
Prefácio Advertência

As edições médias em Ungus portuguesa da Classificação
Decimal Universal (CDU) são preparadas e editadas pelo
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
(IBleT), membro nacional da Federação Internacional de
Informação e Documentação (FIO).

Esta é a segunda edição média em Ifngua portuguesa, aprovada
pela FIO, e se baseia na Edição Média Internacional, em inglês,
editada pela Britísh Standards Institution (BSI),em 1985.
Apresenta·se em duas partes:

Parte 1 Tabelas sistemáticas
Parte 2 Índice alfabético de assuntos (em fase de

preparação)

Âmbito

A COU é um esquema para a classtficaçao de informações sobre
todos osassuntos,quaisquer que sejam os tipos de documentos
em que se achem registradas. li.. edição média contém cerca
de um terço do material abrangido nas edições desenvolvidas.

Atualização desta edição

. Esta.edlção seletiva da COU inclui as modificações autorizadas
nas Extensions sndCorrections to the UDC 1984 (FIO publication
248112:2),editada em junho de.1985. As divisões de História
do Brasil. 981,01/.089. foram adicionadas a esta edição.com. a
concordância do Departamento de Classificação da FIO,embora
não constem da versão autorizada da COU.

Créditoa

A Classificação Decimal Universal e esta seleção de suas tabelas
são propriedade intelectual da Federação Internacional de
Informação e Documentação-(FID).

A CDU derivou-se, originalmente, da Classificação Decimal de
Oawey{CDD), aos esquemas e tabelas desta edição incorporam
álgunsmateriais dasediçôes ·posterioresdaCDD©)911, 1913,
1915.1919.1922,1927,1932.1942.1951-52,1958.1965.1971,
1979. pelo próprio Melvil Oewav. pela Lake Placid [Club)
Education Foundation; ou pela Forest Press, Albany, Nova
Iorque, EUA.

Em alguns casos, marcas registradas aparecem no texto desta
edição, devido ao fato de serem de emprego comum ou por
ajudarem na melhor definição de um determinado conceito. Isso
não implica qualquer propósito de julgamento de seu estado
legal, seja por parte do Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia OBICT), seja por parte de qualquer das
instituições e-que ele se vincula, não se devendo inferir qualquer
conclusão a partir desta publicação.

O texto também inclui muitos topOnimos. Os nomes utilizados,
a seleção ea seqüência das regiões, bem como as expressões
e relações descritivas, implfcitas na hierarquia numérica, não
representam qualquer endosso de seu status nacional ou
internacional, seja por parte do Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia (IBICT), seja por parte de qualquer
das instituições a que ele se vincula, não se devendo inferir
qualquer conclusão a partir desta publicação.

Apresentação tipográfica

Lelaute. Uma entrada na COU consiste de três elementos
principais: onúmero de classificação, que aparece na coluna
de números à esquerda; a descrição da classe, que aparece
na coluna de texto à direita; e várias explicações, que aparecem
em composição recolhida na coluna de texto. Estas explicações
incluem notas, remissivas, instruções para adoção de sínteses
e exemplos de notação composta assim obtida. Percebe-se isso
de modo mats claro na figura da página iv.

Deve-se salientar que a síntese pode ser utilizada sempre que
dela resultar uma combinação com significado. Os números
compostos aqui apresentados são apenas exemplos de um
imenso potencial de combinações posslvets. O emprego de
composição tipográfica recolhida na coluna de texto, nesses
casos, equivale à indicação "por exemplo".

51mbolos. Além da notação da COU, unleem-se no texto os
ségüiritessimbolos:

._) tsetej..que significa-."ver" ou "ver também"
= que significa "subdividir como" (ver Introdução, 2.6.2.11)

617.7

616-089 Tratamento cirúrgico. Técnica Descrição
cirúrgica. Cirurgia da classe

~
USBr ~08g e suaS SUbdjVisões so./
mente como auxiliares com as .
subdivisões 6161618. Para medi-
cina operatória em geral
-,617-089

./\ .8 Tratamento operatório própria-
./ mente dito. Cirurgia

------[

Os instrumentos para determi
nadas operações são indicados
com o acréscimo de -rkte 617-7)
à subdivisão para operação.

Oftalmologia. Doenças dos
olhos e seus tratamentos

Notas e
instruções

Números de
classificação

.....:.) 611.84; 681.784 - Hemissi
ves

.735 Retina

}

617.735-002 Retinite. lnflarna
ção da retina

-007.281 Descclarnento da retina
. ·072.1 Oftalmoscopia da retina

Exemplos de sínteses
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História da CDU

1~1···· Oemprego da notação decimal como um código para
expressaras conceitos .na classificação t..Iocumentária foi
proposto, pela primeira vez, pelo físico André Marie Ampare
(1775-1836), tendo sido popularizado pelo bibliotecário
norte-americano Melvil Dewey, no final do século XIX. O
esquema de Dewey foi desenvolvido e utillzado na biblioteca
do Amherst College, Massachusetts, e publicado pela primeira
vez em 1876; Esta primeira edição, intitulada Classification and
Subjectlndex, era sucinta, com suas 10 páginas de tabelas que
continham 919 tópicos, carecia de algumas características que
mais tarde passaram a fazer parte do esquema (não era chamado
decimal e não continha frações decimais), e a ordem dos
assuntes-não trazia nenhuma inovação especial, sendo derivada
de uma tradição dos livreiros de Paris do século XVII. Continha,
entretanto, as bases de um sistema que veio a se revelar
imensamente útil e influente. Posteriormente, foi introduzida
a característica do mfnimo de três algarismos e a pontuação
decimal depois do terceiro algarismo. O esquema expandiu-se
por' meio de sucessivas edições, passando a ser rapidamente
adotado nosEstados Unidos da América e em outros patses
de Hngua inglesa. Essa classificação teve importante papel no
estabelecimento da norma de um código sistemático indicativo
do assunto como principal recurso para a organização e
localização dos livros em bibliotecas, agrupando obras que
tratam de assuntos semelhantes, independentemente de
elementos que identificam cada documento individualmente.

1,2'Em1895,umnovo passo para o progresso da classificação
decimal foi dado por Paul Otlet (1869-1944), jovem advogado
belqa, já reconhecido por seu trabalho no campo da bibliografia
dasciênciassociais. Sob aégide do então recém-fundado lnstitut
ínternational de Bibliographie (IIB), em Bruxelas, Otlet e seu
ccleboredor, Henry La Fontaine (1854-1943), estavam
trabalhando no proletado Repertório.Bibliográfico Universal,
cujo objetivo era ser um índice classificado que abrangeria todas
.ae infcrmações publícadas. Algum dispositivo era necessário
para pôr em ordern as entradas nesse índice. Ottet, tendo ouvido
falar da Classificação.Decimal de Dewey, que se encontrava
em sua quinta edição (1894), conseguiu um exemplar da mesma,
que o deixou muito bem impressionado. Escreveu então a Melvil
Dewey, em 1895, dele obtendo a permissão para traduzi-Ia para
o francês. Otlet e La Fontaine viram na Classificação Decimal
umataxonomia do conhecimento humano, que poderia ser
expressa (conforme afirmaram em trabalho apresentado numa
conferência) "por meio de uma IIngua internacional - a dos
números". Perceberam também que, devido à capacidade de
expansão dos números decimais, estes poderiam facilmente
acomodar as minúcias que o trabalho bibliográfico requer,
exigência esta que não ocorre quando se trata apenas de dar
arranjo aos livros nas estantes de uma biblioteca. A idéia foi
além dos limites do plano de uma mera tradução, tendo sido
feitas várias inovações radicais que transformaram uma
classificação exclusivamente enumerativa (onde todos os
assuntos imaginados já se acham arrolados e codificados) numa
outra classificação que permite a sfntese, isto é, a construção
de números compostos para indicar assuntos inter-relacionados
que jarriaispoderiam ser antecipados de forma exaustiva. Foram
identificadas várias relações posslveis entre assuntos e atribuídos
srmbotce que representariam essas relações. Otlet e La Fontaine
também perceberam que as caracterlsticas que fossem
comuns a vários assuntos poderiam ser agrupadas em uma
lista independente das tabelas. É claro-que na primeira edição
da classificação de Dewey já se encontravam padrões repetidos
de algarismos onde a mesma cerecterrstrce de divisão era
aplicada. No entanto, dava-se agora um passo adiante com a
separação dos algarismos finais e sua reunião em tabelas de
números auxiliares, os quais poderiam ser acrescentados onde
quer que o-usuário achasse necessário. Este prlncrpic de síntese
significava que se poderia alcançar um nfvel muito maior de
detalhamento do que o oferecido pelo esquema publicado:
maior precisão combinada com economia de apresentação. Ao
mesmo tempo, Otlet e La Fontaine expandiam o conteúdo
estritamente enumerativo, a fim de atender às necessidades
determinadas pela própria extensão do Repertório. O resultado
disso foi um esquema mais rico e mais elaborado do que o
seu predecessor. Continha aproximadamente 33 000
subdivisões. Foi editado pelo lia, em francês, de 1904 a 1907,
com o título de Manuel du Répertoire Bibliographique Universel.
Tratava-se, com efeito, da primeira edição da CDU.

