnicos. Auxiliares. I
Plano tático. Discussão tática. 796.071.43 Professores de esportes profissionais. I• 796.052.2 Ações e sistemas táticos. Treinadores. I

796.052.22 Tática de formação. Sistemas de formação. 796.072 Pessoas com conhecimentos e perícia em I• Formações de ataque. Formações esportes. I
defensivas. 796.072.2 Cientistas do esporte. Teóricos do esporte.

l~'• 796.052.24 Tática da competição. Tática do jogo. 796.072.3 Repórteres esportivos. Jornalistas esportivos.
796.052.242 Tática de ataque. Sistemas de ataque. 796.072.4 Árbitros. Árbitros de linha. Cronometristas.• Jogo livre. Ataque rápido. Jogo Juízes.

• rotativo. 796.073 Conhecedores de esportes. Entusiastas de
796.052.244 Táticas defensivas. Sistemas defensi vos. esportes. Espectadores. Fãs de esportes.

• Cobertura. Marcação homem-a- Torcedores.
homem. Espaço de marcação. 796.075 Organizadores comerciais. Administradores.

• 796.054 Medidas e capacidades táticas. Promotores.
796.054.2 Capacidades táticas. 796.077 Amadorismo. Desportistas.jogadores

• 796.054.22 Fintas. amadores. Treinadores amadores etc..
796.054.23 Jogo de posições. Colocação no campo. 796.077.2 Desportistas, jogadores amadores.

• Mudança de ritmo ou tempo. 796077.4 Amadores envolvidos com esporte.
796.054.4 Manobras. Professores. técnicos. instrutores.

• 796.054.6 Medidas táticas. auxiliares amadores.
796.054.62 Substituição de jogadores, 796.077.4 == 796.071.4• 796.054.63 Tempo solicitado. pedido de interrupção 796.077.5 Desportistas em treinamento. Alunos de

momentânea esportes.• 796.054.64 Tática para gastar o tempo. 796.078 Patrocínio. mccenato do esporte. Estimulos aos
Posse de bola. esportes.• 796.056 Papéis e tarefas de desportistas, jogadores. 796.08 Participação (número de jogadores).

• 796.056.1 Desportista, jogador individual. combinações etc ..
I

796.056.2 Jogador de equipe. 796.081 Esporte individual. Participantes individuais <...• 796.056.22 Defensor. (com ou sem competidores).
I

796.056.222 Goleiro. 796.082 Dois participantes (em oposição ou em dupla).

• 796.056.24 Atacante. 796.082.1 Um contra um.
Batedor. Ala. Exemplots) de Combinaçãotões):

• 796.056.7 Outros papéis e tarefas de jogadores. 796.342.082.1 Competição individual de
Capitão do time. tênis

• 978
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• I
I• I 796.082.2 Dois juntos. Duplas. 796.093.33 Percurso em linha reta.

.~~
Exemplo(s) de Combinaçãotões): 796.093.3--l Percurso com revezamento.

I 796.912.082.2 Patinação em pares Indicar o número de estágios

• 796.083 Três participantes. acrescentando o digito apropriado

796.084 Quatro participantes individuais. 796.093.35 Percurso com barreiras. Percurso com

• 796.084.2 Em duplas (de cada lado). obstáculos. Percurso em ziguezague (slalom).

Exemplo(s) de Combtnaçãotões): 796.093.352 Percurso com barreiras.

• 796.342.084.2 Duplas de tênis 796.093.354 Percurso com obstáculos.

796.084.4 Quatro participantes de cada lado. 796.093.356 Percursos ziguezagueantes em geral.

• 796.085 Complemento normal de times, seções, grupos. 796.093.356.1 Percursos excessivamente ziguezagueantes

Time. Equipe. (slalom supergigante).

• 796.087 Times, equipes, grupos com número não 796.093.356.2 Slalom gigante.

especificado de membros. 796.093.356.4 Slalom. Slalom especial.

• Exemplo(s) de Combinaçãotões): 796.093.356.6 Slalom paralelo.

796.417.2.087 Acrobacia em grupos 796.093.36 Percurso sinalizado, com marcos.• 796.088 Participantes de jogos e competições em que as Com bóias.

• áreas onde se joga ou o equipamento de jogo 796.093.37 Percursos em altura ou profundidade.

não obedecem às regras normais do esporte. Especificar a altura 011 profundidade por

• I Exemplois) de Combinação(ões): (18/. ..)

796.323.088 Minibasquetebol Exemplo/s) de Combinaçãotões).

• 796.09 Competições. Recordes. 797.215.093.37( 181m8) Mergulho livre de

796.092 Recordes. Melhores desempenhos. 8 metros

• 796.092.2 Recordes. 796.093.38 Competições de longa distância.

Recordes mundiais Exemplois) de Combinaçãotões):

• (internacionais). Recordes nacionais. 797.553.093.38 Vôo livre de longa distância

~ Recordes do evento. Recordes da pista. 796.093.4 Competições segundo a forma e• I 796.092.27 Qualidades técnicas (do veículo ou desenvolvimento.

equipamento). 796.093.42 Tipos de competição.• 796.092.29 Métodos de pontuação. Avaliação de 796.093.422 Jogo, competição para treino.

• resultados. 796.093.423 Jogo, competição amistosa.

796.092.292 Colocação, atribuição de lugar, por avaliação. 796.093.426 Jogo, competição de campeonato.

• 796.092.292.2 Ordem do sistema de mérito. Campeonatos.

t ~"'>
796.092.292.3 Tabelas de marcação de desempenho (scoring). 796.093.427 Jogo, competição de copa. Copas.

• 796.092.293 Marcação por pontos. Tabelas de pontos. 796.093.43 Competições em turnos ou eliminatórias.
796.092.298 Unidades de medida na marcação de resultados 796.093.432 Competições em turnos.

• esportivos. 796.093.434 Competições eliminatórias. Competições que
Unidades mensuráveis e não- excluem. Competições que qualificam.

• mensuráveis. Partidas. Finais. Turnos filiais.

796.093 Competições. Torneios. Corridas. 796.093.45 Competições à distância. Competições por

• 796.093.1 Torneios. Campeonatos. correspondência.
796.093.11 Condições de participação. 796.093.46 Torneios. Regatas.

• 796.093.111 Condições de participação segundo grupos de 796.093.48 Competições abertas ou fechadas.
idade, sexo e idade. 796.093.482 Competições abertas.• Especificarpor -053... e/ou -055 ... 796.093.484 Competições fechadas, por convite.

796.093.112 Condições de participação baseadas nas 796.093.5 Competições segundo a modalidade e a• qualificações, seleção, peso etc.. localização.

• 796.093.113 Desqualificação. 796.093.52 Em pistas fechadas.
796.093.117 Condições de participação segundo as classes 796.093.54 Em estradas, ruas.

• ou categorias de veículos. 796.093.55 Em campo aberto. Cross-country. Eventos de
796.093.2 Duração de competições, de torneios. travessia de determinadas regiões. Enduro.

• Especificar por "... " 796.093.56 Em montanhas. em morros.
Exemplois) de Combinaçãotões): 796.093.57 Competições e corridas clássicas.

• 796.093.2"414.24" Duração de 24 horas Exemplots) de Combinaçãotões):

796.093.2"420.6" Duração de 6 dias 796.61.093.57(44)Tour de France.<... 796.093.3 Percursos. Distâncias. 796.093.58 Competições realizadas ao ar livre ou em
Especificar as distâncias acrescentando recintos fechados.• (18/. ..) 796.093.582 Aoar livre.
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"
796.093.61/.62 Competições combinadas em modalidades de 796.283 Boliche com dez paus.

um tipo de esporte. 796.285 Jogos que envolvem atirar bolas de madeira .)

• Exemplots) de Combinação(ões): num alvo.
1796.42.093.61 Eventos atléticos Boliche. Jeus de boules

• combinados (pétanques). Bocha.

796.093.615 Cinco eventos. 796.3 Jogos de bola.

• ~ 796.093.645./ ~ 797.25

796.093.62 Dez eventos. 796.31/.32 Com bola arremessada pela mão.

• 796.093.64 Competições combinadas em modalidades de 796.31 Jogos de bola aérea que utilizam bola

diversos esportes, pequena.• 796.093.642 Em dois tipos de esporte. Péla. Baile indienne. Jâggerball.

Exemplots) de Combinaçãotões}: Baile cavaliêre.• 796.92.093.642 Biatlo 796.32 Jogos de bola aérea que utilizam bolas

• 796.093.643 Em três esportes diferentes. grandes.
Triatlo (corrida. natação, 796.322 Handebol.

• ciclismo). 796.323 Basquetebol. Bola ao cesto. Bola à rede.
796.093.645 Em cinco tipos de esporte. 796.323.2 Basquetebol.

• 796.093.645.1 Pentatlo moderno. 796.323.4 Bola à rede. Bola ao cesto.

Indicar cada modalidade por :... 796.325 Voleibol.

• Exemp/o(s) de Combinaçãotões): 796.328 Outros jogos de bola aérea que utilizam bola
796.093.645.1 :796.864 Esgrima grande.

• 796.093.645.1 :799.311.2 Tiro de pistola F/yball. Fistball. Slingball.

796.094 Apresentação cinematográfica de eventos 796.33 Jogos de bola em que a bola é impelida com

• esportivos. o péea mão.
796.096 Transmissão de eventos esportivos pelo rádio. 796.332 Futebol (socccr),

Comentários radiofônicos. 796.333 Rúgbi e jogos assemelhados. .......L.,

796.097 Transmissção de eventos esportivos pela 796.333.3 Rúgbi com 15jogadores (Rugby Union). ;

televisão. 796.333.4 Rúgbi com 13jogadores (Rugby League).

Divisões principais 796.333.5 Futebol gaélico,
796.1 Jogos e recreação ao ar livre. 796.333.6 Futebol australiano.

~ 379.84 796.333.7 Futebol norte-americano. Futebol canadense.

796.11 Jogos infantis. 796.334 Pushball.

796.12 Jogos de campo e de praia. 796.34 Jogos de bola aérea com instrumentos de

796.13 Jogos de cantar. Jogos de roda. Jogos de rebate. Jogos de raquete.

dançar. Jogos de correr. 796.342 Tênis.
796.14 Jogos de agilidade. 796.344 Jogos executados com peteca. Badminton.

Salto apoiado nas mãos. 796.345 Pelota, pelota basca, jai alai etc..

Brinquedo de carniça. Pique-e-esconde. 796.346 Squash. Jogo da péla,
796.15 Jogos, recreação com modelos de veículos. 796.35 Jogos de bola baixa com instrumento de

~629, 68/.5,689 rebate.
Indicar as competições acrescentando .093 796.352 Golfe.

796.152 Jogos, recreação com modelos de veículos 796.352.2 Golfe convencional.

terrestres. 796.352.4 . Golfe miniatura Minigolfe.

796.154 Jogos, recreação com modelos de veículos 796.354 Hurlíng. Camogie. Shinty.

aquáticos (modelos de barco, modelos de 796.355 Hóquei (hóquei de campo).
navios). ~ 796966

796.156 Jogos, recreação com modelos de veículos de 796.356 Lacrosse.
aviação (modelos de aviões etc.). 796.357 Beisebol e softball.

796.2 Jogos de movimento e destreza com 796.357.2 Beisebol.
equipamento especial. 796.357.4 Softball.

796.21 Jogos com cordas (p, ex., cordas de pular), 796.358 Críquete.
aros, balanços. 796.38 Jogos de bola de mesa.

796.22 Jogos de pilo. 796.382 Bilhar e jogos semelhantes.
796.24 Jogos com argolas, batoques, paus e anéis Sinuca.

de arremessar. 796.386 Tênis de mesa. Pingue-pongue.

796.25 Bilboquê. Diabolô. Iolês, 796.39 Outros jogos de bola.
796.26 Jogos que envolvem arremesso contra alvos. 796.4 Ginástica. Acrobacia. Atletismo.
796.262 Dardos. ~ 37/.7.613.7/,6/5.825. 7968

796.27 Croqué, Malha. 796.41 Ginástica.
796.28 Jogos com bolas e paus de boliche. 796.411 Exercícios livres. Exercícios de grupo.
796.282 Paus de boliche. 796.412 Exercícios de ginástica rítmica

980
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~ 793.3 796.431.3 Salto em altura e distância.

~.>
796.412.2 Ginástica de competição. Ginástica artlstica. 796.431.4 Salto com vara.
796.412.22 Sem aparelhos. 796.433 Arremesso..' 796.412.24 Com aparelhos. 796.433.1 Arremesso de peso.

Com aros, cordas. varetas. 796.433.2 Lançamento de dardo.

• 796.413 Exercícios de equilíbrio (com ou sem 796.433.3 Arremesso de disco.
aparelhos). 796.433.4 Lançamento de maneio..1 796.413.12 Na corda esticada. 796.433.7 Arremesso de outros objetos (p, ex.. bolas,

796.414 Exerclcios em equipamento fixo. postes)..,1 796.414.2 Na barra horizontal. 796.5 Excursionismo. Marcha. Montanhismo.
796.414.4 Nas barras paralelas. Esportes de orientação. Acampamento..1 796.414.5 Nas barras assimétricas. ~3í9.85

796.414.6 No cavalo de pau. No cavalo com alça. 796.51 Marcha. Caminhada. Excursão a pé•.• 796.416 Exerclcios de trapézio e argolas. Exerclcios de ~379.852

subir e se pendurar (em cordas, escada, barras 796.52 Escalada.• de parede etc.). 796.524 Escalada de morros. Marcha em morros.

• 796.417 Exerclcios acrobáticos. 796.525 Montanhismo. Alpinismo.
Exercícios de solo. 796.526 Escalada de pedras, de rochas.

• 1 796.417.2 Acrobacia. 796.54 Acampamento.
796.417.3 Ginástica de solo. ~ 355.716.379.837

• 796.417.4 Exercícios de agilidade. Saltos (no solo ou em 796.55 Exploração de cavernas.
esteira). 796.56 Esportes de orientação.

.; 796.418 Exerclcios de salto. 796.57 Turismo com veículos.
796.418.1 Exercícios de salto livre. ~379.85• 796.418.2 Exercicios de pular corda. Saltos. Turismo com bicicleta,

.~
796.418.3 Exerclcios sobre cavalo de pau. motocicleta. barco a motor, automóvel ou
796.418.7 Exercícios na cama elástica. outro veículo assemelhado, esquis. bote de
796.42 Atletismo em geral. remos. caiaque, canoas.• Indicar as distâncias por. 093.3 com 796.6 Esporte sobre rodas. Ciclismo. Patins.

• (181...) ~ 796.7
796.421 Marcha. 796.61 Ciclismo.