1.3 O esquema continuou a se expandir, apesar da interrupção
dos trabalhos provocada pela Primeira Guerra Mundial.
Prosseguiam as atividades de preparação de uma segunda
edição, da qual participava Frits Oonker Ouyvis, do escritório
de patentes holandês, e que foi o responsável pela profunda
revisão e expansão das seções de ciência e tecnologia. Essa
edição foi publicada de 1927 a 1933, contendo mais de 70 000
subdivisões. O Repertório Bibliográfico Universal, que servira
de impulso para o esquema, tinha se tornado de ditrcil
manutenção e essa edição foi publicada independentemente
sob o título Classification Décimale Universel/e, nome pelo qual
(em varras traduções) ainda é conhecida. É essa ediçác que
ainda conserva a posição de versão-mestra. É com base nessa
versão-mestra, modificada e ampliada por meio de correções
aprovadas, reunidas em vários suplementos e atualmente na
série Extensions and Corrections to the UOC, que são feitas
as edições posteriores. Uma terceira edição, a primeira em
alemão, foi iniciada, em sepulda, sob a responsabilidade de
Carl Walther, tendo sido publicada de ÜJ34 a 1951. Ela tinha
quase o dobro do tamanho da segunda edição, com cerca de
140000 subdivisões.

1.4 No Brasil, as repercussões das atividades de Otlet e La
Fontaine não se fizeram tardar. Em 1901, o engenheiro Vitor
da Silva Freire escreveu um folheto sobre as vantagens do
sistema de classificação de Bruxelas, que foi editado sob o
número 54 na eérle.de publicações do 118. Outros estuc.iosos
divulgaram essa classificação no Brasil, como Rodolfo Garcia,
Oswaldo Cruz e Manuel Cícero Peregrino da Silva. Já em 1909,
B CDU era adotada na classificação da biblioteca do Instituto
Oswaldo Cruz. Manuel Cícero Peregrino da Silva, entusiasta da
proposta do Repertório Bibliográfico Universal, promove o
emprego da classificação no Boletim Bibliográfico da Biblioteca
Nacional. Em 1937, Jango Ftsher faz uma edição simplificada
para uso na biblioteca do Ministério das Relações Exteriores,
sob o tttulo de Classificação Decimal Universal. Uma edição
mais completa, com 414 páginas, foi editada, em 1942, pela
Biblioteca Pública de Minas Gerais. Em 1954, em Por:tugal, sob
a responsabilidade editorial de Zeferino Ferreira Paulo, o Centro
de Documentação Cientffica do Instituto de Alta Cultura produziu
a primeira edição abreviada da cou.em.nnaue.pcrtuçueee-em
versão preliminar. Essa versão foi amplamente revista, inclusive
com a participação da Comissão de Terminologia Científica da
Universidade de São Paulo e da Comissão Brasileira daCoU.
Desse trabalho resultou a publicação, em 1961, da edição
impressa. Posteriormente, surgiram algumas edições
desenvolvidas, graças à criação em 1958, no então Instituto
Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBo), por sugestão
de Edson Nery da Fonseca, da jã mencionada Comissão
Brasileira da CoU. A'metor realização dessa comissão foi, sem
dúvida alguma, a preparação da primeira edição média em
trngua portuguesa, iniciada em 1968 e editada em 1976 pelo
IBICT. Para a efetivação desse trabalho, que teve seu início no
Departamento de Biblioteconomia e na Biblioteca Central da
Universidade de Brasflia, foi fundamental a participação do
professor Astério Tavares Campos, que sempre atuou na
Comissão Brasileira da cnu, desde a sua criação.

1.5 O inglês, o francês e o alemão continuam sendo as Ifnguas
oficiais para manutenção e atualização da COU. Em 1931, o
Instituto Internacional de Bibliografia (118) transformou-se em
Instituto Internacional de Documentação (110), mudando a sua
sede para Haia. Nova denominação é adotada em 1937 passando
o 110 a chamar-se Federação Internacional de Documentação
(FIO) e.a partir de 1986 Federação Internacional de Informação
3 Documentação (FIO). Esta continua responsável pela
administração e manutenção da CDU. Oesde agosto de 1949,
as correções autorizadas têm sido publicadas nas Extensions
and Corrections to the VOC, editadas, a princrplo,
semestralmente e agora anualmente. Desde as suas primeiras
edições, a CoU vem sendo traduzida para muitos outros idiomas.
Atualmente existem edições de várias extensões em 23 línguas
diferentes, as quais aparecem relacionadas no Bibliographical
Survey ot VDe Editians (FIO Publication 573, The Hague, 19821.

2 Características da CDU

2.1 Natureza da classificação

A classificação é' um meio de introduzir ordem numa
multiplici-dade de conceitos, ou idéias, ou itens de informação,
organizando-os em classes, isto é, grupos de coisas que têm
algo em comum. Isto também significa que esses grupos têm
algo que os distinguem entre si, diferenciando sua classe de
outras classes, pois se excluem as coisas que não têm a
caracterlstica comum. Uma classe pode ser dividida em classes
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menores, mantendo-se as propriedades de identidade coletiva
e diferenciação, sucessivamente, até que, teoricamente. toda
a escala tenha sido abrangida, desde o universo da informação
(isto é, todo o conhecimento registrado) até um individuum Ilstc
é, uma classe que contém somente um membro). Entre os
extremos de "todas as coisas" e "uma única coisa"
encontram-se as classes mais úteis que contêm grupos de coisas
relacionadas.

2.2 Tipos de classificação

As classificações podem ser especializadas, quando se
concentram ou estão voltadas para um assunte determinado,
ou gerais, quando abrangem o universo da informação. A COU,
da mesma forma que a COD, da qual se deriva, é uma
classificação geral. As classificações também podem ser
cientfficas, quando sistematizam os fenômenos do mundo
natural, como um instrumento de apoio ao estudo e à reflexão
lógica sobre o mundo, ou documentárias, que servem de
instrumento de apoio à administração de documentos, com o
objetivo de tornar Iocalizévels as informações. A COO ea COU
são classificações documentárias. As classificações
documentárias comúmente se destinam ao uso em bibliotecas,
para a organização física de um acervo e como um guia para
o conteúdo desse acervo, ou se destinam ao uso bibliográfico,
para a indexação e descrição minuciosa do conteúdo de
documentos que não se achem limitados a um determinado
acervo. A eoo surgiu como uma classificação para bibliotecas,
e a COU como uma classificação bibliográfica. Freqüentemente,
as classificações documentárias são do tipo enumerativo,
quando arrolam exaustivamente as categorias em que o
universo foi dividido, ou facetado, quando identificam
cerecterrstrces comuns a várias categorias, organizando essas
características em listas ou tabelas que representam, cada uma
delas, uma faceta, ou séja, a totalidade de conceitos obtidos
mediante a aplicação de uma determinada caractertstica de
divisão. Assim, o autor deste tipo de classificação decompôs
(analisou) os assuntos em seus elementos para que o usuário
os recombinasse e sintetizasse. Por isso, a classlflcaçâo facetada
é também chamada de classificação enaírtíco-sintétíca. A CDU
é o resultado de um projeto que visava a transformar uma
c1assificaçãoenumerativa -numa ·classificação facetada;

2.3 Superposições

As categorias de esquemas de classificação acima citadas não
são mutuamente. excludentes. As classificações cientfficas
podem ser incorporadas às classificações documentárias, como
se tem verificado, de" certa forma, por exemplo, na CDU, em
549 e (ainda que de forma não explfcita) em partes de 58 e
59. Classificações para uso bibliográfico e para uso em
bibliotecas podem incorporar ceracterrsncae umas das outras,
e, na prática, não se acham limitadas a um único tipo de"
aplicação. A CDU, que foi planejada para uso bibliográfico, tem
dado resultados bastante adequados quando empregada para
organização dos acervos de bibliotecas. freqOentemente sob a
forma de versões resumidas como a presente edição. Embora
ela seja uma classificação geral, a sua utilidade tem sido
comprovada em coleções e serviços especializados, existindo
mesmo um grande número de versões selecionadas da COU,
de cunho especializado, e que são conhecidas como edições
especiais.

2.4 CDU: uma classificação por aspectos

Em um ponto a COU difere grandemente das classificações
cientificas, as quais tendem a ser taxonômicas, ou seja, nestas
osfenômerios são isolados, atribuindo-se a cada um deles um
único lugar no esquema. ACOU, como vários esquemas gerais,
é uma classificação por aspectos, na qual um fenômeno é 
classificado segundo o contexto ou disciplina em que é
considerado. Por isso, seus vários aspectos encontram-se em
diferentes lugares. Por exemplo, carvão não ocupa um único
lugar na CDU. O seu aspecto petrolõçlcc aparece em 552.574;
o aspecto da geologia econômica está em 553.94; o aspecto
de mineração encontra-se em 622.23, ou, se for sob a forma
de pó, em 622.411.52; o aspecto de mecânica do solo está em"
624.131.27; o aspecto agr(cola (adubos), em 631.878; o aspecto
combustível em 662.66 e 552.74, ou como briquetes em 662.814
e ainda para a produção de ferre-gusa em 669.162.16. Outros
aspectos mais periféricos podem ainda ser encontrados em
outros lugares. Teoricamente, documentos de caráter genérico,
abrangendo todos esses aspectos, deveriam ser classificados"
sob todos esses números, porém, numa determinada coleção,
que tenha uma certa orientação temática, será posstvel, com
freqüência, selecionar um número como o lugar principal para
um assunto.
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2.5 A ausência de ambigüidade na CDU

A notação da COU corresponde a uma linguagem artificial da
qual foram eliminadas muitas das ambigOidades da linguagem
natural. Por exemplo, o termo "asfalto" tem tanto o sentido
técnico (mistura de vários hidrocarbonetos, Que formam uma
substância mole e glutinosa, a qual se apresenta em estado
natural e puro, e como resfduo da destilação do petróleo) como
um sentido mais amplo (a mistura de vários componentes, um
deles o asfalto propriamente dito, usada em pavimentação de
ruas e estradas). Na COU, porém, não existe esse tipo de
ambigOidade. No contexto do estudo dos minerais
(mineralogia), asfalto está localizado em 549.883, a sua utilização
na pavimentação está em 625;85, no âmbito da engenharia
rodoviária, e a produção de asfalto betuminoso encontra-se em
665.637.8. De igual modo, "potência" em matemática (o rndice
de um número) está em 511.132, enquanto "potência" na
engenharia mecânica (o desempenho de um motor) está em
621.1.018.7, e "potência" (energia) em engenharia elétrica está
em 621.3.016.2. Outros aspectos desses assuntos podem ocorrer
em outros locais, mas em cada caso o número de classificação
representa um conceito claramente definido e não uma palavra
ou frase cujo sentido pode variar conforme o contexto.

2.6 Estrutura da COU

Vê-se, pelo exame da história da CDU, ser ela um híbrido de
duas espécies de esquemas de classificação documentáría, e
que sua estrutura reflete esse fato. Há duas espécies de tabelas:
as principais e as auxiliares, e embora a distinção entre umas
e outras não seja nltida e fixa, elas exemplificam até certo ponto
os elementos enumerativos e analltico-sintéticos na CDU bem
como a notação a eles associada. A notação é o código que
representa os conceitos em uma classificação e que, em geral,
expressa sua ordenação. O autor da classificação poderá ter
disposto as classes em uma ordem sistemática, mas esta só
será facilmente aparente se a notação correspondente a cada
conceito possuir um valor ordinal inerente próprio. Os
algarismos arábicos possuem tal valor.

2.6.1 Tabelas principais

2.6.1.1 As tabelas principais e, por ccnsegulnte, a notação
primária da COU são as que mais se aproximam da COO. No
esquema de Oewey, o universo está dividido em dez classes,
cada uma das quais é, em seguida, subdividida; Na COU uma
classe encontra-se atualmente vaga, desde que a classe 4 foi
cancelada em 1963 para dar lugar a futuros desenvolvimentos,
e o respectivo assunto, lingürstica, fundiu-se à classe8, literatura.
A CDU, portanto, compreende as seguintes classes:

O Generalidades. Ciência e conhecimento. Organização.
Informação etc.

1 Filosofia. Psicologia
2 Religião. Teologia
3 Ciências sociais. Serviços sociais .... Direito.

Administração etc.
4 Vaga
5 Matemática e ciências naturais
6 Ciências aplicadas. Medicina. Tecnologia
7 Arte. Belas-artes. Recreação. Diversões. Esportes
8 Linguagem. Lingülstica. Literatura
9 Geografia. Biografia. História

Assim, cada uma dessas grandes ctasses mais genéricas é
identificada por um único algarismo arábico (a COU,ao contrário
da COO,não requer um mfnimo de três algarismos). Cada uma
das dez classes teóricas ou das nove classes ocupadas pode,
por sua vez, ser dividida para formar dez classes mais especrficas
(ou subclasses). Essas subclasses compreendem conceitos mais
restritos e podem ser representadas por números mais extensos.
Por exemplo, a classe 5 divide-se nas seguintes subclasses:

50 Generalidades sobre as ciências puras
51 Matemática
52 Astronomia. Astrofrslca. Pesquisa espacial. Geodésia
53 Prslca
54 Química. Ciências mineralógicas
55 Ciências da Terra. Geociências. Geologia. Meteorologia

etc.
56 Paleontologia"
57 Ciências biológicas em geral
58 Botânica
59 Zoologia

Cada uma dessas subclasses é uma subdivisão lógica do
conteúdo da classe 5 e, por conseguinte, cada uma delas é
indicada por-um número que começa por 5; cada uma, porém,



é mais restrita do que 5 e tem um número de classificação
com um algarismo a mais. Essas classes de dois algarismos
são, ainda, subdivididas em classes de três alçartsrnos, e assim
por diante. Em outras palavras, as tabelas principais são
divididas hierarquicamente, com a hierarquia .numérica
refletindo a hierarquia conceitual. As classes mais genéricas
ficam no nível mais elevado e as classes mais restritas no nfvel
mais baixo da hierarquia. A extensão do número de classificação
indica o grau de detalhe. Os números de classificação que têm
a mesma extensão, denotando um nível similar de generalidade
(ou extensão), são coordenados. Classes com números menos
longos, que indicam maior extensão, são denominadas
superordenadas. Classes com números mais longos, que
indicam maior especificidade (ou intensão) são subordinadas.
As classes 58 e 59 são coordenadas. A classe 5 é superordenada
em relação às classes 58 e 59. Um conjunto exaustivo de classes
coordenadas (contendo as subdivisões lógicas completas da
classe superordenada) é uma série.

2.6.1~2 O valor ordinal dos números depende do fato de eles
seremconsiderados como frações decimais, menores do que
a unidads.Pode-se imaginá-los como sendo precedidos de um
zero e uma vfrgula notacionals, que, por conveniência, silo
omitidos (por exemplo, 5 corresponde a 0,5). Eles, portanto,
não obedecem à mesma ordem dos números inteiros, em que
seis Viria muito antes do número cinqüenta e nove; o 5 não
é seguido imediatamente por 6, mas por 50 a 59.' Do mesmo
modo, 69 é seguido por todas as suas subdivisões, de 591 a
599 antes de se chegar a 6; e entre 591 e 592 ficam todas as
subdivisões de 591 a 591.9. Verifica-se que aqui foi introduzido
um-ponte entre o terceiro e o quarto algarismos, mas não se
trata de uma pontuação decimal, pois se destina apenas a
facifiter eleitura. Uni código longo é mais fácil de ler quando
separado em pequenos grupos e, assim, acrescenta-se um ponto
depois de cada grupo de três algarismos. Por exemplo,
62138233332torna-se mais fácil de ler na forma 621.382.333.32.
Como todo número de classificação é uma fração decimal,
inclusive a parte que vem antes do primeiro ponto, é preferfvel
não o pronunciar como um número inteiro, mas como uma
série de algarismos ("seis-dois-um ponto três ..." ao invés de
"selscentos e vinte e um ponto trezentos...").

2.6.1;3:·· Uma vez que as frações decimais são extensíveis
Inflnitamente.é sempre possível introduzir novas subdivisões
sem,alterar avalor ordinal do resto da seqüência. Novos
desenvolvimentos, ou informações cada vez mais detalhadas,
podem, portanto, ser acomodados no esquema pela criação de
novas classes, conservando, ao mesmo tempo, a estabilidade
do restante. Tal notação é dita hospitaleira.

2.6.1.4 A análise de um exemplo mostrará a estrutura de um
. número de classiflcaçao extenso, extraído das tabelas principais:

621.397.132.125, Sistema PAL (Linearidade de Fase
Alternada).

Essaseqüência de doze algarismos representa uma cadeia numa
hierarquia de conceitos, em que cada lugar sucessivo implica
uma escolha dentre as subclasses possrveis:

6 'Ciências aplicadas. Medicina. Tecnologia
2 Engenharia

1" Engenharia mecânica em geral. Engenharia elétrica.
Maquinaria

3 Engenharia elétrica
9 Telecomunicações. Telecontrole
7 Transmissão de imagens. Televisão

1 [Vagol
3 Televisão

2 Televisão colorida
1 Sistemas de coressimultâneas
2 Com canal de transmissão comum para os sinais

nas cores primárias
5 Sistema PAL (Linearidade de Fase Alternada).