•• Exemplo(s) de Combinaçõoiões): Exemplo(s) de Combinaçãotões):

c J., 796.421.093.3(181 km20) Marcha de 20 796.61.093.52 Corrida de bicicleta em.' quilômetros pistas
796.422 Corrida. 796.61.093.52.093.2"420.6" Corrida de• 796.422.1 Tipos de corrida. seis dias em pista

Especificarpor .093.3..., indicando a 796.61.093.54 Corrida de bicicleta em• distância por (181...) estradas, ruas. Corrida de circuito.
796.422.12 Corrida de cuna distância (menos de I OOOm). Corrida com normas• Corrida de velocidade. 796.61.093.55 Corrida de bicicleta cross-

Exemplo(s) de Combinação/ões): country.• 796.422. 12.093.3( 181m 100) Corridas de 796.62 Ciclismo artfstico. Ciclismo acrobático.
100 metros rasos 796.63 Ciclismo de bola. Ciclo boI.• 796.422.12.093.344(181 ml 00) 796.64 Ciclopolo.
Revezamento de 4 x 100 metros 796.69 Esporte sobre roletes.• 796.422.12.093.352 Corrida com ~ 685.362

• obstáculos 796.691 Patinação com patins de rodas.
796.422.14 Corrida de meia distância (entre 1 000 m e 796.69J.21.4=796.9J21. 914

• menos de 10 000 m). 796.692 Hóquei sobre patins.
Exemplo(s) de Combinação(ões): 796.694 Skate,

• 796.422. 14.Q93.354(181m2000) Corrida 796.696 Esqui sobre patins. Esquia na grama.
com obstáculos de 2 000 m ~ 796.92• 796.422.16 Corrida de longa distância (acima de 10 000 m). 796.698 Patins com velas.

Exemplo(s) de Combinação(ães): Windskating..~~ 796.422. 16.093.3( 181km42) Corrida de 42 796.7 Automobilismo. Motociclismo.
I quilômetros. Maratona (42,195 km) 796.71 Automobilismo.• I 796.43 Atletismo de campo. Exemplois) de Combinaçãotões):I

"70h. '71 f\O'1 c::"') rn._~A":::Il ~rn n;coto:ll
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796.714 Kartismo. 796.894 Esportes de força.

" 796.72 Motociclismo. Modelagem do corpo. )

Exemplots) de Combinação(ões): Levantamento de peso para modelar o I• I

796.72.093.52 Corrida de velocidade COlpO.

• 796.72.093.55 Corrida de motocicleta com 796.896 Cabo-de-guerra

obstáculos (motocross) 796.9 Esportes de inverno. Esportes no gelo.

• 796.74 Pólo com motocicleta. Jogos de inverno. Esqui. Trenó.

796.8 Esportes de combate. Esportes de 796.91 Patinação no gelo.

• autodefesa. Atletismo pesado. Provas de -+ 685.36,725.86

força. 796.912 Patinaçãoartistica. Patinação acrobática.

• Indicar o peso por 'kg... ' 796.914 Patinação em velocidade.

796.81 Luta livre (vale-tudo). Exemplo/s) de Combinação(ões):

• 796.814 Sambo. 796.914.093.3( 181m500) Patinação de

796.815 Sumô. 500 m em velocidade

• -+ 796.853.2 796.92 Esqui.

796.817 Formas nacionais de luta livre. -+ 796.696• Schwingen. Clima. Esqui em pista. Esqui sem pista. cross-

796.819 Outros tipos de luta livre. country.• Pancração. Exeniplots) de Combinaçãotões):

• 796.82 Luta livre olímpica. Luta greco-romana. 796.92:796.56 Orientação de esqui

796.83 Boxe. 796.9'2 :796.57 Turismo sobre esquis

• 796.835 Kick-box, All-style boxing. 796.921 Caminhadas sobre raquete (calçado) de neve.

796.836 Savate, Boxe francês. 796.922 Esqui nórdico. Langlauf. Esqui

• 796.837 Estilos chinês e coreano de boxe. cross-country. i
-+ 796.8551856 Exeinplots) de Combinaçãotões): I

I

• 796.838 Boxe tailandês. 796.922.093.3( 181km50) Corrida de esqui
'li..

796.839 Outros tipos de boxe. cross-country de 50 km
796.922.093.34( 181km IO)Corrida de I• 796.85 Esportes orientais (asiáticos) de combate e

autodefesa. Artes marciais. revezamento 4 x 10 km cross-country

• 796.853 Esportes budo. Estilosjaponeses de combate e
de esqui

autodefesa.
796.922.093.612 Combinaçãonórdica ( 15

• 796.853.2 Budo sem armas.
km de cross-country e salto de esqui) J796.853.23 Judô.

796.922.093.642 Biatlo

• 796.925 Salto de esqui. Saltos ornamentais. Vôo em
Exemplots) de Combinação(ões):

esqui.• 796.853.23.012.564 Judo Ne-Waza
796.926 Esqul de montanha.

796:853.24 Aikido.
Exemplo/s) de Combinação/ões):• 796.853.25 Jiu-jitsu.

796.926.093.33 Corrida de descida
796.853.26 Caratê.

796.926.093.356 Slalom• 796.853.4 Budo com armas.
Para subdivisões, ver 356 ...

796.853.42 Kendo.
796.926.093.61 Evento combinado• 796.853.45 Kyudo.

796.927 Acrobacia em esquis. Esqui de truques. Esqui
-+ 799.322 de estilo livre.• 796.855 Wushu (kung-fu). Estilos chineses de combate Balé sobre esquis. Esqui hot-dog.

e autodefesa. 796.928 Corridas de patrulhamento em esqui.• -+ 796.837 796.929 Esqui à vela.

• 796.856 Estilos coreanos de combate e autodefesa. 796.93 Esqui puxado por veículo ou cavalo. Ski-
-+ 796.837 joring (ski-kjõring).

• Taekwondo. Hapkido. 796.94 Esqui em bicicleta (skibobbing) e surfe de
796.857 Estilos indonésios de combate e autodefesa. montanha.

• Pentjak-silat. 796.942 Skibobbing.
796.859 Outros estilos orientais (asiáticos) de combate 796.947 Monoesqui.

• e autodefesa. 796.948 Surfe de montanha. Surfe na neve.
Bando. Arnis. Kuntao. 796.95 Trenó. Tobogã. Trenó de corrida.

• Kalarippayat. 796.951 Trenó. Tobogã.
796.86 Esgrima. 796.952 Trenó de corrida.• 796.862 Com florete, florete elétrico, 796.958 Esportes à vela no gelo.
796.864 Com espada, espada elétrica. Iatismo no gelo. Surfe no gelo.• 796.865 Com sabre. Skate com vela e vento. Windskating.
796.88 Levantamento de peso. 796.96 Jogos no gelo.• 796.89 Outros tipos de esporte de força e 796.962 Jogos de pontaria no gelo.

autodefesa. Curling. Boliche nogelo.• 982

••
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•• 796.964 Bandy. 797.212.3 Nado de costas.

.é'? 796.966 Hóquei no gelo. 797.212.4 Nado livre. Crawl,
--+ 796.355 797.212.6 Nado-borboleta. Nado-golfinho.

• 796.97 Competições esportivas no gelo e na neve. 797.212.7 Nado medley (mistura de modalidades).
--+ 796.617, 796.95, 798.2/.9 797.212.8 Natação em água aberta (rio, lago. mar).

• Corridas de bicicletas, Exemplots) de Combinaçãotões):
motocicletas, automóveis e veículos 797.212.8.093.38 Nado de distância• assemelhados, animais. 797.2[4 Natação para salvamento, salva-vidas.

--+ 614.81• 797 Esportes aquáticos. Esportes 797.215 Natação subaquática. Mergulho.
aéreos 797.217 Natação artística. Balé aquático. Natação• Os auxiliares de 796. O... também são sincronizada.
aplicáveis em 797e suas subdivisões 797.22 Natação com recursos artificiais.• 797.1 Esportes de embarcações aquáticas. Remo. 797.25 Jogos aquáticos.

--+ 527 797.253 Pólo aquático. Water polo.• Exemplo(s) de Combinaçãotões}: 797.259 Outros jogos de bola na água.

• 797.1.093.46 Regatas 797.26 Mergulho.
797.Jl Navegação de lazer. 797.262 Mergulho de trampolim.

• 797.12 Navegação sem velas. 797.264 Mergulho de altura.
797.122 Caiaque. Canoagem. Botes a remo. 797.5 Esportes aéreos.• 797.122.2 Caiaque.

797.54 Balonismo. Vôo em balões, em dirigíveis.
797.122.3 Canoagem.

797.55 Vôo em aeroplanos.• Canoagem canadense.
797.551 Em planadores. Vôo à vela.

797.122.5 Remo (com remo de pá larga para canoa).
797.551.2 Vôo acrobático. acrobacias em planadores.• 797.123 Remo.

Exemplots) de Combinaçãotões):
~ 797.123.1 Catraía,

797.551.2.012.434 Rotação em torno de• 797.123.2 Remar com remos.
um eixo livre (looping)797.14 Velejar. Iatísmo.

797.551.2.012.66 Vôo em formação• 797.142 Em barcos de quilha corrediça ou retrátil.
797.553 Planador suspenso. Vôo em asa-delta.

• Navegação em dinga. Escaleres.
797.555 Em aeroplanos com motor (aviões de asas797.144 Em botes de quilha Iatismo.

797.146 Velejarem botes de cascos múltiplos. fixas).• •

797.146.2 Velejar em catamarã, 797.555.2 Vôo acrobático, acrobacias em avião
{ ~,

797.146.3 Velejarem trirnarã motorizado.• 797.148 Windsurfing. Espccificarconio em ":9-.551.:3

i 797.15 Barcos a motor. 797.556 Em helicópteros ou outros aparelhos aéreos• 797.151 Com motor interno. com asas móveis.

• 797.152 Com motor externo. Especificar por :629. í 35.

797.17 Esportes com outros veículos aquáticos etc.. 797.56 Outros esportes com equipamento de vôo.

• 797.175 Esportes com bibicletas aquáticas, pedalinhos, 797.561 Pára-quedismo(como esporte).
I

797.561.2 Salto de pára-quedas,podoscafos.

• 797.176 Esqui aquático. Salto com alvo. Salto de estilo. Salto

Exemplo(s) de Combinação/ões}: em queda livre.

• ,
797.176:797.553 Planamente com esqui 797.561.3 Vôo de para-quedas.

aquático Planar com para-quedas.• 797. [76.093.356 Corrida de slalom 797.563 Esporte com dispositivos de propulsão a
797.176.2 Acrobacia com esqui aquático. foguete.• Indicar os movimentos por. 012 ... (de

796.012...) 798 Equitação, hipismo. Esportes com• Exemplo(s) de Combinação/ões): cavalos e outros animais

• 797.176.2.012.434 Salto --+ 636JJ./6. 636,fJ88 , 6851 . 725.8
797.176.2.012.55 Aterrissagem Os auxiliares de 796.rJ... são

• 797.178 Surfing. Surfe. também aplicáveis em 798e suas
797.18 Jogos de equipe com barcos. subdivisões

• ? Pólo em canoas. ' 798.2 Equitação•
797.2 Natação. Mergulho. Jogos aquáticos. 798.22 Adestramento de cavalos.• I 797.21 Natação (sem recursos artificiais). 798.23 Exercícios de equitação. Treinamento.
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798.256

798.26
798.27
798.28

798.29

798.4
798.42
798.44
798.6

798.64

798.66

798.662

798.664
798.668
798.8
798.9

799

799.1

Torneiosde eqüitação.
-+394.7

Saltos eqUestres. Saltos ornamentais.
Equitação acrobática. Equitação de circo.
Equitação cross-country. Equitação para
caça.

-+379.852
Torneio de três dias (adestramento, cross
country e salto ornamental).
Corrida de cavalos. Corrida montada.
Corrida rasa.
Corrida de obstáculos.
Direção de veículos puxados por cavalos.
Direção de carruagens, carroças. Trote.
Direção de equipes de cavalos.
Exemplo(s) de Combinaçãoiões):

798.64.082.2Parelhas,juntas
798.64.083Equipesde três cavalos

Competições de direção de veículos puxados
por cavalos. Corridas de trote, com arreios.
Competiçõesde direção de veículospuxados
por cavalos.
Exemplo(s) de Combinação(ões):

798.662.093.354Corridasde obstáculos
798.662.093.55Corridascross-country

Corridas de trote.
Gincanasa cavalo.
Esportes caninos. Corridas de cães etc ..
Competições com outros animais, p, ex.,
com pássaros.
Exemplo(s) de Combinação(ões):

798.9:636.596Corridade pombos

Pesca. Caça. Esportes de tiro e
tiro ao alvo

Os auxiliares de 796. O... são também

aplicáveis a 799 e suas subdivisões
Pesca.

984

799.11
799.12
799.13
799.15

799.16
799.2

799.3

799.31
799.311
799.311.2
799.311.4

799.312

799.312.2
799.312.5
799.312.52
799.312.54

799.313
799.315
799.32
799.322

799.324
799.324.2
799.324.4

. 799.324.6
799.326

Espec ificar por:639.2...
Pesca em água doce.
Pesca com vara e linha.
Pesca com redes em águas interiores.
Pesca costeira.

Pesca de camarões. Pesca de

caranguejos.

Pesca em alto-mar.
Caça.

Especificarpor :639.1...
Tiro. Esportes de tiro ao alvo.

-+ 623.44
Tiro com armas de rogo.
Com armas esportivas.
Com pistolas e revólveres.
Com rifles esportivos (armas esportivas
especiais).
Comarmas de caça (espingardasetc.l.

Tiro aos pombos de barro. Tiro
aos pratos.

Tiro em alvo móvel.
Tiro em pombos de barro (com armasde caça).
Tiro com armadilha.Tiro olímpico.
Tiro em pombos de barro lançadosde modo a
simularvôo.
Comarmasde fogo militares.
Comarmasde ar comprimido.
Tiro com outras armas.
Arcoe flecha.

-+ 796.853.45
Tiro com bestas.

Tiro ao alvo.
Com arremessode paus, bumerangue.
Com lança
Com catapulta.
Tiro com zarabatana.
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8 Língua. Lingüística. Literatura

Escopo: Classificar aqui os trabalhos sobre filologia no sentido amplo, inclusive p estudo de

textos literários como matéria de história cultural geral. Para filologia em sentido estrito
(= lingüística, histórica especial) ver 81.

, ~L_~ 11 >_, '1-

Molossos. Créticos. Baquios.
Pés polissilábicos.

Coriâmbicos. Iônicos. Docmíacos.
Modelos de versos+ (segundo as
caracterlsticas numéricas de linhas e
sílabas).
Medidas ou unidades rltmicas.

Monopôdio, dipódio, tripódio etc..