Oprimeiro algarismo, 6, indica "Ciências aplicadas. Medicina.
Tecnologia". Foi dado um primeiro passo ao longo da via
descendente da hierarquia, com ramificações em cada nível
sucessivo: do universo da informação selecionou-se uma classe
de conceitos que pertencem ao campo das ciências aplicadas.
O segundo algarismo, 2, mostra que, das dez subclasses
possrvels, 60 a 69, a selecionada foi (:2, restringindo-nos à
engenharia. Cada algarismo sucessivo especifica mais ainda o
conceito precedente e simboliza uma classe mais restrita, até
se alcançar o nfvel mais inferior. O significado de cada algarismo
é determinado por sua posição na cadeia (2 só significa
"engenharia" se for precedido de 6). O número completo

x

621.397.132.125 exibe uma especificidade crescente em direção
à direita.

2.6.1.5 Por vezes, a realidade não se adapta a categorias
predeterminadas e não pode o universo ser consistentemente
subdividido em frações decimais. Nem todos os números são
necessariamente ocupados. O zero tende a ser reservado para
finalidades especiais, sobretudo depois de um ponto (-I 2.6:2.8
a 2.6.2.10), mas a maior parte das séries ocupa menos do que
os nove luqares restantes. Ocasionalmente, porém, podem
exigir mais de nove lugares (por exemplo, os ministérios
ocupam a amplitude 354.11/.86).

2.6.2 Tabelas auxmaree

2.6.2.1 A caracterlstica mais inovadora e influente da CDU é
a sua notação auxiliar, ou seja, os sinais e subdivisões providos
para permitir a construção de números compostos ou sfnteses
(-) 1.2). Um número extrafdo de um determinado lugar das
tabelas e citado isoladamente - quer seja um número principal
ou. um 'auxiliar independente (-I 2.6.2.6) --- é um número
simples. Por exemplo, (410) ou 622 são números simples. Um
número criado por srntese. utilizando elementos extraídos de
mais de um lugar das tabelas, é um número composto. Por
exemplo, 622 +669 e 622(410) são números compostos. São
dois os tipos principais de notação auxiliar: os auxiliares comuns
e os euxiliares especiais. Os auxiliares comuns, além de
proporcionarem um meio de expressar inter-relações entre
assuntos, indicam caracterfsticas geralmente repetitivas, isto é,
aquelas que são aplicáveis 'em todas as tabelas principais. Os
auxiliares especiais indicam caracterfsticas que se repetem em
determinados lugares, isto é, aquelas que são ~~Aicáveis a um
número limitado de tabelas principais.

2.6.2.2 Os auxiliares comuns incluem, por sua vez, dois tipos
de símbolos: os sinais e as subdivisões.

2.6.2.3 Os sinais dos auxiliares comuns são o sinal de adição,
a barra obtíqua, os dois pontos (relação), os colchetes, os dois
pontos duplos, que funcionam como relacionadores, unindo os
números da.COV(tanto .principaisqllªr1toªlIxHiare.s), ITlªS que
não são eles próprios números, não representando classes nem
podendo ser subdivididos. Não se distinguem muitas espécies
de relação: o sinalde adição e a barra oblíqua.representam
tipos de agregação (asoma de significados de diversos números
da CDU), enquanto os dois pontos servem para a maior parte
das outras relações. Quando os números da CDU estão ligados
por dois pontos, isto mostra simplesmente que os assuntos
indicados pelos números estão relacionados entre si de alguma
forma, sem especificar qual deles influencia oIs) outrots) e sem
mostrar a natureza da influência exercida. Em resumo, não se
indica a fase da relação. Por exemplo, o número composto:

658.512:681.3 Desenho industrial em relação a
computadores e processamento de dados

não indica se os computadores são o instrumento ou o objeto
do desenho (desenho com auxflio de computador ou desenho
de computadores). Mudando a ordem dos elementos nesse
número composto não se modífica, em princípio, o seu
significado: afirma-se na Tabela Ib que a relação é reversrvel.
e que A:B' assim como B:A têm o mesmo significado. Em usos
específicos, porém, a ordem pode tornar-se importante.
Acréscimos recentes ao vocabulário da COU são os sinais
algébricos de subgrupos e de ordenação (Tabela lb, Seções 2
e 3). Até certo ponto, esses sinais fornecem ao usuário um meio
de esclarecer as relações entre assuntos.

2.6.2.4 A falta de especificidade dos sinais auxiliares comuns,
principalmente dos dois pontos, implica a correspondente
extensão de sua utilidade: este dispositivo possibilita relacionar
qualquer conceito em toda a classificação a qualquer outro, e
assim, em certo sentido, qualificá-lo. Uma tal amplitude.de
qualificadores dificilmente poderia ser alcançada por outro
meio.

2.6;2.5 As subdivisões auxiliares comuns consistem de tabelas
numéricas em que os conceitos são enumerados e arranjados
hierarquicamente. Neste sentido, são semelhantes às tabelas
principais, mas distinguem-se delas pelos símbolos próprios
que ora precedem, ora, encerram o número. Algumas
caractensticas, tais como tempo e espaço, são relevantes para
praticamente todos os fenômenos, enquanto outras, tais como
\fngua e forma do documento, tomam-se relevantes no
momento em que o fenômeno passa a ser assunto de um
documento. Quando uma dada característica de divisão se
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repete na classificação, é conveniente e mnemônico expressar
a faceta resultante (-I 2.21 Pffla mesma notação, seja onde for
.que ela ocorra, O que também torna possfvel destacar e listar
em separado os algarismos que a exprimem. Com esse recurso,
esses algarismos ficam teoricamente dlsponrveis para serem
aplicados a qualquer número de classificação das tabelas
principais, permitindo assim urna.Indicação mais especifica de
qualquer conceito do sistema. Retirados de seu contexto, exigem
um símbolo adicional para identificar a característica de divisão
(um indícador de faceta). Por exemplo, os algarismos 1 a9
possuem diversos significados, mas quando aparecem entre
parênteses indicam que a faceta de lugar está sendo citada.
Do mesmo modo, as aspas indicam a faceta de tempo, e assim
por.diante. Alguns desses sfmbolos servem para mais de uma
finalidade, e seu significado depende do que vem imediatamente
a seguir. Por exemplo, a abertura de parênteses pode ser seguida
de um O,que indica forma, de 1 a 9, que indicam lugar, ou
do sinal de igual, que indica raça e nacionalidade. A parte
numérica da notação auxiliar leva um ponto depois de cada
grupo de três algarismos, tal como nas tabelas principais.

2.6.2.6 As subdivisões auxiliares comuns pertencem a dois
grupos: as tabelas auxiliares independentes e as tabelas
auxiliares dependentes. As tabelas auxiliares'independentes,
embora possam ser aplicadas a qualquernúmero da CDU,
sempre que apropriado, também podem- ser utilizadas em
separado, para formar um número de classificação completo
de um documento. Trata-se.das Tabelas Ic a Ig; os auxiliares
de Hngua, forma, lugar, raça e tempo. Por exemplo, se for
decidido que a faceta de lugar é a única necessária (na
classificação de mapaa.pcr.exemplol, um meio de fazê-lo seria
citar apenas o auxiliar de lugar, conforme a Tabela le. As tabelas
auxiliares dependentes têm que ser sempre aplicadas a um
número da CDU; são elas, oficialmente, as Tabelas li a Ik, os
auxüreres depcnto de vista, de materiais e de pessoas. Além
dlsao.a rabeía thque especifica as maneiras de acrescentar
notações diferentes daquelas adotadas na CDU, é, na prática,
dependente (embora não descrita como tal), uma vez que o
asterisco eas extensões alfabéticas devem ser acrescentados
a um númeroda cnu.

2;6;2;7 A maioria das tabelas auxiliares independentes tem
sfmbolos que encerram o número, delimitando-o, assim, em
relação aos números adjacentes. São os chamados sinais
biterminais;istoé,sinais que abrangem simultaneamente um
elemento de abertura e outro de encerramento. As Tabelas Id,
le.e lfutilizam parênteses, enquanto-a Tabela 19 utiliza apenas
aspas. A exceção é a Tabela le (auxiliares_comuns de Hnqua},
que só tem o sinal de igual inicial, compensado pelo acréscimo
de dois pontos no final da notaçãode Ungua em algumas
poslções. comc no exemplo =40:641.5(083.1), apresentado no
preâmbulo da Tabela Ic. Devido a essa delimitação, os auxiliares
com sinais biterminais podem ser aplicados a qualquer parte
deum nõmerodaCDU, no Inrclo, no meio ou no fim (isto é,
como prefixo, infixo ou sufixo), bem como usados
independentemente. Por exemplo:

(81) Brasil.
(81)622.33 Brasil - mineração de carvão
622(81 ).33 Mineração - Brasil - carvão
622;33(81) .Mineração de carvão - Brasil

Contrastam, assim, com os auxiliares dependentes, que só são
usados como sufixos. Por exemplo:

622.33.002.5 Mineração de carvão - usina de produção,
maquinaria, equipamento

embora possam ser seguidos por outros auxiliares. Por
exemplo:

622.33.002.5(81) Mineração de carvão - usina de produção
etc. - Brasil

o asterisco, o ponto e o hffen, portanto, nunca podem aparecer
no Infeto deum número.

2.6.-2.8 Os auxiliares especiais, ao contrário dos auxiliares
comuns, não estão arrolados em determinado lugar e, por
definição, não possuem aplicabilidade tão abrangente. Ocorrem
em diversos lugares das tabelas e expressam conceitos que
são recorrentes, mas numa faixa limitada de assuntos. A maior
parte' dos auxiliares especiais são enumeratfvos. embora exista
um sinal de sfntese que éo apóstrofo (também usado, em alguns
lugares, para introduzir subdivisões enumeradas). São aplicados
apenas onde indicado e a mesma notação pode ser utilizada

em outro lugar com significado diferente. São-sempre listados
como sufixos de outros números e não podem ser usados
independentemente. Uma forma de apresentação consiste em
relacionar esses auxiliaresimediatamente abaixo do número
principal para o qual são válidos. Se não houver nenhuma outra
indicação, são aplicáveis a todas as divisões diretas desse
número. Por exemplo, abaixo de 621.22 são relacionadas as
subdivisões auxiliares especiaisde 621.22.01 a .018, sem
qualquer instrução quanto à sua aplicabilidade: Podem,
portanto, ser usadas como sufixo ao próprio 621.22 (exatamente
da forma comosão apresentadaslou os dlgitos que se seguem
a 621.22, isto é,;01 a .018,podem ser destacados e acrescentados
a qualquer dos números principais de 62.1.221 a 621.227.3.
Assim,

621;22.018 Eficiência. Potência. Provas de desempenho (i.
é, de maquinaria hidráulica em geral)

implica a possibilidade de:

621.227.1.018 Eficiência, potência e provas de desempenho
de carneiros Montgolfier

Uma série ainda mais extensa é de 621.3.01 a .095.4, mas o
princfpio é o mesmo: o elementoü aplica-se em qualquer lugar
de 621.31 a 621.398, bem como no próprio 621.3. Em alguns
casos, a aplicabilidade dos auxiliares é mais restrita. ÓU mais
ampla do que essa norma, mas o alcance da aplicabilidade é
sempre indicado em nota. Por exemplo, os auxiliares de
65.01/.07 não são válidos para todas as divisões de 65 e a nota
que os precede chama a atenção para essa restrição. Notas
semelhantes aparecem nos lugares onde o uso de todosou
de alguns deles é impedido (em 654, 655 e 656). Por outro lado,
os auxiliares de 666.1.03 e .05 são válidos não somente em
666.1 mas em toda a seqüência de 666.11/.28, como indicado
na nota que a precede. Uma nota em 666.21/.28 chama a atenção
para a disponibilidade desses auxiliares nessa seção fora do
alcance esperado.

2.6.2.9 ...•. Auxiliares especiais tambémpQd~m.oc:()rr~r:df:mtrqde
outras séries de auxiliares, como,.por exemplo, no infciada
Tabela Id Auxiliares comuns de forma. O princípio é o mesmo:
podem ser usados na forma em que aparecem, como em

(0.035.22) Documentos microfilmados

ou o elementoeuxuter especial (que começa com .0) pode ser
destacado e aplicado a qualquer das divisões diretas de (.0).
Por exemplo:

(051 Publicáções seriadas. Periódicos
(05.035.22) Periódicos em microfilme.

o número composto assim formado continua sendo um auxiliar
comum que-pode qualificar um número prtncipal.. Por exemplo:

5(05.035.22) Periódicos clentlficos em microfilme.

Os auxiliares ~6 em 66.041 são um exemplo de auxiliares
especiais dentro de outros auxiliares especiais.

2.6.2.10 Das notações usadas em auxiliares especiais, os três
tipos principais são descritos e diferenciados nas Tabelas
auxiliares, Seção 11: as séries do hffen -1/~9, as séries do ponto
zero .01/.09 e as séries do apóstrofo '11'9 (0.0 é quase sempre
usado para introduzir subdivisões auxiliares especiais, mas há
algumas exceções. Ver 621.0, 626.0 e 669.051. Ademais, existe
um dispositivo af não mencionado, ou seja, os auxiliares com
três pontos ...1/...9, conhecidos como "algarismos finais". Ao
contrário dos outros auxiliares, eles não são usados na forma
em que são listados: os três pontos indicam apenas que os
números seguintes são disponfveis como algarismos finais e,
quando aplicados, os pontos desaparecem, demodo que os
algarismos finais se fundem ao restante do número de
classificação. (Em outras palavras, eles não possuem indicador
de faceta.) Assim, quando os algarismos finais ...22, enumerados
sob 661.8 e que denotam "óxido", forem acrescentados a
661.847.9 "Zinco" para formar

661.847.922 Óxido de zinco. Branco de zinco. Cinza de zinco

a transição da faceta "metal" para a faceta "óxido" não é
assinalada (sede fato vier depois do sétimo algarismoI. Às vezes,
toma-se necessária uma nova pontuação. Por exemplo:

539.12...12 Massa e carga O. é, de partfculas elementares
e simples em geral)
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não é usado nessa forma: os algarismos finais 12 são
acrescentados ao número de base 539.12, do que resulta
539.1212, que será então pontuado a cada três algarismos,
conforme a norma. Portanto, 539.121.2. (Uma nova pontuação
também poderá tornar-se necessária numa divisão paralela: -I
2.6.2, 11 a 2.6.2.12.)

consistindo a diferença entre eles em que os números da coluna
à' esquerda' representam -especlftcações nocontexto. da
anatomia, enquanto os da c.oluna à direita representam essas
mesmas especificações no contexto da patologia. A lista de
especificações é a mesma.

2.&.2.12 Em geral, entende-se facilmente essaexplicação
quando os números-fonte e os números-alvo têm a mesma
extensão. Quando são de comprimentos diferentes, porém,
pode tornar-ee necessérta uma nova pontuação. Como exemplo
desse caso, 611.81 "Sistema nervoso central" divide-se como
616.831; assim, 611.813 deriva de 616.831.3. O paralelismo aqui
não é tão óbvio, mas o' princípio é o mesmo: os dlgitos que

2.&.2.11 Há um outro dispositivo ~ embora não se trate
absolutamente de uma tabela auxiliar - que se parece com os
auxiliares especiais pelo fato de a mesma notação poder ser
usada para denotar um dado conceito em mais de um lugar.
Trata-se-da divisão paralela, assinalada nas tabelas pelo sinal
de subdividir como =.Isto signífica simplesmente que o número
que precede o sinal = pode ser subdividido de maneira análoga
à do número que o segue, o que dará como resultado uma
série exatamente análoga, com os mesmos conceitos expressos
pela mesma seqüência de algarismos. Um exemplo simples
disso está em 611 "Anatomia", partes da qual são paralelas
a 616 "Patologia", onde ambas são subdivididas pelos órgãos
específicos. O redator do sistema optou por dar maiores detalhes
em 616 (patologia de órgãos específicos], mas não importa qual
tenha sido escolhido para lugar principal: o fato é que elas são
paralelas e que a enumeração completa dos órgãos nos dois
lugares teria sido um desperdício. Em vez disso, dispomos de
instruções tais como em 611.2 "Sistema respiratório": 611.21/.26
= 616.21/.26 ou em 611.3 "Sistema digestivo": 611.3 = 616.3.
Nesses casos, as subdivisões de 616São números-fonte, dos
quais podem ser destacados algarismos que são acrescentados
aos 'números-alvo em 611. Assim, 616.21 nos dá o análogo
611.21, enquanto 616;31 nos dá 611.31, e assim por diante. As
séries paralelas podem ser representadas simetricamente:

615.831.3
.4
.5
.7
.8
.9

se seguem a 611.81 são deduzidos dos que se seguem a 616.831,
de modo que, de 616.831.3; sendo o algarismo final 3 destacado
e acrescentado a 611.81, obtém-se 611.813. Em casos
semelhantes. pode ser útil apagar mentalmente os pontos;
então, 61181 ~ 616831 e de 616833 deduzir 611813. Em seguida.
pontuando novamente a cada três algarismos, obtém-se
611.813. Também aqui, as séries paralelas podem ser
representadas simetricamente:

611.813 Prosencéfalo
.814 Diencéfalo
.815 Mesencéfalo
.817 Metencéfalo
.818 Mielencéfalo
.819 Meninges cerebrais

sendo evidente que os algarismos em negrito são comuns a
ambas as colunas de números.