Acentuação. Ársis. Verso rítmico.

Diarsis, triarsis etc ..

Quantidade métrica. Verso clássico Oll

quantitativo.
Pentâmetros, hexâmetros,

trimétricos iâmbicos etc..

Versos segundo o número de sílabas. Verso
silábico.

Versos de menos de dez sílabas.
Decassílabos.
Dodecassílabos. Alexandrinos.
Verso branco, verso livre.

Verso amorfo. Rítmos livres .
Verso livre.

Modelos alternados. combinados.
Rima.

-+ 801.632.82-1
Conceito geral,

Pureza. Consonância. Simbolismo.

Grau, extensão da rima (número de sílabas das
rimas).

Rima monossilábica. dissilàbica.
trissllábica.

Classificação Iingüístico-gramatical das rimas.

Rima verdadeira, rima quebrada.
rima partida.

Posição da rima no verso (final, meio, começo).
Plano ou esquema da rima. Modelo de rima (na
estrofe).

Estâncias, estrofes, dístlcos, versos (de um
poema).
Generalidades sobre estâncias. Estrofe.
antlstrofe etc.

Agn.)amento rítmico.
Períodos (frases).

Estâncias segundo a paridade,

801.651

801.653

801.654

801.65

801.635

801.655

801.661

801.655.1
801.655.2
801.655.3

801.655.5

801.655.6
801.655.7
801.656
801.66

801.662

801.663

801.664
801.665

801.671

801.67

801.671.1

801.671.2

80\.671.4
1...._L ..... 7" ........ _ c:__ .......... ..I.. ~ ...

Prosódia. Ciências auxiliares e
fontes da filologia.
Prosódia: metro, ritmo, rima e padrão de
verso.

-+81'342

A prosódia de línguas especificas pode ser

classificada usando-se 8// :801.6para os

estudos lingüísticos ou 82/ :801.6para os

estudos literários

Outras características podem ser indicadas

pelos auxiliares comuns deforma
Exemplots) de Combinação/ões):

801.66(03) Dicionários de rimas
811.111 :80 1.66(03) Dicionários de rimas

inglesas
Generalidades.

-+ 8/'342.819
Quantidade.

Acentuação, acento (palavra e frase).
Ritmo.

-+81'367.2
Melodia do verso.
Harmonia do verso.

Metro. Medidas métricas, pés.
Medidas métricas em geral.
Ársis e tese. Elevação e queda.

Anacruse.

Pausa Cesura. Pausa central e terminal.
Enjambement.
Hiato.
Licença prosódica,

-+ 8/'342.62
Contração.

Elisão. Sinalefa. Crase. Apócope.
Síncope. Aférese. Sinérese.
Prolongamento.

Diérese.

Remates de versos.
Catalexe.

Quantidades de rima Terminações gramaticais
(do ponto de vista prosódico).

Aliteração. Assonância.

-+80/.66
Pés dissilábicos,

80\.614
80\.615
801.63
80\.631
801.631.1

801.61

801.6

801.611
80\.612
80\.613

801

80\.63 \.2
80\.631.3
801.631.4

801.631.5

801.631.51

80\.631.52

801.631.6
801.631.61
801.631.62

801.632

80\.633

•••.....
••••••••••••t;""'••••.. ~.,

•••••••••••.,....
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801.672

801.673

801.673.1

801.673.2
801.673.3

801.675
801.675.1

801.675.2

801.675.3

801.676

801.677

801.677.1
801.677.3
801.677.6
801.678

801.7

80\.7:003

S01.73

801.S

SOI.SI

S01.82

801.83

808

S08.1

Estrofesclássicas.
Sáficas. Asclepiádicas.Alcaicas.

Formas de verso germânicas,
Formas de verso nórdicas.

Estâncias Edda.

Formas de verso inglesas.
Formas de verso germânicas.

Estâncias Nibelungen,
Minnesànger.
Formas de verso românicas.
Formas de verso francesas.

Quadra. Rondó. Rondei. Vi/anela.

Formas de verso italianas.
Rima IUI oitava. oitava rima. Rima

na terceira. terza rima. Madrigal. Canção.
Soneto. Triolé.

Formas de verso espanholas.
Décima. Glosse. Canción.

Formas de verso eslavas. Outras formas
ocidentais de verso.
Formas de verso orientais (das literaturas indo
européias c semíticas).
Formas de verso indicas.
Formas de verso persas.
Formas de verso árabes.
Outras formas de verso asiáticas. Formas de
verso africanas.
Ciências auxiliares e estudos de filologia.
Exemplo(s) de Combinação(ões):

Semiótica como ciência filológica auxiliar.
Estudo da filologia por meio de escritos etc.
Hermenêutica. Crítica, interpretação,
explicação textual. Recensão, Exegese.

--+ 22.014. 22.06, 22.07
Fontes da lingüística e da filologia.
Coleções de textos.
Fontes orais, sobretudo populares.
Exemplots) de Combinaçãotões):

801.81 :398.21 Contos populares etc. como
fonte de material filológico

Fontes escritas. Textos literários.
Exemplots) de Combinaçãotões):

801.82:821.112.2-2 Schiller Obras
dramáticas de Schiller como fonte
filológica

Fontes mistas.

Retórica. O uso eficaz da
linguagem.
Autoria. Atividade e técnica literária.

986

808.2

808.5

808.5]

808.53
SOS.54

808.543
808.545
SOS.55

SOS.56

--+ mo. 4 ,655.25J(()35). 655.25./.22.
65551,8082
Escrita criativa. Escrita em/arma
publicável.

Classificar aqui os trabalhos gerais

sobre preparo e apresentação de

originais

Editoração. Adaptação e organização do
original para publicação.

--+ ()70.4, 655.254.22
Retórica do discurso. Arte ou técnica da
expressão oral.

--+ 06.053.52, 159.9./6.3. 3r.:8 /'8,
372../6.612. 78. :'92.028.3.81 .u:»,
8/'355
Classificar aqui a >'0=. expressão. gestos.

Indicar os detalhes pela combinação de
dois pontos, caso seja necessário

Exemplots) de Combinaçãotões):

808.5: 159.925 Mímica. Expressividade.
inclusive gesto. linguagem corporal

808.5:372.461 Treinamento,exercício.
inclusive impostação de voz.

exercícios fonéticos
808.5:612.2 Controle da respiração
808.5:612.761 Velocidade da tala
808.5:612.78 Voz e dicção. inclusive

inflexão, tom, timbre
808.5:612.789 Articulação etc.
808.5:616.89-008.434 Distúrbios da fala.

inclusive gagueira, língua presa
808.5:81'342.9 Modulação da fala.

Acentuação, ritmo, entonação
Discurso, fala em público. Oratória.

--+ 25 I, 808.53 Em debates e discussões
públicas

Discursos após ojantar.

Discursos cerimoniais. Discursos.

saudações. brindes para ocasiões

especiais.
Debates e discussões públicas.
Recitação. Arte de declamar.

--+ 80S.55 Para a recitação em coro

Classificar aqui a interpretação oral
Arte de contar histórias.
Leitura em voz alta.
Oratória e efeitos teatrais. Recitação,
declamação em coro.
Conversação.

I
~

I
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81 Lingüística e línguas

81 Lingüística e línguas

Escopo: Classificar aqui os trabalhos sobre filologia no sentido de lingüística
(histórica especialmente). Classificar as descrições históricas de línguas ou grupos de línguas
no número para a língua ou grupo, acrescentando-se -112 (de 8 I-112).
Os auxiliares especiais -111-26 e '11'443 podem ser usados com o próprio 81 para

indicar o assunto da lingüística em geral. e também em combinação com as

subdivisões de 811 para os aspectos lingüísticos de determinadas línguas 011 grupos de línguas

Indicar os vários aspectos, p. ex., a relação com outras disciplinas pela combinação de
dois pontos

Exemplo(s) de Combinação(ões):

81:005 Classificações das línguas (como assunto), p. ex.. por área. tipo lógica.
genética, funcional

81: I Filosofia da lingUística
81:39 Etnolingüistica

81:572 Línguas e antropologia

811.11-112 Filologia das línguas germânicas

Origens e períodos das línguas.
Fases de desenvolvimento.

Usar apenas em combinação com as
subdivisões de 811
'03. '05. '0- (' '09 não são aplicáveis de

modo geral: são reservados para

aplicações especificas (p. ex., no latim.
grego.hebráico, egípcio)

Período antigo. Período arcaico.
Período clássico.
Período médio.

Período moderno.
Língua revivida.

Método de análise de seqüências.
Método descritivo.
Outros métodos.

Traços característicos das línguas.
Línguas dos chamados povos primitivos.
Línguas dos chamados povos
desenvolvidos e civilizados.
Línguas vivas.
Línguas mortas, extintas.

Línguas faladas. Línguas sem literatura.
Línguas escritas. Línguas literárias.

Lingüística geral.
Classificar aqui as introduções.
monografias etc. sobre a lingüística (em
geral) assim como os documentos que

abrangem trabalhos sobre vários assuntos
da lingüística.

Metateoria da lingüística.

linnii'~ti,..OI

Áreas temáticas e facetas da

81-2
81-21
81-22

81-132
81-133
81-139

81-23
81-24
81-25
81-26

81'0

81'1

81'01
81'02
81'04
81'06
81'08

81'16

81'2/'44

Subdivisões auxiliares especiais

81-11 Escolas e tendências em lingüística.
~ 81 '32,81 '33
-l l e suas subdivisões podem ser
acrescentadas a 81' 1/'443

Lingüística diacrônica (lingüística
histórica).

Lingüística sincrônica (lingüística
estática).

Evolucionismo. Lingüística comparada.
~81'362

Estruturalismo. Lingüística estrutural.

Escola de Genebra (F. de Saussure).
Escolade Praga.

Escola de Copenhague (L. Hjelmslev).
Glossemática.

Estruturalismo norte-americano (2. S. Harris).
LingUlstica gerativa (N.A.Chomsky).
~ 81 '344.1,81 '364,81 '372

Tagmêmica. Gramática tagmêmica(K.L. Pike).
Escola de Londres (J. R. Firth, gramática
sistemática de M.A.K. Halliday).

Outras escolas e tendências lingüísticas.
Metodologia da lingüística. Métodos e
meios.

Para métodos identificados com escolas e
tendências usar Sl-l I, p. ex.

Método comparativo (geral) 81-115
Método diacrônico 81-112
Método distributivo 81-116
Métod%rmaI81-116.4
Métodafuncional Bl-l l ô.B

Métodoglossemático 81-116.4
Método histórico 81-112

Método histórico-comparativo (causal)
81-115

81-114

81-1l2

81-115

81-116
81-116.2
81-116.3
81-116.4

81-116.5
81-116.6

81-116.7
81-117

81-119
81-13

,.
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~ 81 Lingü(stica e Unguas,

JC,
~811.93 81'276 Dialetos sociais. Jargões, gfrias de grupos

81'221.2 Mímica, expressão facial c linguagens gcstuais. profissionais. Formas vernáculas especiais,

• 81'221.22 Mímicanatural,expressão facial e linguagens expressões idiomáticas, jargões etc.

gestuais. associados com determinadas camadas

• 81'221.24 Mímica convencionada e linguagens gcstuais. sociais ou grupos de usuários.
Linguagens de gestos dos surdos, Indicar maiores detalhes nas subdivisões

• dos surdos-mudos. por :... e -05".
81'221.4 Linguagens de signosdecódigosvisuais. Classificar os dialetos sociais, jargões e/c.• 81'221.5 Linguagensde signosacústicos,aurais. em línguas específicas acrescentando '2~6

Linguagens de códigosacústicos. 011 suas subdivisões aos números da língua.,
81'221.7 Linguagensde signostáteis (toque ou pressão). em811...

• ~ 003.24 Exemplo/s) de Combinaçãotões):

81'23 Psicolingüística. Psicologia da 811.133.1 '276.6:34 Lfnguados advogados

• linguagem. franceses
~ 159.946.3 811.162. [ '276.3-053.5 Línguados

• 81'232 Aquisição da linguagem. Lingüística do escolares poloneses
desenvolvimento. 81'276.1 Língua ou idiomade determinadasclasses

• 81'233 Desenvolvimento da capacidade de falar do sociais.Socioletos.
individuo. 81'276.11 Línguaou idiomadas camadassuperiores.

• 81'234 Patologia da fala. NeurolingUística. Modo de falar culto. educado.
81'234.2 Afasia. 81'276.12 Línguaou idiomadas camadas inferiores. Modo

• 81'24 Conhecimento prático de línguas. de falarcomum,popular, familiar.
81'242 Lfngua materna. Falantes nativos. 81'276.16 Linguapolida, refinada,de castas. tribunaisou

• 81'243 Lfngua estrangeira. Lfngua adquirida. outras hierarquias.
Segunda Ifngua. Falantes não-nativos. 81'276.2 Modode falar vulgar,chuto. Gíria em geral. I• 81'244 Línguas oficiais. Lfnguas reconhecidas pelo ~ 81-25 rEstado. 81'276.3 Linguaou idiomade determinadogrupo etário• 81'246 Mono e multilingUismo. Mono e ou sexo.

• poliglotismo. Especificar por -053". e -055".
81'246.1 Monolingüismo, monoglotismo. Exemplois) de Combinaçãotões):

• 81'246.2 Bilingüismo. 81'276.3-053.2 Falade bebêou criança.
81'246.3 Multilingüismo (plurilingüísrno) poliglotismo Fala, conversa infantilda mãeou da

j• em geral.TrilingOismo em particular. babá { ~

81'25 Teoria da tradução. 81'276.3-053.5 Falade criançasescolares

• ~ 81 '322. =03,06.053.56,347.78.034, 81 '276.3-053.6 Língua, idiomaou gíriade
519.768.651.926,655.525,81'322.4 adolescentes

• 81'253 Interpretação (tradução oral). 81'276.3-055.1 Línguaou modode falarde
Tradução simultânea. homens

• 81'255 Tradução escrita. 81'276.3-055.2 Línguaou modode falarde
81'255.2 Traduçãoliteral. mulheres• Chaves. 81'276.4 Línguasecreta.jargãoou gíria.

• Exemplo(s) de Combinação(ões): 81'276.45 Línguaoujargão de ladrões, Argot, Rotwelsch
81'255.2:6 Traduçãotécnica etc..

• 81'255.4 Traduçãoestilística,literária. 81'276.5 Gírias de grupos profissionais.
8)'26 Planejamento da língua. Controle da Exemplots) de Combinação/ões):

• língua. PadronizaçAo da língua. 81'276.5:355.11 Gíria de militares
~81'272 81'276.5:378.18 Gíría de estudantes

• 81'27 Sociolingüístíca. Uso da língua. 81'276.6 Linguaou modode falarprofissionale técnico.
8)'271 Uso e pureza da língua, Tecnoletos,

• 81'271.1 Uso correto e incorretodas formas faladase Exemplots) de Combinação/ões):

escritasda língua. 81'276.6:34 Línguajuridica

• 81'271.12 Usocorreto. 81'276.6:355 Línguamilitar
81'271.14 Desvios(incorreções). Solecismos.Lapsos 81'276.6:62 Linguatecnológica e de• (inadvertências), engenharia

t81'271.16 Aceitabilídadede formasfaladase escritas. 81'28 Oialetologia. Lingüística geográfica.• Expressões aceitáveis(segundoavaliação dos Lingüística de área.
nativosda língua). 81'282 Dialetos. Linguas locais e regionais.• 81'271.2 Purezada língua. Variantes. Vernáculos.

• 81'272 SociolingUfstica aplicada, Política da Classificar os dialetos de línguas
Ifngua. específicas acrescentando '282(ou suas

• ~81 '26 subdivisões) e os auxiliares apropriados de

988•• .Óz: 1
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81 '282.2

81'282.3

81'282.4

81'282.8

81'286

81'32

81'322
81'322.2
81'322.3
81'322.4
81'322.5
81 '322.6
81'324
81'33
81'34
81'342

81'342.1

81'342.2

81'342.21
81 '342.22

81'342.3
81 '342.4

(1/9) que indicam as localidades ou regiões

aos números de línguas em 811...
Dialetos locais ou distritais.
Exemplots) de Combinação(ões):

811.161.2'282.2(477.87) Russo
subcarpatiano (dialeto dos ucranianos)

Dialetos regionais, provinciais.
Exemplois) de Combinação(ões):

811.134.2'282.3(468.1) Dialeto andaluz do
espanhol

Variantes nacionais ou dialetos de uma língua
fora de seu pais de origem.
Línguas de contato entre povos. Pidgins e
crioulos.

Classificar aqui informações comuns sobre

pidgins e crioulos. Para pidgins e crioulos

isoladamente ver as subdivisões de =1/=8

(Tabela lc - Auxiliares comuns de língua)

ou as subdivisões de 811 que podem ser

derivadas delas substituindo o sinal de

igual por 811 e um ponto.

Exemplo(s) de Combinação(ões):

811.111.8 Pidgins e crioulos baseados no
inglês derivado de Pidgins e crioulos
baseados no inglês derivado de = 111.8

Lingllfstica geográfica. Geografia dos
dialetos. Distribuição em áreas de Ifnguas
especificas.
Exemplots) de Combinação(ões):

81 '286(084.42) Atlas vocabulares e
lingüísticos

Lingüística matemática.
~ 519.76

Lingllfstica computacional.
Processamento da linguagem natural.
Análise.
Tradução mecânica
Análise do discurso.
Slntese do discurso.
Lingllfstica estatística.
LingOistica aplicada.
Fonética. Fonologia.
Fonética.
~ 801.6,81'35,81 '374.5

Fonética acústica. Análise e propriedades do
som (vocal).

~531.77

Inflexão. Intensidade. Quantidade. Timbre.

Fonética articulatória. Fonação,articulação,
emissão de sons (vocais).
~ 159.946.3, 612.78

Voz. órgãos vocais ou laringe.
Análise da fonação: respiração. duração,
articulação.
Fonética auditiva.

Sons da fala: vogais, consoantes.

~ 003.28.81 '344.2/.4

81'342.51

81'342.52
81 '342.53
81 '342.54

81 '342.55
81 '342.56
81 '342.57

81'342.6
81'342.61

81'342.62

81'342.621

81 '342.622

81'342.623

81'342.7
81'342.8

81 '342.9

81'344

81 '344.1

81 '344.2

81 '344.22
81 '344.24

81'344.3

81 '344.32

81 '344.34

81'344.4

81 '344.6
81 '344.62

81 '35

81'351

81 Lingidstica e linguas

Guturais. Velares.

Velopalatais.
Palatais.

Dentais.
Labiais.
Cerebrais.
Nasais.
Alterações (de som), mutações e leis fonéticas.
Leis fonéticas (mudanças devidas a fatores de
articulação modificada).

Lei de Grimm. Lei de Verner.

Mudanças fonéticas sem fatores de articulação
modificada.
~ 801.631.5

Mudanças gerais.
Analogia. Assimilação. Aférese.

Apócope. Síncope. Metátese.

Mudanças vocálicas.

Alongamento. Trema. Crase.

Monotongação e ditongação. Sándi e elisão

da vogal. Harmonia das vogais.

Mudanças consonantais.

Assimilação. Dissimilação.

Desdobramento. Intercâmbio. Sándi e

elisão consonantal.

SlIabas e silabação,
Coesão da palavra. Eufonia. Acento da palavra.
Tom da palavra.

~801.61

Ênclise. Próclise.

Modulação da oração e da frase. Ritmo e
entonação da fala.

~ 801.61 , 81 '36:".2.82.085.1

Fonologia. Fonêmica.
Para os tipos de línguas segundo a

classificaçãofonológica usar81'442

Fonologia gerativa.

~ 81-1/6.6.81'364.81 T:l
Fonemas.
~ 81 '342.4

Arquifonemas.

Cenemas.
Sistema fonológico.

Oposição distinta (fonológica).

Evolução de um sistema fonológico.
Fonemização,
Caracteristicas fonológicas.
~ 81 '342.4

Fonologia da função representativa.
Funções fonêmicas.

Função delimitativa. Função

culminativa.

Gra femia. Ortografia.
~ 003.03. 003.08. 003.2/3 , 372.462,
81 '342

Alfabeto (em geral).



•• 81 Lingüística e línguas

•
5 81'355 Pronúncia. 81 '366.584 Futuro. I

• ~ 82.085. I X('366.5S4.2 Futuro do presente. Primeiro futuro. ~~

8]'36 Gramática. SI' 366.584.3 Perfeito do futuro. Segundo futuro.

• ~ 372.462,81-116.7,81-117 81 '366.587 Tipos de ação.
Exemplots) de Combinação(ões): Perfectiva. Cursiva, durativa,

• 81 ' 36-112 Gramática histórica imperfectiva. Iterativa. Terminativa.

81'362 Gramática comparada. 81 '366.59 Modo.

• 81'364 Gramática gerativa. Gramática 81'366.591 Indicativo.
transformacional. 81 '366.592 Optativo.

• ~ 81-116.6,81'344.1,81 '372 81 '366.593 Imperativo.
Gramática de estadofinito. 81 '366.594 Conjuntivo. Subjuntivo.• Gramática de estrutura de fase. 81 '366.596 Condicional.

81'366 Morfologia. Flexões (inflexões). 81'367 Sintaxe.• Para tipos de línguas segundo a ~ 81 '366.5-1

• classificação morfológica usar 8/ '-1-13 81'367.2 Frases em geral: ritmo. acentuação. entonação.
81'366.2 Declinação. Tipos de declinação. Sistemas de modulação.

• declinação, ~ 81'342.9
81'366.3 Conjugação. Tipos de conjugação. 81'367.3 Tipos de oração ou frase.

• Conjugação objetiva. Conjugação l!l"367.32 Segundo a atitude do falante para com o
subjetiva. conteúdo expresso.

• 81'366.5 Categorias gramaticais. 81 '367.321 Frases afirmativas.
~ 8/'367.7 81'367.322 Frases interrogativas.

• 81'366.52 Gênero. 81'367.323 Frases optativas.
81'366.521 Masculino. 81 '367.33 Segundo o grau de sua complexidade.

• 81'366.522 Feminino. Complementos da oração.
81'366.523 Neutro. 81 '367.332 Orações simples e suas partes.• 81'366.53 Número. 81 '367.332.2 Orações nominais.
81 '366.531 Singular. 81 '367.332.3 Orações verbais.• 81'366.532 Dual. 81'367.332.6 Sujeito.
81'366.533 Plural. 81 '367.332.7 Predicado.• 81'366.54 Caso. 81 '367.332.8 Cópula.

• 81'366.541 Nominativo. 81 '367.333 Complementos de oração: objeto, atributos
81'366.542 Vocativo. (substantivo, adjetivo). I

',,"• 81'366.543 Genitivo. 81 '367.334 Orações incompletas. Equivalentes de oração.
I

81'366.544 Acusativo. 81 '367.335 Orações compostas. Frases (com orações I• 81'366.545 Dativo. coordenadas e subordinadas). I

81'366.546 Ablativo. 81'367.335.1 Purataxe. Coordenação.

• 81'366.547 Locativo. 81 '367.335.2 Hipotaxe, Subordinação.
81'366.548 Instrumental. 81 '367.335.3 Elipse.

• 81'366.549 Outros casos (p. ex., nas línguas caucasianas). 81 '367.4 Frases do ponto de vista sintático.
Adessivo. I/ativo. Caritivo. ~81'373.74• 81'366.55 Comparação. Agrupamentos e grupos de

• Comparativos. Superlativos. palavras. Tipos e elementos de frases.
81'366.56 Pessoa. Frase nominal. Frase verbal. Sintagmas.

Prime~a,segunda,rerce~a 81 '367.5 Construção de frases e orações.• pessoa. 81'367.51 Organização da oração. Posicionamento das

• 81'366.57 Voz. orações principais e subordinadas nas frases
81'366.571 Voz ativa compostas.

• 81'366.573 Voz passiva. Ordem lógica, ordem invertida
81'366.574 Voz reflexiva. Voz média das orações.

• 81'366.58 Tempo e aspecto. 81'367.52 Ordem das palavras. Posicionamento das
81'366.581 Presente. partes do discurso dentro da oração.

• 81'366.582 Passado. Ordem lógica, ordem invertida
81'366.582.2 Imperfeito. das palavras.

• 81'366.582.3 Passado histórico. Pretérito. Passé defini, 81'367.6 Partes do discurso.
81'366.582.4 Aoristo. ~ 81'373.614

• 81'366.582.5 Perfeito. Perfeito do presente. Primeiro 81'367.62 Palavras léxicas. Palavras auto-semânticas.
perfeito. 81'367.622 Substantivos.• 81'366.582.6 Mais-que-perfeito. Perfeito do passado. 81 '367.622.11 Substantivos comuns.

81'366.582.7 Passado anterior. Segundo perfeito do passado. 81 '367.622.12 Substantivos próprios.• Mais-que perfeito-duplo. 81 '367.622.13 Substantivos concretos.

• 990
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. 81'367.622.14
81'367.622.15
81'367.622.16
81'367.622.17
81'367.622.18
81'367.622.19
81'367.622.21
81'367.622.22
81'367.622.23
81'367.623
81'367.623.1
81'367.623.2
81'367.623.3
81'367.623.4
81'367.623.6
81'367.623.7
81'367.623.8
81'367.623.91
81'367.623.92
81'367.624

81'367.625
81'367.625.1
81'367.625.2
81'367.625.3
81'367.625.4
81'367.625.41
81'367.625.42
81'367.625.43

81'367.625.44
81'367.625.45
81'367.625.5
81'367.626
81'367.626.1
81'367.626.2
81'367.626.3
81'367.626.4
81'367.626.5
81'367.626.6
81'367.626.7
81'367.626.8
81'367.627

81'367.628

81'367.63

81'367.632

81'367.633
81'367.634
81'367.635
81'367.7

Substantivos abstratos.
Substantivos de agentes. Nomina agentis.
Substantivos de ação. Nomina actionis.
Nomina instrumenti.
Nominaloci.
Nomina temporis.
Substantivos coletivos.
Diminutivos. Hipocorlsticos.
Aumentativos.
Adjetivos.
Adjetivos concretos.
Adjetivos abstratos.
Adjetivos denominativos.
Adjetivos numerais.
Adjetivos possessivos.
Adjetivos demonstrativos.
Adjetivos interrogativos.
Adjetivos indefinidos.
Adjetivos relativos.
Advérbios.

Advérbios relativos. Partículas
adverbiais.

Verbose formas verbais.
Verbos transitivos.
Verbos intransitivos.
Verbos finitos.
Infinitivo, particípios, gerúndios etc..
Infinitivo.
Supino.
Particlpios.

Particípio presente. passado,
futuro.

Adjetivos verbais. Gerundivos.
Substantiyos verbais. Gerúndios.
Verbosauxiliares.
Pronomes.
Pronomes pessoais.
Pronomes possessivos.
Pronomes demonstrativos.
Pronomes relativos.
Pronomes interrogativos.
Pronomes indefinidos.
Pronomes reclprocos.
Pronomesreflexivos.
Numerais.

Cardinais. Ordinais.
Interjeições,

--+ 81 '373.47

Palavrasgramaticais (palavrasde função,
palavrassinsemânticas).
Artigos.

Artigos definidos, indefinidos.
Preposições.
Conjunções.
Partículas.
Função sintática e emprego de diferentes
categoriasde palavras e categoriasgramaticais.

81'372

81'373

81'373.2

81'373.21

81'373.22

81'373.23

81'373.231

81'373.232
81'373.232.1
81 '373.232.2
81'373.232.3
81 '373.232.4

81'373.233

81'373.234

81'373.235

81'373.237
81'373.4

81'373.42

81'373.421
81'373.422
81'373.423

81'373.424

81 Lingãistica e llnguas

referencial). Conotação (significado

emotivo). Significado contextual.
Semântica gerativa. Estrutura profunda e
superficial. ~

--+ 81-116.6,81'34-1.1.81 '364

Lexicologia.
--+ 81'367. 7

Nomes segundo os tipos de objeto que
denotam. Onomástica.
Nomes de lugares.Nomes geográficose
topográficos. Geônimos e topônimos.
Toponímia.
Nomes na natureza (exceto geográficos ou
topográficos).

Especificar por: ...
Exemplois) de Combinaçãotôes):

81'373.22:524.3 Nomes de estrelas
Nomes de pessoas, grupos de pessoas, povos
etc. Antroponímia.
Nomes próprios (pessoais). Prenomes, nomes
de batismo etc..
Nomes de família.
Sobrenomes. Sobrenomes pessoais.
Patronímicos. Matronímicos.
Nomes de casas, de famílias: reais. nobres etc..
Nomes de grupos de parentesco (derivados de
ancestrais comuns).
Exemplots) de Combinaçãotões):

81'373.232.4(411)Nomesdeclãs
escoceses ou

811.152.2'373.232.4 Nomes de clãs
escoceses

Nomes de grupos com elo. status ou posição
socialcomum.

Nomes de castas.

Nomes de povos ou raças com características
étnicas e lingüísticas distintas.

Especificar por (= ...) (Tabela lf)
Exemplots) de Combinaçãotões):

81'373.234(=81) Nomes de tribos
indígenasnorte-americanas

Nomes de habitantes de países, regiões,
localidadesetc..

Especificar por II/9) (Tabela le)

Nomes de profissões.
Categorias diversas de palavras.