2.&.3 Ordem de arquivamento (ou ordem vertical)

2.&.3.1 A ordem de arquivamento dos sim bolas da CDU
baseia-se na progressão do geral para o particular. Assim, os
auxiliares comuns (que são gerais por definição) vêm em
primeiro lugar, e um auxiliar independente, usado lsoladamente
ou citado em primeiro lugar (-12.6.4.1), vem antes de um
número principal. Em seguida, um agregado de diversos
números tem um sentido mais amplo do que um único número;
assim, os compostos com o sinal de adição e a barra obltqua
- Tabela la - são arquivados antes de um único número
componente(62Z+6~fl..,elTlantesd13622)..~inallT1ente, um
número mais curto vem antes de um número maislonço.pcrque
um número seguido de um auxiliar (a menos que se trate de
um agregado) é mais específico do que um número simples,
enquanto numa divisão hierárquica simples (-I 2.6.1.4) cada
algarismo sucessivo especifica mais o conceito, aumentando
sua particularidade.

2.&.3.2 Números arábicos arranjados como frações decimais
(-) 2.&.1.2) possuem um valor ordinal inerente; os demais
sim bolos receberam valores arbitrários. A figura 2 mostra a
ordem de arquivamento dos números simples e compostos.

2.&.2.13 Não há limite aos tipos de notação usados em divisões
paralelas. Podem ser.números principais (611.81 = 616.831);
podem ser auxiliares especiais (615.025 = 675.055); podem ser
auxiliares comuns ("5" = "4"). Os números auxiliares podem
derivar de números principais (-036.4 = 618.4) ou vice-versa
(914/919 = {4/9B, e um número pode serfonte de uma divisão
paralela de uma de suas próprias subdivisões (659.28 = 659.2).
Esse recurso não deve causar confusão, mesmo porque em cada
caso em que uma subdivisão paralela for autorizada a fato será
indicado com clareza, freqüentemente com exemplos.

616.21
.22
.23
.24
.25
.26

Nariz. Seios nasais
Laringe
Traquéia. Brônquios
Pulmões
Pleuras
Diafragma

611.21
.22
.23
.24
.25
.26

=30 Alemão
(0.035.22) Documentos microfilmados
(430) Alemanha
(=1.410) Cidadãos britânicos
"18" Século XIX e.c,
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.00
-O
-1/-S

.0

622.341.1 +669.1
622.341.1/2
622.341.1

622.341.1 :338.124.4

622.341.1::338.124.4
622.341.1 ~30

622.341.110.035.22)
622.341.1(430)
622.341.11 ~1.366)

622.341.1"18"
622.341.1*Fe, O,
622.341.1GOE
622.341.1.002.67
622.341.1-057.2
622.341.1'78
622.341.1.03
622.341.1'17

exemplo

Mineração de minério de ferro e metalurgia do ferro
Mineração de minério de ferro e manganês
Mineração de minério de ferro

Crise econômica na mineração de minério de ferro
(pode ser invertido para formar 338.124.4:622.341.1)
Crise econômica na mineração de minério de ferro (não pode ser invertido)
Documentos em alemão sobre mineração de minério de ferro
Documentos microfilmados sobre mineração de minério de ferro
Mineração de minério de ferro na Alemanha
Mineração de minério de ferro entre os antigos bretões
Mineração de minério de ferro no século XIX
Mineração da hematita vermelha (Fe20 3)

Minério de ferro nominado: goethita
Subprodutos de mineração do minério de ferro
Trabalhadores manuais na mineração de minério de ferro
Dispositivos e medidas de proteção na mineração de minério de-ferro
Caracterfsticas geológicas dos depósitos de minério dEtferro
Desperdícios, resíduos da mineração .de minério de ferro

número simples
seguinte

622.341.11 Minérios de hematita-magnetita

Figura 2. Ordem de arquivamento
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2.&.3.3 O sinal de subgrupo algébrico (colchetes) não afeta a
ordem de arquivamento e pode ser ignorado para essa
finalidade, exceto quando os números de classificação sejam
idênticos aos inclufdos entre os colchetes. Pode-se, então,
aplicar a reqra-do "nada-antes-de-alguma-coisa", de modo que
o número de classificação sem colchetes é arquivado na frente:

658.512.2:681.3-051 Desenho industrial em relação a
profissionais de processamento de
dados (por exemplo, desenho tendo em
vista a conveniência dos operadores)

[658.512.2:681.31-051 Profissionais de: desenho industrial
em relação ao processamento de
dados (por exerr-olo. profissionais
especialistas em desenho com auxflio
de com putador)

2.&.3.4 A intercalação de auxiliares (-) 2.&.5) pode levar a
números de classificação com infixos a qualquer ponto da
hierarquia. Tal composto, em que o auxiliar separa o elemento
inicial do elemento final de um número simples, deve ser
arquivado depois do elemento inicial isoladamente e do
elemento inicial mais o sufixo. Por exemplo, o composto
622.341.1(430I.oa figura 2 poderia ter um novo arranjo assim:

622(430).341.1 Mineração - Alemanha - minérios de ferro
dando origem à seguinte ordem:

622
622(430)
622(430).341.1

2.&;3.5 De um modo geral, verifica-se que a ordem de
arquivaTTlentodos simbolos da CDU é a mesma em que eles
aparecem nas tabelas. As exceções são: a) o número simples
vem entre os compostos com a barra oblfqua e os compostos
com dois pontos, e b) os colchetes não possuem uma ordem
de arquivamento inerente.

2.6.4 Ordem de citação

2.&.4.1· Quando um elemento da notação é selecionado como
representatrvc de um aspecto do assunto de um documento
e incorporado ao número de classificação desse documento,
diz-se.que ele é citado. A ordem em que os elementos são
combinados para formar-um número composto é a ordem de
citação (uma vez que cada elemento simboliza uma faceta do
assunto, a ordem de citação é também conhecida como fórmula
dalacatal.

2.6;4~2 A fim de assegurar a seqüência do genérico para o
especifico, é necessário que a ordem de arquivamento seja o
inverso da ordem de citação (a isto se denomina princípio de
Inversão, conforme está explicado no Guide to the Universal
Decimal Classification. London, British ·Standards Institution,
1963. 128 p. as 1000C, 6.2). Teoricamente, qualquer uma das
duas pode ser tomada como ponto de partida, mas aqui
especificamos uma ordem de arquivamento, e tanto as tabelas
comoum todo quanto os exemplos de srntese dados nas tabelas
acham-se dispostos nessa ordem. Assim, a regra mais simples
para citar os elementos de um composto é:

a ordem de citação é o inverso da ordem de arquivamento.

Isto significa que a seqüência procede do especifico para o
genérico. Se.for preciso citar, digamos, =30 e (430) e "18" e
.002.67 e '17, todos qualificando 622.341.1, a ordem normal
seria: '17; .002.67; "18"; (430); ~30, assim:

622.341.1'17.002.57"18"(430) =30 Mineração de minério de
ferro - desperdícios - seus
subprodutos - século XIX
~ Alemanha - em alemão

2.6.4.3 A ordem de citação-padrão pode não ser satisfatória
para todos os fins. Assim, pode tornar-se necessário, em
determinadas coleções, reunir todas as referências a
determinado aspecto de um assunto, que ficariam separadas
caso a ordem-padrão fosse aplicada. Por exemplo, na
ordem-padrão, o tempo "s.," precederia o lugar (1/9) - o inverso
da ordem de arquivamento - de modo que, em seguida ao
número principal, a seqüência seria ordenada primeiro segundo
o tempo, e qualquer aspecto determinado de tempo, dividido
secundariamente conforme o lugar:

622"- " Mineração em diversos períodos a.C.
622"- "(1/9) Mineração, a.C., em diversos lugares

622"·..."(410.197) Mineração, e.c.. na Cornualha
622"+ ..." Mineração em diversos periodos d.C.
622" +..."(1/91 Mineração', d.C., em diversos lugares
622" +..:'(410.197) Mlneraçêo. d.C., na Cornualha
622"17" Mineração no século XVJlI
622"17"(1/9) Mineração, no século xvm, em diversos

lugares
622"17"(410.97) Mineração, no século XVIII, na Cornualha

Nesse exemplo as referências à Cornualha estão esparsas
através da seqüência, separadas, primeiro, pelo elemento tempo
a, em seguida, pela"maior parte da seqüência de lugar, uma
vez que (1/9)·representa·muitas entradas individuais. Caso fosse
necessário, para uma finalidade especffica, reunir todas as
referências à mineração na Cornualha, seria preciso trocar as
posições dos auxiliares de tempo e rugar na ordem de citação. ,
Adivisão seria, então, primeiro de acordo como lugare depois
com o tempo:

622(1/9) Mineração em diversos lugares
622(1/9)": ," Mineração em diversos luqares, a.C.
622(1/9)" +..."Ó Mineração em. diversos lugares, d.C.
622(1/9)"17" Mineraçáo em diversos lugares no século XVIII
622(410.197) Mineração na Comuelha
622(410.197)"-..." Mineração naCornualha, a.C.
622(410.197)" + ..." Mineração na Cori1ualha, d.C.
622{410.197)"17" Mineração na Cornualha no século XVIII

Nesse exemplo, as referências à Cornualha foram reunidas, mas
as referências ao século XVIII estão esparsas.