--+ 81'373.72

Palavras relacionadas na forma, sentido, raize
som.
Sinônimos.
Antônimos.
Homônimos.

Homógrafos. Homôfonos.

Homônimos completos.

Palavras relacionadas pela raiz. Palavras
etirnologicamente afinse cognatas.

--+ 81'373.6.81'374..1



•• 81 Lingüística e línguas

•• Sernitraduções (empréstimos misturados). 81'374.74 Ordem segundo a estrutura gráficados

• --+81 '373.613 caracteres. c.....

81'373.46 Palavras de assuntos especializados. 81'374.8 Dicionários segundo o número de línguas. '1

• --+81 '276.6 81'374.81 Dicionários rnonolíngües.

Palavras técnicas. 81'374.82 Dicionários multilíngües.• 81'373.47 Palavras exclamatórias. Pragas. Palavrões. 81'374.822 Dicionários bilíngües.

• --+ 179.5,81 '367.628 81'374.823 Dicionários poliglotas (três ou mais línguas).

81'373.48 Palavras da moda. Modismos. Clichês. 81'38 Estilística geral.

• Chavões. Slogans etc.. 81'42 Lingüística do texto, Análise do discurso.

81'373.49 Eufemismos. 81'44 Lingüística tipológica.

• 81'373.6 Etimologia. Parafamílias e grupos lingüisticos ver

--+81 '374.4 811...

• 81'373.61 Leis gerais da etimologia 81'442 Tipos de línguas segundo a classificação

81'373.611 Formação de palavras: raízes, afixos, fonológica (tipologia).

• reduplicação, Derivação. Palavras básicas e 81'442.2 Línguas vocálicas (línguas que têm menos de 70
derivadas. por cento de fonemas consonantais).• 81'373.612 Significados das palavras e suas mudanças (leis 81'442.3 Línguas consonantais (linguas que têm mais de
semânticas). 70 por cento de fonemas consonantais).• 81'373.612.2 Uso metafórico das palavras. Metáfora (no 81'443 Tipos de língua segundo a c1assificaçllo

• sentido estrito). Metonímia Sinédoque. morfológica.

!81'373.612.4 Pleonasmo. 81'443.2 Línguas isolantes.

• 81'373.613 Empréstimo. 81'443.3 Línguas aglutinantes.
\

--+81 '373.45 81'443.4 Línguas flexionadas.

+• 81'373.614 Etimologia de partes do discurso. 81'443.5 Línguas polissintéticas.
Especificarpor '367.6...

• 81'373.7 Fraseologia. Divisões principais
81'373.72 Expressões idiomáticas.

!• 81'373.74 Frases do ponto de vista léxico. 811 Línguas.
--+81 '367.4 As subdivisões de 81 1podem ser derivadas I

I• 81'374 Lexicografia. Dicionários: sua compilação e de ,1/,9 (Tabela Ic Línguas) substituindo o
I

• conteúdo. sinal de igualdade por um ponto. Aqui são

Os dicionários, como tais, não são enumerados apenas alguns exemplos de

• classificados aqui, mas com o emprego do línguas e grupos lingüísticos
r..;....

auxiliar deforma (038) Para maior especificação de línguas

• Exemplo(s) de Combinaçãotões}: específicas ou grupos de línguas,

(038) =111 Dicionário inglês acrescentar '0/'44 e/ou -2/-26

• (038)54 =134.2 Dicionário de química em 81U1.9=. =1/=9 (Tabelalc)

espanhol ou Exemplots) de Combinação(ões):

• 54(038) =134.2 Dicionário espanhol de 811.111-26 Inglês como língua literária

química 811.124'02'36 Gramática do latim clássico• 81'374.2 Dicionários segundo o vocabulário que contêm. 811.134.2'24 Conhecimento prático de

• Exemplots) de Combinaçãotões): espanhol
81'374.2'374.221 Dicionários de 811.163.1'3~6.53 Número (singular, dual,

• sinônimos plural) no antigo eslavo eclesiástico
81'374.2'374.24 Dicionários de arcaísmos 811.1/.2 Linguas indo-européias.

• 81'374.2'374.26 Dicionários de assuntos 811

especializados (p. ex., dicionários 811.1 Línguas indo-européias em geral.

• técnicos) 811.11 Línguas germânicas.
81'374.2'374.26:1 Dicionários de filosofia 811

• 81'374.2'374.26:54 Dicionários dequimica 811.111 Inglês.

81'374.3 Dicionários explicativos, interpretativos e Indicar as fases por 'o...

• ilustrativos. 811Exemplois) de Combinaçãotões):

81'374.4 Dicionários etimológicos. 811.111'01 Anglo-saxão (inglês antigo)• 81'374.5 Dicionários fonéticos. 811.111 '04 Inglês médío <f--+003.28 811.112.2 Alemão (alto-alemão, alemão-padrão escrito).• 81'374.7 Dicionários segundo sua ordenação (arranjo). Indicar as fases por 'o...
I• 81'374.72 Ordem formal. 811Exemplo(s) de Combinaçãotões):

81'374.721 Ordem alfabética 811.112.2'04 Médio alto-alemão I

• 81'374.722 Ordem pela raiz das palavras. (c. séculos X-XIV)
81'374.73 Ordem conceitual (semântica). 811.112.5 Holandês (flamengo na Bélgica e no nordeste da

• 992
I

•
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França). 811• 811 811.41 Línguas afro-asiáticas (hamito-semíticas),
c~

811.12 Linguas itálicas. 811.1
811 811.411.16 Hebraico.

• 811.124 Latim. Indicar as fases por '0...

Indicar as fases por 'o... 811 Exemplots) de Combinaçãotõest:

• 811 Exemplo(s) de Combinaçãotões): 811.411.16 '02 Hebraico bíblico

811.124 'OI Latim antigo 811.411.16'03 Mishnaico

• 811.124 '02 Latim clássico 811.411.16 '04 Hebraico medieval.
811.124 '03 Latim vulgar Hebraico rabínico

• 811.124 '04 Latim medieval 811.411.16'08 Hebraico moderno
811.124 '06 Latim moderno (p. ex., para 811.411.21 Árabe.• nomenclatura científica) Indicar as fases por '0...

811.13 Linguas românicas. 811 Exemplots) de Combtnaçãotões):• 811 811.411.21 '02 Árabe clássico
811.131.1 Italiano. 811.411.21 '06 Árabe moderno (rpadrão")• 811 811.42 Linguas nilo-saarianas.

• 811.133.1 Francês. 811
Indicar as fases por 'O... 811.43 Linguas congo-kordofanianas (nígero-

• 811 Exemplo(s) de Combinaçãotões): kordofanianas).
811.133.1 'OI Francês antigo 811

• 811.133.1 '03 Anglo-normando 811.432.875 Grupo suaíli.
811.134.2 Espanhol. 811

• 811 Exemplo(s) de Combinaçãotões): 811.45 Línguas khoisan.
811.134.2 '282.3(468. I) Dialeto 811." andaluz do espanhol 811.51 Línguas uralo-altaicas.

811.134.3 Português. 811• 811 811.511.141 Húngaro.

• 811.14 Grego (helênico). 811
Indicar as fases por '0... 811.521 Japonês.

• 811 Exemplo(s) de Combinaçãoiões): 811
811.14 '02 Grego clássico 811.531 Coreano.•., 811.14 '03 Coiné (grego do Novo 811

Testamento) 811.541 Ainu.

• 811.14 '04 Grego bizantino 811
811.14'06 Grego moderno 811.55 Línguas paleossiberianas.• 811.15 Linguas celtícas. 811
811 811.56 Linguas esquimó-aleútes,• 811.16 Linguas eslavas. 811
811 811.57 Linguas dravídicas.• 811.161.1 Russo. 811

• 811 811.58 Línguas sino-tibetanas.
811.17 Linguas bálticas. 811

• 811 811.581 Línguas chinesas.
811.21/.22 Línguas indo-iranianas. 811

• 811 811.61 Linguas austro-asiáticas.
811.214.21/.22 Hindustani (complexo hindi-urdu). 811

• 811.214.21 Hindi. 811.621 Línguas malaio-polinésias.
811 811• 811.214.22 Urdu. 811.622 Línguas oceânicas.

811.29 Linguas mortas indo-européias (não 811• relacionadas em outros lugares). 811.71 Linguas indo-pacíficas (não-austronésias).
811 811• 811.34 Linguas mortas de filiação desconhecida, 811.72 Línguas australianas.

<> faladas no Mediterrâneo e no Oriente 811• Próximo (exceto semíticas). 811.8 Línguas ameríndias.



Os aspectosjilológicos da literatura podem ser indicados pela combinação de dois

pontos com 801 e suas subdivisões 801.6183

Os aspectos lingüísticos da literatura podem ser indicados pela combinação de

dois pontos com 81...
Maiores detalhes podem ser indicados pelos auxiliares comuns, combinação de

dois pontos etc.
Exemplots) de Combinaçãoiões):

82:001.8 Sistemática da literatura <\/~ . \)l t ~ ~

82: I Filosofia da literatura

82: 111.852 Estética da literatura. Gosto literário

82: 176.8 Ética literária, inclusive plágio
82(091) História literária em geral

82 Literatura

Subdivisões auxiliares especiais

c"'..
1
!

I

I
'1'

I
?

.\. . \; C'\ f'1,-

\
I

.; :) \;

J" \
." )). ,-\ \ \ \ J~' -' j •

máquinas. Linguagens de programação.
Linguagens de computador.
~ 681.3.062

Especificar pela extensão alfabética

(Tabela Ih)

8lJ

Formas poéticas mais curtas.
Enigmas, adivinhações.

~398.6

Epigramas. Madrigais (no sentido literário).

-~ 784.15,801.675.2

Sonetos.

~ 801.675.2

Rondéis, rondós. Triolés.

~ 801.675.1

Poemas nupciais.

Epitalâmios. Protalâmios.

Epitáfios, Inscrições tumulares.

Almanaques poéticos.

Teatro. Peças.
~ 792.82-12

Tragédias.
Comédias.
Comédia no sentido estrito.

Drama com um jinal feliz mas que não é

discrepante da seriedade

Comédias, i.e., peças para divertir.
Comédias leves. Vaudevilles. Lustspiele.

Alta comédia. Comédia

aristocrática. Baixa comédia. comédia da

vida de classe baixa. Comédia de intriga.

Farsa. Comédia popular. Comédia de
situação.
Série de cenas independentes. Esquetes.
Revistas.
Paródia. Sátira.
~ 82-17, 82-7

Melodramas. Peças de suspense.
Mistérios. Teatro popular.
Peças históricas.
Tipos diversos de peças.

82-193.2

82-193.5

82-193.3

82-193

82-193.1

82-193.4

82-2

82-193.6

82-194

82-223

82-23

82-21
82-22
82-221

82-224

82-222

82-24
82-25

82-225

994

Línguas artificiais.
8lJ

Línguas artificiais para uso entre seres
humanos. Línguas auxiliares
internacionais (interlínguas).

8lJ
Línguas artificiais usadas para programar

Formas literárias. Gêneros.

Poesia. Poemas. Verso.
Verso dramático.

~82-2

Poemas dramáticos. Teatro em

verso.

Poemas épicos.
Epopéia jocosa. Poemas heróicos cômicos.
Poemas bucólicos. Poemas pastorais.
Idflios. Éclogas.
Poemas líricos.
Odes religiosas. Hinos. Canções
laudatórias. Verso ritual. Odes báquicas,
ditirambos. Poemas metafisicos, místicos.
Odes heróicas. Panegíricos.
Elegias. Lamentos. Monodias. Trenodias.
Baladas.
~ 398.8,82-146.2

Poemas morais, filosóficos.
Canções sentimentais, cômicas etc..
Cantos báquicos. Cantos eróticos.

Baladas sentimentais. Canções de amor.

Canções cômicas.

Cantatas. Poemas destinados a serem
musicados.
Poemas didáticos.
Poemas descritivos.
Poemas satíricos e humorísticos.
Poemas alegóricos. Fábulas, parábolas em
verso etc..
Verso melódico. Verso com música.
~ 82-147
Poemas comjazz.

81 Literatura

811.9

811.92

811.93

82-1
82-12

82-14
82-141

82-13
82-132

82-133

82-1/-9

82-145

82-146

82-146.1

82-146.2

82-146.3

82-147

82-192

82-15
82-J6
82-17
82-191

82-142

82-143

82-144

•••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••
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82-251

82-252
82-254

82-27

82-28

82-291
82-291.1

82-291.2

82-292

82-293

82-293.1

82-293.2

82-293.4

82-3
82-31

82-311.1

82-311.2

82-31 I.3

82-311.4

82-311.5

82-311.6

82-311.7

82-311.8

82-311.9

82-312.1

82-312:2

82-312.3

82·312".4

Teatro religioso.

~ 82-291.1.82-97
Peças de fantasias, de histórias de fadas.

Peças para apresentação em ocasiões

festivas. Peças ocasionais.

Monólogos. Recitações, declamações.

Peças para um único ator.

Peças tendenciosas, didáticas,

propagandísticas.

Teatro medieval e renascentista.

Teatro li túrgi co.

~ 82-251. 82-97
Peças religiosas, bíblicas. Peças
de milagres, de mistérios. Peças da

Natividade. da Paixão.
Teatro secular.

Moralidades. Peças morais com

exemplos edificantes. Farsas satíricas.
Peças de tolos.

Teatro popular. Peças folclóricas, populares.

~398.54

Teatro musical. Libretos.

~ 78.089.1,782
Ópera.

Óperas cômicas. Operetas.

Teatro musicado. Teatro declamado com

acompanhamento musical. Melodrama (no

sentido estrito).

~82-23

Ficção. Narrativa em prosa.
Romances.

Romances psicológicos. Romances
introspectivos, na primeira pessoa.

Romances de costumes e caracteres. Descrição

da vida quotidiana. Romances realísticos,

romances da vida como ela é.

Romances que dependem do enredo. Romances

de aventura.

Romances sociais. Romances picarescos.

Romances frívolos, cômicos.

Romances históricos. Romances políticos.

Romances de guerra

Romances tendenciosos, didáticos,
propagandlsticos.

Romances de viagem. Romances exóticos.

Romances científicos. Ficção cíentífica..

Romances filosóficos.

Romances existenciais.

Romances religiosos. Romances Comtemas

místicos ou morais.

Romances bucólicos. Histórias da vida no
campo.

Romances de crime. Romances de detetive.

Romances policiais. Romances de mistério,
suspense.

82-312.8

82-312.9

82-313.1

82-313.2

82-32

82-34

82-341

82-342

82-343
82-344

82-36

82-39

82-4

82-5

82-6

82-7

82-82

82-83

82-84

82-845

82-9
82-91

82-92

82-93

Romances simbólicos, cabalísticos.

Romances fantásticos, de fantasia.

Romances satíricos.

Romances utópicos.

Histórias curtas. Narrativas curtas.

Novelas.

82-32 == 82-31
Contos.

~398.2

Contos cômicos.

~ 82-311.5
Contos com moral teórica ou prática.
Fábulas,

Mitos. Lendas. Histórias de fadas.

Contos sobre o fantástico, o sobrenatural, o

macabro.

Historietas. Contos breves. Anedotas.

~398.23

Romances antigos (p, ex., medievais).

Ensaios.

Oratória. Discursos.
Sermões. Discursos. Palestras.

Saudações.

Cartas. Arte de escrever cartas.
Correspondência. Cartas genuínas.
Outras obras em forma epistolar.

Sátira em prosa. Humor, epigrama,
paródia etc..
Poligrafias. Seleções, extratos.

Antologias. Coletâneas de curiosidades.

~08

Diálogos filosóficos ou discursivos.

Conversações sobre vários assuntos.

Máximas. Sentenças. Aforismos. Ditos

profundos. Adágios. Provérbios.

Pensamentos. Conversa de mesa. Obiter

dieta.

Chistes. Trocadilhos. Jogos de palavras.

Outros gêneros diversos.
Literatura popular.
~ ()87.6. 398.5
Edições populares. Versões

simplificadas.

Literatura periódica. Textos impressos em

publicações seriadas,jornais, revistas.

Jornalismo. Literatura ocasional.

Escritos polêmicos, políticos. Panfletos.
~ 050. oro

Literatura para crianças. Literatura

juvenil.

~ 087.5



• 82 Literatura

•• -+ 82(091).929 82...AlZ2 Coleções iocom pie tas.., 82-95 Critica como gênero literário. Recensões. 82...AlZ3 Seleções. Antologias.

iHistórias literárias. 82...AlZ4 Contribuições às obras de outros autores.

• -+ 82.09 Obras em colaboração.
82-96 Obras de ciência e filosofia como 82...AlZ411 Introduções. Prefácios. Prólogos.

• literatura. Apresentações. Epígrafes. Dedicatórias.
82-97 Literatura religiosa em geral. 82...AlZ412 Obras coletivas. em colaboração (organizadas• -+ 244,82-251,82-291.1 pelo autor ou com contribuições do autor).

• 82-98 Motes, slogans, lemas. Máximas pessoais. 82...AlZ5 Obras anônimas atribuídas a um autor.
Inscrições. Rébus, cartas enigmáticas. Obras sob pseudônimos, criptônimos.

• Charadas. Anagramas. 82...AlZ6 Obras no nome do autor mas atribuídas a
82-991 Dissertações. outros. Obras espúrias.

• 82-992 Descrições de viagens. 82...A/Z7 Obras individuais.
82-993 Literatura licenciosa, lasciva. Literatura Acrescentar o título, abreviado se for o

• erótica. Pornografia. caso
82-994 Literatura excêntrica. Literatura de loucos, Exemplo/s) de Combinaçãotões):

• visionários, iluminados. 821.111SHAK7ROM Romeu e Julieta de
82-995 Contrafações literárias. Pastiches. Obras Shakespeare

• imaginárias, atribuídas a alguém. 821.111SHAK7ROM.03=112.2 Romeu e
-+ 098.3 lulieta, traduzido para o alemão• 82'0 Origens e períodos das línguas. 82.0 Teoria, estudo e técnica da• Fases de desenvolvimento. literatura.

• 82'0 =. 81'0 Estes auxiliares especiais podem ser

I82'01 Periodos antigos ou primitivos. Formas usados com os números para a literatura

• iniciais. das diversas línguas ou para asformas t::':-
l

82'0 literárias, ou ambas

• 82'04 Periodo médio. Medieval. Exemplots) de Combinaçãotões):

82'0 82-2.09 Crítica de obras teatrais

• 82'06 Período moderno. 821.112.2-2.09 Crítica de obras teatrais
82'0 alemãs

J• 82'282 Literatura em línguas locais e regionais, 82.02 Escolas, tendências e movimentos
dialetos, variantes e vernáculos. literá rios.• 82 '282=. 81'282 Especificar por "..... (Tabela Ig), (1/9)

• (Tabela le) ou pela extensão alfabética

82...AlZ Obras de autores individuais. (Tabela Ih)

• O número para a literatura na língua Para as escolas e tendências em

pertinente é selecionado de 821 ... e os lingüística ver 81-11 ...

• autores são indicados pelo nome, 82.09 Crítica literária. Estudos literários.
abreviado, se convier 82.091 Estudos literários comparados. Literatura

• Exemplo(s) de Combinaçãotões): comparada.
821.111SHAK Obras de Shakespeare Divisões principais

• 821.133.1-2MOL Obras teatrais de
Moliêre 821 Literaturas das diversas línguas.• 82...AlZll7 Tipos de edição. As subdivisões de 821 podem ser

• 82...AlZI17].01 Na línguaoriginal. derivadas de ,I/,9 (Tabela Ic Línguas)

82...AlZ 117].02 Em edição bilíngüeou comentada. substituindo-se o sinal de igual por um

• 82...AlZI17].03 Texto traduzido. Texto transliterado ponto. Aqui são enumerados apenas alguns

(p. ex., latinizado). exemplos

• 82...AlZ 117].05 Condensações. Paráfrases. Indicar a literatura em dialeto por '282e

82...AlZ 117].07 Interpretações. Recensões. subdivisões. Usar (4/9) para classificar as

• 82,..AlZ117].08 Língua e estilo (do autor ou obra). literaturas regionais ou nacionais. seja no

Vocabulário. Gramática. próprio 821, seja na literatura de uma

I• Características estilísticas. língua particular

82.,.AlZ117].091 Fontes da obra. Material de fonte do autor 821.1/.9= =//=9 (Table Ic) <t• (obras imitadas, adaptadas etc.). Exemplots) de Combinaçãoiões):

82,..AlZI17].092 Continuações, seqüências (com título diferente 821(494) Literatura suíça em geral• ou por outros autores). 821.133.1(494) Literatura suíça na língua
82,..AlZ117].093 Defesas. Apologias. francesa• 82...AlZl Obras ou coleções completas. 821.133.1 '282.4(494) Literatura no dialeto

• 996

• L•
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821.111

821.112.2

821.133.1

821.1342

suíçodo francês
Literatura inglesa.
Exemplots) de Combinaçãotões):

821.111 (73)Literatura norte-americana,
i.e.,literatura dosEUAnalíngua
inglesa

821.111(411)Literatura escocesa na Ilngua
inglesa

821.111 '282.3(414)Literatura escocesa em
lallans(dialeto inglês das Lowlands
escocesas)

Literaturaalemã.
Exemp/o(s) de Combinaçãotões):

821.112.2(436)Literaturaaustríaca
emalemão

Literatura francesa.
Exemplots) de Combinaçãotões):

821.133.1 (71) Literaturacanadense
em francês

Literatura espanhola.
Exemplo(s) de Combinaçãotões):

821.134.3

821.14

821.161.1

821.521

821.922

82 Literatura

821.134.2(7/8)Literaturahispano
americana

821.134.2(8)Literaturasul-americana
em espanhol

821.134.2(82)Literaturaargentina
Literatura portuguesa.
821Exemplo(s)de Combinação(ões):

821.134.3(81)Literatura brasileira
Literatura grega (helênica).
Exemp/o(s) de Combinaçãotões):

821.14'02 Literatura do grego
clássico

821.14'06 Literaturado grego
moderno

Literatura russa.
821

Literatura japonesa.
821

Literatura em esperanto.
821
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9 Geografia. Biografia. História

A Tabela le (Auxiliares comuns de lugar) e a Tabela Ig (Auxiliares comuns de tempo)
serão continuamente utilizadas nesta classe. Além disso, a Tabela Ik-05 pode ser

necessária para exprimir características pessoais. a Tabela Ik-03 para materiais
usados nafabricação de artefatos em arqueologia e a Tabela Jf(Agrupamento
étnico) para tópicos em história. A Tabela lc (Auxiliares comuns deforma) será
necessária constantemente, e em geografia as subdivisões de (084.3) podem ser úteis
para exprimir a forma e a escala dos mapas.

Exemplo(s) de Combinação(ões):
9-05 Pessoas e características pessoais em geografia, biografia e história

902.3

I

J.

Pré-história. Restos, artefatos e
relíquias pré-históricas.
~ 502.8. 7.031

Interpretação e síntese dos restos materiais do

homem primitivo. suas formas culturais e suas
civilizações.
Três diferentes tabelas auxiliares especiais
podem ser usadas com 903 e suas subdivisões.
Esses conceitos são introduzidos por --I. para
exprimir a forma e o tipo dos restos .. 0 para
expressar os materiais dos quais são feitos os
objetos e o '(apóstrofo) para expressar o tipo
de cultura e nível de civilização. Todas três
podem ser usadas em combinação ou
independentemente. de acordo com a
necessidade. Usar preferencialmente as
subdivisões de 011.08 quandofor possível. p.
ex. 903.01, e não 903-494.2 Objetos lascados
A ordem de citação (inversa da ordem de
arquivamento) é: 1) Tipo de cultura e nível de
civilização. 2) Materiais e técnicas. 3) Tipo e
forma dos restos
Exempiots) de Combinaçãotões):

903"63" Períodos e idades arqueológicas,
pré-históricas, preto-históricas

903-03 Materiais dos restos e artefatos

903-032.42 Restos de ouro
903-033.64 Restos de barro

903-034.4 Restos de cobre

Datação por seqüência. Datação por
sertução.

Datação por tipologia.
Técnicas físico-químicas de datação.
Datação por radiocarbono, Datação
paleornagnética. Datação por análise química.

Datação pela pátina, hidratação de obsidiana,

tennoluminescência.

. Técnicas geocronológicas de datação.
\Seqüência de varvito glacial, taxa de

sedimentação.
Técnicas paleontológicas (paleobotânicas e
paleozoológicas) de datação.
~ 630*55

Palinologia (análise do pólen).
Dendrocronologia (datação pelos anéis de
crescimento).

903

902:66

902.63

902.67

902.64

902.65

998

Divisões principais
902.2 Trabalho de campo e sítios arqueológicos

em geral.
~ 351.853.502.502.8

Métodos e técnicas de arquelogia de
campo.
Técnicas de escavação, de preservação.
Técnicas de registro em arqueologia.
Técnicas de datação em arqueologia.
Datação por estratigrafia.

902.4

902.6
902.62

902 Arqueologia.
Métodos e técnicas para o estudo das

antigas civilizações e culturas com base no

descobrimento e interpretação de ruínas e
vestígios materiais.

Subdivisões auxiliares especiais
902.01 Tipologia. Estudo comparado da forma.

Estratigrafia. Estudo comparado de locais.
Associações. Achados. Seriação.

902.03 Arqueologia segundo as condições,
localização etc. do sítio e das escavações.

Estas subdivisões auxiliares especiais
podem ser usadas para ampliar as
subdivisões principais abaixo. Elas

pressupõem a ordem de citação: técnica 
ramo especial da arqueologia. No caso de
ser necessário inverter a ordem. devem-se
usar os dois pontos

902.03=69.03
Exemplots) de Combinaçãoiões):

902.4.034 Técnicas de registro em

arqueologia subaquática

902.34:902.4 Arqueologia subaquática

técnicas de registro

902.034 Arqueologia subaquática

Exempiois) de Combinação(ões):
902.4.034 Técnicas de registro em

arqueologia subaq uática
902.034.4 Arqueologia de restos parcialmente submersos.

902.03
902.035 Arqueologia de sítios subterrâneos profundos,

sítios em encostas de montanhas, cavernas e

abrigos rochosos.

Exemplo/s) de Combinação(ões):
906.66.035 Técnicas de datação

geocronológica na arqueologia de

cavernas

••...,
•
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91 Geografia. Exploração da Terra e dos diversos países. Viagens.
Geografia regional

-+ 308,528,55

Informações sobre um assunto específico em relação a determinado lugar são classificadas

com o assunto, com o emprego de (1/9) Tabela Ie

Exemplots) de Combinação(ões):

331.2(450) Salários na Itália

903.15

Objetos de culto. Objetos religiosos.
Restos artísticos.

-+ 7.031.1

Pinturas em cavernas.
Restos de alimentos. Restos de cozinha.
Sambaquis.
Habitações pré-históricas.
Assentamentos pré-h isto ricos.
Restos funerários.
Sepulcros pré-históricos, túmulos.
Monumentos pré-históricos de pedra.
Lugares de culto.
Templos, altares.
Depósitos intencionais (exceto túmulos).
Provisões. Depósitos votivos. Achados em
pântanos.

Restos culturais dos tempos
históricos.

-+ 502.8, 7. 031

Antiguidades, artefatos dos tempos

antigos, medievais e modernos.

Indicar o assunto ou campo de interesse

pela combinação de dois pontos com 0/9

Especificar a localização por (1/9). a data

por "... ", os materiais por -03 da Tabela Ik

Exemplots) de Combinaçãotões):

904:6 Antiguidades industriais
904:621 Máquinas e ferramentas antigas
904:624.21 Pontes históricas e seus restos
904:72 Arquitetura histórica e restos
904:725.826 Restos de estádios, anfiteatros

etc.

Estudos de área. Estudo de uma
localidade.

Classificar aqui estudos abrangentes de

história, geografia, costumes, cultura.

economia etc. de uma área.

Especificara localidade pela Tabela Ie

(319)

Exemplots) de Combinaçãotôes):

908(411) Estudos gerais sobre a Escócia
908(414.45) Estudos sobre Midlothian
908(436.5) Estudos sobre Kârnten

(Carintia), inclusive: Kãrtncr
Heimatbuch

903.28

903.3
903.4
903.5

903.26
903.27

903.8

903.6
903.7

904

908

903-422.11

903-462

903'1
903'12
903'13
903'14
903'15
903'16
903'18
903.01

903.02

903.03
903.04

903.87
903.08

903.21'12.05 Ferramentas de metal
fundido de povos caçadores

903.23 '15.02 Cerâmica feita em tomo de
povos nômades

903.5'16 Restos funerários em culturas
agrícolas avançadas

903.25-032.42 Ornamentos de ouro
903.26'14.08-035.3 Objetos de culto feitos

de madeira talhada de povos pastoris
Tabela Ik-03 para enumeração dos materiais

Subdivisões auxiliares especiais
903-4 Tipo e forma dos restos.

903-4=62-4

Objetos redondos.
903-4

Tubos.
903-4

Formas de culturas pré-históricas.
Culturas de caça e pesca.
Culturas de agricultura primitiva.
Culturas pastoris.
Culturas nômades.
Culturas de agricultura avançada.
Culturas urbanas (civilizações).
Objetos de pedra e osso segundo o método
de modelar utilizado.