2.6.4.4 Pode-se resumtr a questão da ordem de citação da
seguinte forma. Na ausência de qualquer preferência, seque-se
a ordem de citação-padrão (o inverso da ordem de
arquivamento). Porém, para reuniraspectos quede outra forma
estariam esparsos, varia-se a ordem de citação de modo que
o lugar da notação relevante fique mais próximo do tnrc!c do
composto (afetando assim a ordem de arquivamento do número
de classificação). A ordem de arquivamento é obrigatória, mas
a ordem de citação é opcional.

2.6.5Intercalaçãó

2.&.5.1 Intercalação é o emprego de um auxilier corno um infixc
e não como prefixo ou sufixo desse numere. Em outras palavras,
certos auxiliares podem Jnterromper o número principal, criando
um composto tal como 622(430).341.1 (citado em2.6.4.3)..A
razão desse recurso seria tornar mais útfl oarrenlo desses
documentos ou de suas referências quando classificados.
Trata-se, simplesmente, deum caso extremo de variação da
ordem de citação, com. o objenvc de obter. uma seqüência
diferente. No exemplo dado em 2.6.4.3, o auxiliar de lugar
(410.197) foi avançado para preceder o auxiliar de tempo "17",
produzindo 622(410.197)"17". Teoricamente, ainda pode ser
mais avançado e Intercalado no número principal, produzindo
62(410.197)2"17", Esta forma só seria útil no caso de se desejar
agrupar todas as informações sobre o assunto 62 "Engenharia",
para então subdividi-lo segundo o lugar (1/9) antes de prosseguir
para ...2 "Mineração"..Na prática, não se trata de um caso
provável, mas pode surgir a necessidade de agrupar
informações sobre uma atividade mais específica. tal como a
mineração, numa determinada área:

622(410) Mineração - Grã-Bretanha
622(4101.333 Mineração - Grã-Bretanha - carvão
622(410).34 Mineração - Grã-Bretanha - minerais metálicos
622(430.1) Mineração ~ Alemanha, República Federal
622(430;1).333 Mineração - Alemanha, RF· carvão
622(430.1).34 Mineração -Alemanha, RF- minerais metálicos

ou sobre Instituições, tais como leis, que variam de pars para
pats:

347.78(410) Direito autoral - Grã-Bretanha
347.780(410)1 Direito autoral em literatura . Grã-Bretanha
347.78(410)5 Direito autoral em música ~ Grã-Bretanha
347.78(44) Direito autoral- França
347.78(44)1 Direito autoral em literatura - França
347.78(4415 Direito autoral em musice . França

2.6.5.2 Esse recurso só pode ser empregado com auxiliares
que possuem sinais biterminais (-I 2.6.2.7), isto é, parênteses
ou aspas: os auxiliares comuns de forma, lugar, raça e tempo.

3 Administração da COU

3.1 A forma da CDU é determinada pelos seus usuários numa

I
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extensão muito maior do que acontece em qualquer outro
grande sistema de classificação. Ela é administrada pela

"crqanizaçâo criada por Otlet e La Fontaine, conhecida desde
1937 como Federação Internacional de Documentação ou FID
e, a partir de 1986, como Federação Internacional de Informação
e Documentação. Tem como Unguas oficiais o inglês, o francês
e o alemão. A FID trabalha em cooperação com diversas
organizações nacionais, as quais, por sua vez, dispõem de vários
esquemas de consulta aos usuários do sistema.

3~2 O Setor de Classificação da FIO mantém, entre outras
atividades, uma Versão.Mestra da CDU completa, que consiste
no texto da edição francesa de 1927-33, modificada por todas
as correções aprovadas a partir dessa data. Cumpre ao Setor
de Classificação verificar a autenticidade das propostas de
publicação de edições da CDU, comparando-as com essa
Versão-Mestra.

3.3 As edições publicadas da CDU são editadas mediante
autorização da FID pelas instituições que são membros nacionais
da Federação em vários países, as quais produzem versões da
classificação nos idiomas locais. A situação atual da COU
(representada pela Versão-Mestra) inclui textos em-qualquer das
três Unguas oficiais. Os editores das edições publicadas reúnem
e traduzem esse material, e é essa tradução que a FID examina
antes de autorizar sua publicação. A maior parte das edições
publicadas aparece num único idioma, sendo feitas,
ocasionalmente, edições multilfngües em que os diferentes
textos aparecem dispostos em colunas paralelas. O Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) é
responsável pela edição média em IIngua portuguesa. Para as
edições desenvolvidas, o IBICT colabora com o Centro de
Documentação Cientffica e Técnica do Instituto Nacional de
Investigação Cientffica, de Portugal.

3.4 O sistema está em continua revisão, situação essa que se
mantém inalterada desde que a primeira edição apareceu em
1904. 1550 significa que o estado do conhecimento de
determinado assunto, bem como conceitos que não tenham
sido levados em conta anteriormente possam ser examinados
e, se necessário, devidamente contemplados sem que seja
preciso esperar pelo lançamento de uma nova edição. As
ccrreções propcstas, ·(:011 hécldàs cõmõP~Notes,'são distribuldas
pela FIO aos seus assinantes (qualquer um pode fazer uma
assinatura, mas as instituições que editam a COU estão
automaticamente inclufdas). Essas notas estão abertas,
naturalmente, à comentários, os quais são reunidos e estudados
pela FIO. As P-Notes podem, portanto, ser corrigidas,
aumentadas, resumidas ou canceladas. As que são julgadas
aceitáveis tornam-se autorizadas e, após publicadas pela FID,
passam a fazer parte do texto oficial da COU. As correções
publicadas são incorporadas às edições nos diferentes idiomas,
sempre que ocorre a publicação de um novo texto.

3.5 As correções publicadas tornaram-se conhecidas, desde

xv

o início, como "êxtensions et corrections". A partir de 1933,
houve um serviço .de atualização em folhas soltas duplicadas,
com o titulo de Extensions et Corrections Décidées, que, em
1949, transformou-se no periódico Extensions ena Corrections
to the VOC. No começo semestral, esse periódico é hoje anual,
tendo edições acumuladas em séries trienais. As séries iniciais
foram reunidas em duas grandes versões acumuladas:
"Cumulated VOC Supplement 1-1964)" e "Cumulated VOC
Supplement 1965-1975". As séries ainda não reunidas em
versões acumuladas comecem com a Série 9, n- 3,1977. O texto
das P_Notes e, portanto,' das entradas nas Extensions and
Corrections para as quais se destinam pode estar redigido em
qualquer das três Ifnguas oficiais da FIOou em versões bilíngües
ou trilfngües. Isto varia de uma proposta para outra.

3.6 Para aproveitar integralmente a vantagem da permanente
atualização da COU, o usuário deve obrigatoriamente atualizar,
pelo menos todo ano, o seu texto da CDU, bem como sua prática
da classificação, referindo-se às Extensíons and Corrections. As
organizações que são membros da FIO, tais como o IBICT, de
tempos em tempos, substituem as versões publicadas por novas
edições que incorporam as correções recentes, embora ocorram
inevitavelmente certas demoras. É necessário pesar as
vantagens da atualização em relação ao custo de tal
procedimento. As edições desenvolvidas aparecem em diversas
seções, em estádios diversos de atualização, mas, com edições
feitas integralmente de uma única vez, como a presente edição
média, é possível tomar uma decisão quanto à utilização de
uma determinada edição antiga da CDU.

3.7 As propostas de correções e emendas à COU são bem
recebidas por todos os usuários, desde que obedeçam ao
procedimento estabelecido pela FID para essa atividade. O
processo de revisão pode ser iniciado pela própria FIO, pelas
organizações que são membros da mesma, por instituições que
utilizam o sistema ou por pessoas ffsicas. O IBICT mantém a
Comissão Brasileira da CDU, onde instituições e pessoas
interessadas: podem apresentar propostas de revisão e onde
podem ser examinadas propostas oriundas de outros lugares.
Os membros nacionais da FID, como o IBICT, enviam seus
comentários à FIO.