Objetos lascados, desbastados, polidos.
Cerâmica segundo o método de
manufatura.

Cerâmica modelada, feita com anéis, feita no
torno.

Vidro segundo o método de manufatura.
Têxteis segundo o método de manufatura.
Têxteis trançados, tricotados, tecidos.
Artefatos de metal segundo o método de
manufatura.
Metal fundido e forjado.

Artefatos segundo a qualidade da execução.
Ornamentaçllo. Decoraçllo.
Objetos pintados, talhados, esculpidos.

Divisões principais
903.2 Artefatos.
903.21 Ferramentas.
903.22 Armas.

903.23 Vasos. Jarros. Urnas. Tigelas.
903.24 Vestuário.
903.25 Ornamentos pessoais.
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•., Vestuário. 911.372.4 Assentamentos segundo sua função.

910.26 Avaliação ou interpretação da literatura, ---. 711.45,911.375.4, 7/1.56, 711.-151,
I

~'• mapas e outros documentos do ponto de 711.55, 711.455

vista geográfico. Exemp/o(s) de Combinaçãoiões):

• Exemp/o(s) de Combinação(ões): 911.372.4:271 Assentamentos monásticos
910.26:528.77 Interpretação geográfica de 911.372.4:35 Centros administrativos

• fotogramas aéreos como assentamentos
910.27 Mapeamento geográfico. Mapeamento 911.372.4:796.9 Estações de esportes de

• temático no campo. inverno como assentamentos
910.3 Exploração de determinadas 911.372.5 Modelo, plano (perspectiva), elevação dos

• características geográficas. assentamentos.
Exemp1o(s) de Combinação(ões): 911.372.7 Serviços públicos nos assentamentos. Infra-• 910.3:551.324 Exploração de geleiras estrutura dos assentamentos.

910.4 Viagens de descobrimento. 911.372.9 Assentamentos abandonados. Abandono.• Viagens. Expedições. Excursões. despovoamento de assentamentos.

• Exemplots) de Combinaçãotões}: 911.373 Assentamentos humanos no meio rural (seu
910.4:796.5 Excursões em forma de estudo e geografia).

• marcha, montanhismo, alpinismo, 911.374 Tipos especiais de assentamentos.
acampamento 911.374.1 Assentamentos suburbanos pequenos.

• 910.4(091) Relatos históricos de viagens 911.374.2 Assentamentos rurais que funcionam como
etc. centros.

• 91O.4(100)Viagens internacionais e 911.374.3 Centros comerciais não-integrados.
mundiais Fora de áreas construídas.

• 910.4(430:450) Viagens entre a Alemanha e 911.374.4 Centros industriais e manufatureiros (fora de
a Itália áreas construídas).

• 911.374.5 Assentamentos de locais de tráfego. ~

911 Geografia geral. Ciência dos Assentamentos de entroncamentos ferroviários.

• fatores geográficos (geografia 911.374.6 Assentamentos residenciais do tipo urbano (em
sistemática). Geografia teórica. campo aberto).• 911.2 Geografia tísica. 911.374.7 Assentamentos escolares e eclesiásticos (em

---. 574.9,581.9,591.9 campo aberto).• Exemplo(s) de Combinaçãotões): 911.374.8 Assentamentos fortificados e propriedades de

• 911.2:556 Hidrogeografia nobres (em campo aberto).
l ."911.2:581.9 Geografia de plantas 911.375 Assentamentos urbanos (seu estudo e

• (fitogeografia) como ramo da geografia geografia).
fisica Cidades.

• 911.3 Geografia humana (geografia cultural). 91/.375.3 Tipos de cidade.
Geografia dos fatores culturais. ---. 711.417,711.42

• Exemplo(s) de Combinação(ões): Especificar o tamanho por (188) da Tabela

911.3:30 Geografia social fe e a data por "... " da Tabela fg

• 911.3:314 Geografia demográfica 911.375.4 Cidades segundo a função.
911.3:32 Geografia política e Geografia ---. 711.45,711.55,911.372.4. '7//.47,

• econômica 711.57
911.37 Assentamentos humanos. Geografia dos Exemp/o(s) de Combinaçãoiões):• assentamentos. 911.375.4:378.4 Cidades universitárias

-+ 658.21,71 911.375.5 Urbanismo.• 911.372 Locais, tipos, função, formas de assentamento. Planta, leiaute, planta alta, perfil, silhueta da

• Assentamentos abandonados, desertos. cidade.
911.372.2 Assentamentos humanos segundo sua 911.375.6 Divisão interna e usos do solo urbano.

• distribuição e situação espacial. Setores, bairros, quarteirões, distritos da
Exemplo(s) de Combinação(ões): cidade.

• 911.372.2(23.07-04) Limites de altitude 911.375.62 Divisões funcionais, usos do solo urbano.
dos assentamentos Exemplo(s) de Combinaçãotões):

• 911.372.3 Tipos de assentamentos humanos. 911.375.62:656 Área ocupada pelos
Especificar o tipo pela combinação de dois serviços de trânsito e transporte

Q'• pontos 911.375.63 Divisões da cidade relativamente ao centro.
Exemp/o(s) de Combinação(ões): 911.375.631 Centro urbano. Centro da cidade.

• 911.372.3:316.324.22 Assentamentos de 911.375.632 Subúrbios. Áreas suburbanas.
caçadores e colhedores 911.375.635 Arredores da cidade. Área periférica. Entorno.

• 911.372.31 Assentamentos isolados. 911.375.64 Distritos, zonas, bairros da cidade.
.911.372.32 Assentamentos agrupados. -+ 711.5• 1000

••
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929 Estudos biográficos e afins

Exemplo(s) de Combinação(ões):

929:235.3 Vidas de santos. Hagiografia"nOu 235. Vidas de santos. Hagiografia"nOu 235.
929:75 Biografias de pintores

929Grotius Biografias de Hugo Gronus (Huig de Groot)

929 Estudos biográficos e afins

Geografia regional em geral.
Geografia do mundo antigo.
Exemplots) de Combinaçãotões):

913(100) Geografia regional do mundo

913(21) Geografia das áreas terrestres

como um todo

913(26) Geografia dos oceanos e mares

como um todo

913(3) Geogratia do mundo antigo

913(315) Geografia da antiga China

913(32/39) Geografia de outros países do

mundo antigo

913(38) Geografia da Grécia antiga

913(399.7) Geografia da América pré

colombiana

913( 4/9) Descrições das diversas regiões e

países do mundo moderno (do ponto de

vista ou não dos especialistas. da

geografia como ciência

913( 4) Geografia da Europa

913( 41) Geografia das Ilhas Britânicas

913(410) Geografia da Grã-Bretanha e do

Reino Unido

913(43) Geografia da Alemanha

913( 436) Geografia da Áustria

913(5) Geografia da Ásia

913(7) Geografia da América do Norte e

América Central

913( 73) Geografia dos Estados Unidos

913(9) Geografia da Oceania, das regiões
polares. Australásia etc.

Cartogramas. Mapas. Atlas. Globos (como

expressões de conhecimento geográfico).

912=(08)
Exemplo(s) de Combinaçãotões).

912(6)"17" Representações não-textuais da

África no século XVl1l
Imagens cartográficas, mapas, etc. (como

expressões de conhecimento geográfico).
(084.3)

Globos.

(086.43)
912.643

912.43

913

-+ (092),012,82-94
Indicar o assunto ou especialidade pela combinação de dois pontos com 0/9. A ordem de
citação pode ser Biografia - assunto, ou Assunto - biografia, trocando-se a posição dos
números em qualquer dos lados dos dois pontos. à vontade. Para manter a coerência deve-se
adotar sempre uma única dessas alternativas
Especificar o país por (//9), o período por ""0 ". as pessoas por A/Z

Especificar a/unção pela combinação de dois
pontos e caracterizar os moradores com o
emprego da Tabela Ik-05
Exemplo(s) de Cornbinaçãotões):

911.375.64:725.12 Distritos

governamentais, de ministérios

911.3 75.64:725.3 1 Distri tos de estação
ferroviária

911.375.64:725.8 Distritos de recreação e
divertimento

911.375.64:728 Distritos residenciais
911.375.64:728-054 Segundo as

caracteristicas predominantes étnicas,

de nacionalidade, cidadania etc.

911.375.64:728-058 Segundo a classe

social, o status civil predominante dos

habitantes

911.375.64:728-058.34 Bairros pobres.

Distritos de grupos de baixa renda

Divisão administrativa da cidade.

Geografia teórica.

Geografia tipológica.

Estudo de tipos de paisagens geográficas e d, s

divisões nelas baseadas.

Paisagem natural.

Paisagem cultural.

Divisões espaciais e unidades regionais.
Geografia compa rada.

Pesquisa regional comparada.

Geografia normativa.

Normas e leis da forma, ecologia,

desenvolvimento etc..

Geografia prática, aplicada.

Exemplo(s) de Combinação(ões):
911. 9:502 Aplicação da geografia à

conservação e proteção da vida

selvagem

Representações não-literárias,
não-textuais de uma região.

-+ 528. 778.35

Fotografias. Gráficos. Diagramas. Perfis.

",

911.375.67

91 L5/.9

911.5

911.9

911.8

911.52
911.53

911.6

911.7

912
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929 Estudos biográficos e afins

929.732

929.733

929.923

I
c.;.

n9.653
929.655
929.657

929.7.032

929.7.034
929.7.035
929.7.036
929.7.037

929.73
929.731

emblemas.

Subdivisões auxiliares especiais
929.64 Armoriais segundo o conteúdo.
929.64'2 Natureza dos armoriais.
929.64'4 Formados armoriais.
Divisões principais
929.642 Famílias.
929.643 Famílias, troncos civis e eclesiásticos.
929.644 Famílias e troncos civis.
929.645 Famílias e troncos eclesiásticos.
929.646 Troncos civis e eclesiásticos.
929.647 Pessoas jurídicas civis.
929.648 Pessoas jurídicas eclesiásticas.
929.65 Fontes heráldicas.
929.651/.653 Objetos oficiais.
929.651 Selos.
929.652 Moedas e medalhas.

~ 737
Cartas. Documentos. Diplomas.
Construções públicas e privadas.
Obras de arte.

Especificar por: 73176
929.7 Nobreza. Títulos. Nobiliarquia.
Subdivisões auxiliares especiais
929.7.031 Natureza, características, estabelecimento e

estrutura da nobreza.
Criação, investidura. Aquisição de nobreza.
Nobreza de meio sangue.
Prova, verificação de nobreza.
Direitos, prerrogativas, privilégios da nobreza.
Direitos, obrigações da nobreza.
Renúncia a títulos. Títulos sem uso. Extinção
de títulos.

929.7.038 Marcas de nobreza. Insígnias. Trajes.
Divisões principais
929.71 Ordens de cavalaria. Condecorações.

~ 671.128
Graus de nobreza. Hierarquia. Precedência.
Realeza. Monarcas. Reis. Príncipes.
Arquiduques. Grão-duques.
Nobreza hereditária. Duques. Marqueses.
Condes. Viscondes. Barões. Baronetes.
Margraves.
Nobreza pessoal (não-hereditária). Pares
nomeados, vitalícios. Cavaleiros.
Nobreza da terra. Senhores rurais.
Nobreza cívica. Famílias respeitadas, acatadas
(não-estritamente nobres).
Bandeiras. Estandartes. Pavilhões.
Bandeiras nacionais. Cores nacionais.
Bandeiras locais e regionais. Bandeiras
estaduais.

Bandeiras municipais. de cidades.
Bandeiras e estandartes oficiais de
personalidades.

De chefes de Estado.
Bandeiras e estandartes de forças armadas
nacionais.

Exército. Marinha. Força aérea.
Bandeiras de marinha mercante.
Bandeiras de organizações, de sociedades.
Outras bandeiras.

Bandeiras internacionais (das Nações
Unidas). Bandeiras.flâmulas de iates.

929.735
929.737

929.9
929.921
929.922

929.924

929.925
929.927
929.929

1002

Genealogia.
Genealogia teórica.
~ 312,575.1

Teoria da descendência, das tabelas de
descendência.
Teoria da ascendência, das tabelas de
ascendência.
Teoria do parentesco colateral, da
consangüinidade.
Genealogia especial. Histórias de famílias.
Especificar pelos auxiliares comuns. aqui c nas
subdivisões
Exemplo(s) de Combinação(ões):

929.52VAR História da família Vargas
929.52:81'373.232 Nomes de família e suas

origens
929.522(815.6) Tabelas de ascendência de

famílias paulistas
929.522"17" Tabelas de ascendência para o

século XVIII
Tabelas de descendentes. Tabelas de
descendência. Tabelas de linhagem. Árvores
genealógicas.
Tabela de ancestrais. Tabelas de ascendência.
Linhagem. Linhagem ancestral.
Prova de relação sangüínea. Tabelas de
consangüinidade.
Fontes da genealogia.
~ 259,347.183,351.755

Registros de nascimentos. óbitos e casamentos.
Registros batismaís. Registros de enterro.
Registros de estado civil. Regístros civis.
Registros eclesiásticos. Registros paroquiais.
Exemplo/s) de Combinação(ões):

929.532:262.14 Listas do clero (como fonte
genealógica)

Registros de autoridades seculares, civis.
Exemplo/s) de Combinação(ães):

929.535:351.755 Registro civil (da polícia
etc.) como fonte genealógica

Inscrições funerárias. Epitáfios.
~ 726.82,82-193.6

Heráldica.
~ 736.3

Estudo de brasões. Armas. Escudos de armas.
Panóplias.
Teoria e princípios.
O escudo e suas várias formas.
Pintura heráldica. Cores armoriais.
As divisõesdo campo heráldico.
Divisas. Motes. Timbres. Figuras.
Divisas ordinárias e comuns.

Asnas, losangos.
Divisas naturais.
Figuras humanas, animais, plantas.
Objetos feitos pelo homem, artefatos, como
divisas.

Castelos, armas.
Formas fantásticas como divisas.

Dragões.
Marcas, monogramas de família.
Acessórios.
Acessórios de cabeça (elmos, coroas,
díademas). Marcas de híerarquia. Insígnias,

929.6

929.535

929.532

929.513

929.53

929.5
929.51

929.523

929.522

929.511

929.521

929.512

929.52

929.55

929.624.2

929.624.3

929.624.5

929.62

929.621
929.622
929.623
929.624
929.624.1

929.624.8
929.628

••e;,
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A história de países e povos é expressa pelo emprego da Tabela 1e(Auxiliares comuns de
lugar), da Tabela 19 (Auxiliares comuns de tempo) e, quando apropriado, da Tabela lf(
Auxiliares comuns de grupos étnicos e nacionalidade) para povos que possuem uma história
comum mas que não podem sergeograficamente limitados, p. ex., hititas.judeus, ciganos.

Quando houver um número nos auxiliares comuns de lugar, p. ex., Região dos eslavos, esse
número deve ser preferido

Para alguns países existem subdivisões auxiliares especiais, se houver necessidade de uma
notação mais sucinta, mas elas não são recomendadas
Exemplots) de Combinaçãotões):

94( I00) História mundial (resumocronológico dos ratos)
94( I00)".../05" Históriaantiga em geral. História dos povos antigos
94(100)"05/..." História medievale modernaem geral
94(100)"1914/1919" Primeira Guerra Mundial. 1914·19
94(100)"1939/1945" Segunda Guerra Mundial, 1939-45
94(3) História do Mundo antigo
94(315) História da China antiga (até ca. 600 DC)
94(32) História do antigo Egito (até 640 DC)
94(34) História da Índia antiga (até 647 DC)
94(35) História da Medo-Pérsia Antiga
94(36) História dos povos da Europa setentrional, ocidental e oriental até 476 DC
94(363) Históriadas tribos germânicas
94(364) História dos celtas
94(366) História dos bretões
94(367) História dos eslavos
94(37) História da Roma antiga (até 476 DC)

93/99 História

94 História geral

•••• ~

••• 929.93

• 930

••••• 930.1

• 930.2

••• ~ 930.22

•••• .:~
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~ (091), (093)

Bandeiras de sinalização. Bandeiras de
código.

Bandeiras da nobreza e ordens de cavalaria.
929.93=929.7

Ciência da história. Ciências
auxiliares da história.

Classificar aqui os trabalhos sobre
historiografia e a situação dos estudos
históricos em determinados lugares e
períodos

Exemplo(s) de Combinação(ões):

930(485)" 18" Situação dos estudos
históricos na Suécia no século XIX

História como ciência.
Teoria efilosofia da história. Estrutura e
forma da história.

Metodologia da história. Estudos baseados
em fontes escritas, registros, inscrições.
Exemplots) de Combinação(ões):

930.2:003 Semióticacomo ciência histórica
auxiliar

Diplomática.
~ 003.07

Estudo crítico das características internas,
estilo eforma dos documentos.

930.23
930.24

930.25

930.251

930.253

930.255
930.27

930.271

930.272

930.85

94 História geral

Critica histórica.
Cronologia histórica.
~ 006.92

Arquivologia. Arquivística. Arquivos
(inclusive arquivos públicos e outros).
~ 651.5

Técnicase organização de arquivos.
Estabelecimento e administração dos
acervos, fundos arquivisticos.

Acervos arquivísticos e seus conteúdos.
História, abrangência, organização e

descrição dos conteúdos de arquivos.
Exemplo(s) de Combinação(ões):

930.253:352 Arquivos de governos locais.
Arquivos municipais

Listas, inventários e catálogos de arquivos.
Epigrafia. Paleografia.
~ 003.07

Epigrafia. Estudo das inscrições.
~ 003.071

Paleografia. Estudo de escritas antigas.
~ 003.072

História da civilização. História cultural.
~ 008,130.2,17.023.36
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94(41/99) História dos países

94(4+7) História do Ocidente

94( 4) História da Europa

94( 4)"0375/1492" Idade Média européia (no sentido lato) ca. 375-1492

94(4)"149211914" História moderna da Europa, ca. 1492-1914
94( 4)" 1921199" História da Europa a partir de 1919. História européia do século XX em

geral
94( 4)"1945/..." História da Europa a partir de 1945. Europa do pós-guerra

94(=214.58) História dos povos romanis, ciganos.

94(=411.16) História do povo judeu.
~ 94(569.4)
-tté os tempos modernos.

Se se desejar, a liistoria antigu de 1/111 deternnnado país, p. ex., China, Grécia,

pode ser também classificada aqui, ao invés de dispersada pelo emprego de (3)

(Áreas do mundo antigo)
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História de Cuba.

História dos Estados Unidos da América

94(729.1 )
94(73)

94(8)

94(81)

9-l(81r ...11548"

94(81 ).019
94(81 ).02

94(81 ).021

94(81 ).017

(EVA).

História da América do Sul.

História do Brasil.
A expansão maritima portuguesa. Tratado de

Tordesilhas, 1492. Período pré-colonial e início

da colonização até 1548.
94(81 ti 54811808" O governo-geral.

94(81 r 1808/1822"' Transmigração da corte portuguesa para o
Brasil até a Independência.

94(81)'" 1822/1840" Proclamação da Independência. Guerra da

Independência. Primeiro Reinado. Período

regencial.
94(81)" 1840/1889" Segundo Reinado.

94(81 )"1889/1945" Primeiro período republicano. Primeira

República.
94(81)" 1945/1964" Segundo período republicano. Segunda

República.
9-l(81 )" 1964/1985" Regime militar.

94(81 )" 1985/..." Redernocratização. Constituição de 1988.

94(81 ).0 I A expansão marítima portuguesa. Tratado de

Tordesilhas, 1492. Período pré-colonial e inicio
da colonização,até 1548..

ris subdivisões auxiliares especiais aq!ll

relacionadas não são recomendadas, mas

podem ser usadas se houver necessidade

de uma notação mais sucinta

Pedro Álvares Cabral, 1500. Descobrimento
do Brasil. As primeiras cartas sobre o Brasil.

94(81 ).0 14/.016 Ação colonizadora: expedições. conquista do

litoral.
Divisão do Brasil em capitanias hereditárias.

1534.
Atividade econômica: o açúcar.

Período colonial (I."fase. 1548-1715).

Criação do governo-geral, 1548. Primeiros

governadores. Estado do Maranhão e Estado

do Brasil. ;

Implantação da pecuária. Expansão e unidade
territorial.
A Igreja no Brasil: sua atividade colonizadora.

94(81).013

94(81 ).023

94(81).024

1004

História das Ilhas Britânicas.

Classificar aqui a história das divisões

administrativas atuais do Reino Unido
Exemplo(s) de Conibinaçãotões):

94(410. I 11) H istória da Grande Londres

História da Escócia.

História da Irlanda.

História da Irlanda do Norte.

História do Estado Livre da Irlanda e República
da Irlanda.

História da Inglaterra e da Grã-Bretanha.

Classificar aqui a história do Reino Unido

como um todo. Para a histária dos países

do Reino Unido separadamente \'1'1'

94(.llJ), 94(415) e 94(429) assim como

94(.120). Ver também 94(41) e a respectiva

nota

História do País de Gales.

História da Alemanha.
História da França.

História da Itália.

História da Espanha.

História de Portugal.

História do Oriente. História da Ásia.
História da China.
História do Japão.

História do subcontinente indiano.

História da Índia.
História do Paquistão.

História da África.

História do Egito.

História de Angola.
História de Moçarnbique.
Ilistória da África do Sul.

História da América do Norte e da América
Central.

História do Canadá.

História do México.

História da América Central.

História da Guatemala.
História de Belize.

História de Honduras.

94(411)

94(415)
94(416)

94(417)

94(420)

94(41)

94(71)

94(72)

94(728)

94(728.1 )
94(728.2)
94(728.3)

94(429)

94(430)
94(44)

94(450)
94(460)
94(469)
94(5)

94(510)
94(52)

94(54)

94(540)
94(549.1 )
94(6)

94(620)
94(673)
94(679)
94(680)
94(7)
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e\ 94(41/99) História dos países.1
·1 94(81 ).025 União das Coroas Ibéricas. Conquista do 94(81 ).057 Propaganda abolicionista.

Norte e do Nordeste. Entradas. 94(81 ).059 Política externa: questões com a Santa Sé. com.~ 94(81 ).026 Holandeses, franceses, ingleses no Brasil: Cuba, com Rosas. fronteiriças.

e
ataques e invasões. Insurreição pernambucana: 94(8\ ).06 Segundo Reinado (2: fase. 1854-1889).

expulsão dos holandeses (tratado de 1661). 94(81).061 Afirmação da política de conciliação.

• 94(81).027 Economia dos séculos XVI e XVII. Produtos. 94(81 ).062 Transportes. Viação: caminhos, estradas.

Comércio (contratos, companhias de comércio, navegação.

e: rebelião de Beckman). Mão-de-obra escrava. 94(8\).063 Leis abolicionistas. A Abolição (1888).

Quilombos. Palmares. 94(81 ).064 Questões internas: a questão religiosa e a

e; 94(81 ).028 Expansão para o centro-sul. Bandeiras. Guerra questão militar.

dos Emboabas, 1706-1709. 94(81).066 Problemas diplomáticos: fronteiras (Amapá);

e 94(81 ).029 Colônia do Sacramento, 1681. Invasões questão Christie (Inglaterra).

francesas (Duclerc e Duguay-Trouin) 1710, 94(81).067 Brasil no Prata. Questão com Aguirre. Guerra

e 1711. Tratados de Utrecht, 1713-1715. do Paraguai.

94(81 ).03 Período colonial (2.· fase, 1715-1820). 94(81).069 Propaganda republicana.

• 94(81 ).031 Administração colonial no século XVIlI. 94(81 ).07 Primeiro periodo republicano. 1889-1930.

Extinção das capitanias. Pombal: extinção do Primeira República..' Estado do Maranhão, mudança da capital, 94(81).071 Proclamação da República, 1889. Convenção
I

expulsão dos Jesuitas. de Itu.
• 1 94(81 ).033 Mineração no século XVII: cobrança dos 94(81 ).072 Governo provisório. Constituição de 1891.

I quintos, legislação das minas. 94(81 ).073 Governos Deodoro da Fonseca e Floriano.1 94(81 ).034 Movimentos sediciosos no século XVIII: Peixoto. 1889-1894.

.1 Mascates, 1710-1714; Rebelião Baiana 94(81 ).074 Governos de 1894 a 1902: Prudente de Morais,
(Maneta), 1711; Vila Rica, 1720; Conjuração 1894-1898. Campanha de Canudos. Campos.1 Mineira, 1789; Conjuração Baiana, 1798. Sales, 1898-1902.

8 94(81).036 Transmigração da Corte Portuguesa para o 94(81).075 Governos de 1902-1910. Rodrigues Alves,.l Brasil. Abertura dos portos, 1808. 1902-1906. Política sanitarista: Osvaldo Cruz.

I 94(81).037 Revolução de 1817. Afonso Pena, 1906-1909. Nilo Peçanha, 1909-.1 94(81).038 Brasil-Reino. Política interna (revolução 1910.

1 constitucionaiista, 1820). Política externa 94(81).076 Governos de 1910-1919. Hermes da Fonseca,

.; (guerras da Banda Oriental; contra Francia). 1910-1914. Venceslau Brás, 1914-1918.

I 94(81 ).04 Regência e independência. Primeiro Reinado, Campanha do Contestado.

.~ 1820-1831. 94(81 ).077 Questão sucessória (Delfim Moreira), 1918-
'> 94(81).041 Regência de D. Pedro I, 1820-1822. 1919. Epitácio Pessoa, 1919-1922. Artur.1 Implicações pollticas internas (o Fico) e Bernardes, 1922-1926. Revolta de 1924.
I externas (o Brasil nas cortes portuguesas). 94(81 ).078 Washington Luis, 1926-1930. Crise econômica.1 94(81).043 Proclamação da Independência, 1822. de 1929. Crise política: a sucessão.

• 1
Aclamação e coroação de D. Pedro 1.A ação de 94(81 ).079 Política externa da Primeira República.

I José Bonifácio. Questões de limites (Barão do Rio Branco e.i 94(81 ).044/.046 Política interna do Primeiro Reinado, 1822- Joaquim Nabuco). Primeira Guerra Mundial

I
1831. Constituinte de 1823 e a Constituição de (1914-1918)..' 1824. Guerra da Independência (Bahia. 94(81 ).08 A República depois de 1930. Segunda

I Maranhão, Piauí, Cisplatina). Confederação do República. Governos militares. Nova

• i Equador, 1824. Política externa: guerras República.

.~
cisplatinas, 1825. 94(81 ).081 Revolução de 1930. Governo provisório.

94(81).047 Questões dinásticas: sucessão do trono 94(81 ).082/.083 Governo Getúlio Vargas. 1930-1945.
português. Revolução federalista 1932. Constituição de.' 94(81 ).048/.049 Impopularidade de D. Pedro 1. Noite das 1934. Golpe de Estado, 1937 (Estado-Novo),

1
Garrafadas. Abdicação, 1831. Transformações socioeconôrnicas. Leis.;

94(81).05 I Regências, 1831-1840. Ato adicional, 1834. trabalhistas. Industrialização. O Brasil na.! 94(81 ).052 Movimentos políticos, 1831-1840. Revoltas: Segunda Guerra Mundial, na ONU e outros
Cabanagem, 1832; Farrapos, 1835-1845; órgãos internacionais.

e; Sabinada, 1837; Balaiada, 1838. 94(81 ).084 Golpe de Estado, 1945. Governos de José
94(81).053 Maioridade de D. Pedro 11. Política interna do Linhares, 1945-1946; Eurico Gaspar Dutra,

~
Segundo Reinado (L" fase). Parlamentarismo. 1946-1951. Constituição de 1946.

, Revoluções de 1842; Praieira, 1848-1849. 94(81).085 Governo Getúlio Vargas, 1951-1954. Governos.1 94(81 ).055 Tráfico africano. Posição da Inglaterra. Leis de Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, 1954-
~v.1n,..an A!::Io ~C'~<':Il"iAiJn. It\~r
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94(81).087

94(81).088

94(81).089

94(82)
94(83)

Governos Jânio da Silva Quadros, 1961; João

Goulart, 1961·1964.

Movimento militar de 1964. Governos de
Humberto de Alencar Castelo Branco, 1964
1967; Artur da Costa e Silva, 1968-1969;

Constituição de 1967; Emílio Garrastazu
Médici, 1969-1974; Ernesto Geisel, 1974-
J980; João Batista de Oliveira Figueiredo,
1980-1985. Abertura democrática.
Nova República, 1985-. Tancredo Neves,
1985; José Sarney, 1985-1990; Fernando Collor
de Mello, 1990-1992; Itamar Franco, 1992

1994; Fernando Henrique Cardoso, 1995- ..
História da Argentina.
História do Chile.

1006

94(84)

94(85)

94(86)

94(86.6)
94(87)

94(88.1 )

94(88.2)
94(88.3)
94(89.2)
94(89.9)
94(9)

94(931 )
94(94)

História da Bolívia.
História do Peru.
História da Colômbia.
História do Equador.
História da Venezuela.
História da Guiana.

História da Guiana Francesa.
História do Suriname.
História do Paraguai.
História do Uruguai.
História da Oceania, das regiões polares, da
Australásia etc..
História da Nova Zelândia.
História da Austrália.