4··· Publicações oficiais

Mais informações sobre a COU e suas edições podem ser
encontradas nas seguintes publicações da FIO:

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO. Principies
of the Universal Decimal Classífication (UDC) and rules for íts
revísíon and pubfícatíon. The Hague, FID, 1981, (FIO publication
5981

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO.
Bibliographical survey of voe editíons. The Hague, FIO, 1982.
IFID publication, 19821
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·113

-128
-129.1

.2

variável. Máquinas de pistões rotativos de
velocidade intermitente e variável
Máquinas com dois ou mais rotares
engrenados como rodas dentadas
Máquinas com rotor helicoidal
Máquinas com rotores oscilantes ou
semi-rotativos, ou de ventoinha
Motores e peças acionados por turbinas em
geral.Turbo-máquinas segundo o número de
anéis de lãmlnas
Turbo-rnéqulnas de invólucro simples,
múltiplo
Motores e peças acionados por-força
centrffuga em geral
Máquinas de movimento alternativo
(motores a pistão) segundo o modo de ação
dos tluldos. utilizados
Máquinas de ação única
Máquinas de ação dupla
Máquinas de corrente única
Máquinas movidas por explosão,
combustão. elta pressão espontânea
Máquinas compostas. Máquinas de ação
progressiva. Ação em série
Fase única
Duas ou mais fases
Máquinas de ação paralela. AÇãoem paralelo
Turbo-máquinas segundo o modo de ação
dos fluidos utilizados
A ação direta (impulsão)
A reação
A ação e reação combinadas
A entrada axial
A entrada radial
A entrada axial e radial combinadas
A entrada tangencial
A entrada total
A entrada parcial
Utilização do efeito de Magnus. Rotores de
Flettner
Máquinas segundo a utilização do fluido,
vapor
De,expansão monofásica
De expansão multifásica em um cilindro
De expansãomultifásicaem mais de um 
cilindro
De expansão bifásica
De expansão trifásica
De expansão quadrifásica
De contrepreesão. Medição, controle,
variação da folga
De condensação (motores condensadores)
De escape livre ou de extração mecânica
De extração intermediária, sangria, doJluido
de escape. Recuperação do escape
De fluido aquecido. reaquecido ou
superaquecido
A vapor de alta pressão
A vapor de baixa pressão
A fluidos mistos, p. ex., vapor e água
A outros tipos de vapor, p. ex., a vapor de
mercúrio
Máquinas segundo as dimensões, peso,
velocidade, precisão
Segundo as dimensões, o tamanho
Comprimento. Largura
Altura
Grandes. Gigantescas
Pequenas, Anãs. Miniaturas.
Microminiaturas
Segundo a mobilidade,_ a conversibilidade e
a permutabilidade
Máquinas fixas. Partes integrais da
construção ou da estrutura. Aparelhos de
elevação integrados, recipientes fixos etc.
Máquinas estacionárias. Imóveis (mas não
integradas, à construção). Máquinas
embutidas
Máquinas móveis. Transportáveis. Máquinas
que deslizam sobre planos inclinados, rodas,
trilhos etc.
Máquinas portáteis. Transportáveis a mão
Giratórias
Desmontáveis. Dobráveis. Empilháveis

-, 62-771

-181
.12
.13
.2
.4

.4

.5

.6

.1

.2
-147
-15

-151
-152
-153
·154
·155
-156
-157
-158.1

.2
·159.3

-16/·17

·161
·162
·164

.3

·141
·142
-143
-144

·146

-136

·137

.2

.1

·14

-182

·135

.2

.3

.4
-168

-169
-171
-172

. -173

-174.1
.2

-175
-176

-18

62·133.3 {cent)

.4

.5

.6

.2

.3

.6

.83

.82

.3

.5

.6

-127

-13

-115

-114

-133

-112
.4
.5

-111

-12

-11

-123

-124

·122

·121

62·1

62-03 Materiais utilizados em engenharia
Parasubdivisões -J -03 da Tabela
Ik

62-05 Características de pessoas na
engenharia (operadores) etc.
Parasubdívísões -J -05 da Tabela

, Ik
Subdivisões auxiliares especiais

Os auxílíares especiais -1/-9 enumerados
na classe 62 são aplicáveis desde 62 a
69. exceto quando indicado em contrário
Outra série de auxiliares especiais. p. ex.•
os auxiliares, .Oque ocorrem em seções
esoecüices, são aplicáveis somente onde
indicado
Por máquinas. entendem-se aqui
quaisquer ferramentas, equipamentos e
instalações, assim como seus
componentes

CARACTERfsTICAS GERAIS DAS
MÁQUINAS ETC.

-1 e suas subdivisões não se aplícam a
624 (exceto ·11 e -18), 627, 8 (exceta-t t
e -18), 6331635, 66, 677, 678 e 687

Desenho e caracterIsticasda construção em
geraL Forma, esquema e arranjo dos
principais componentes
Máquinas segundo o eixo, o alinhamento:
verticais, horizontais, inclinadas (obHquas)
Máquinas segundo otipode construção
De construção simples, p-ex., monobloco
De construção em seções. Estruturas
construrdas.: compostas, complexas,
múltiplas
Deconstruçao pré-fabricada, Montagem das
partes, módulos. Sistema de construção por
unidades
De operação simples, de movimento, p. ex.,
máquinas-ferramentas de peça única
~,62'589

Máquinas de ação, operação, movimento,
funções múltiplas.-Máquinas-ferramentas de
ação múltipla
Máquinas com funções variáveis. Máquinas
de dupla finalidade. Máquinas de finalidades
múltiplas, Máquinas para todas as
finalidades. Máquinas universais
Máquinas··de movimento alternativo
(motores a pistão) em geral. Forma, desenho,
arranjo dos. componentes principais
-, 62-111
Máquinas de um só cilindro. Máquinas de
cilindro único
Máquinas de vários cilindros paralelos, em
fila
Máquinas de vários cilindros oblfquos
opostos, de cilindro em V
Máquinas de vários cilindros alinhados em
torno de um eixo, Motores com cilindros
colocados em linha. Motores em fila
Máquinas de cilindros paralelos arranjados
de forma circular em torno de um eixo, de
placa circular obtrquaMéquinas de
esguichar
Máquinas de cilindros rotativos
Máquinas de cilindros oscilantes
Máquinas de cilindros acoplados e dois
pistões
Máquinas de um cilindro e dois pistões
Máquinas com pistões auxiliares
Máquinas de pistões escalonados (pistões
diferenciais)
Máquinas com disposição em T. Válvulas
laterais em ambos os lados do cilindro
Máquinas com disposição em I. Válvulas
suspensas
Máquinas de movimento rotativo em geral.
Forma, desenho e arranjo dos componentes
principais
Máquinas de movImento rotativo,
semi-rotativo ou pendular, ou de movimento
semelhante a uma rotação
Máquinas com rotor simples. Máquinas com
pistões rotativos de rotação uniforme
Máquinas com pistões rotativos de rotação

239
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62-182.7

.8

-183
.2
.4

-185

.3

.4

.7
·187

.2

.3

.4
-189.2

62-2

-21

-213

.1

.2

.3

.32

.34

.6

·216
.5
.6
.7

.8
-217
-218

.2

.3

.4

.8

·219

.1

.2
'.3

.4

.51

.52

.527
-22
·222
-224

-225
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.8

-226

.1

.3

Com elementos ajustáveis,móveis.
Equipamentostransformáveis. Dispositivos
adaptáveis
Máquinas rernovrveis.zíestecévets,
substitufveis, intercambiáveis
Segundo o peso
Pesadas
Leves
Sesundoa velocidade. Velocidade de rotação
em geral. Velocidade dosprocessos

-, 66-94
lentas,·da baixa velocidade
De grande velocidade
Segundo a velocidade crítica de rotação
Segundo a precisão
De baixa precisão
De precisão média
De alta precisão
Dosagem. Medição. Grandezas medidas
PARTES E COMPONENTES FIXOS E MOVEIS
DE MÁQUINAS

-2 e suassubdivis6esnSo510 válidasem
6331635 .

Partesfixas em geral. Envoltórios, caixas,
estojos, molduras, montagens, suportes

-, 62-758
Envoltóriose caixas de maquinas em geral:
ausentes, parciais,totais

-, 62-762
Abertos,
Parcialmentefechadas: à prova de
vazamento, impermeáveis, protegidos
contra a ação do tempo
Totalmente fechados
Impermeáveis à água, submersrveis
Estanquesao gás, ao ar, ao grisu, à prova
de chamas, de explosões
Máquinas em envoltórios resistentes à
pressãoexterna e lnterna
Elefllentos das caixas,molduras, montagens
Bases
Montantes. Pilares. Colunas
Travessas. Cruzetas. Consolos. Braços.
Hastesetc.
Mesa. Placas. Bandejasetc.
Placasde base. Placas de fundação
Fundações fixas. Montagens
Alicerces de alvenaria; de tijolos, cimento
etc., para a montagem de máquinas
Suspensão a uma superffcievertical, p, ex.,
montagem em muros, paredes
Suspensãoa .uma superffcie horizontal, p.
excmonteqens em teto. Montagens
suspensas
Elementos·de fixação

62-218.8 = 621.88
Dlepcsltlvos requlévels ou móveis para
partes ajustáveis
Plataformas. Suportes
Corrediças
Colunas, pilares, postesde apoio. Escoras.
Tripés, apoios etc.
Consolos móveis. Contrapesos. Balanço,
travessõesetc.
Suspensões rfgidas
Suspensões flexíveis: por cordas,cabos,
correntesetc.
Suspensãoeletromagnética
Partesfixas associadas a elementos móveis
Cilindros
Cabeça ou culatra de cilindros.camaras de
combustãoe de pré-combustão, Canosde
distribuição
Duetos. Bocais; Esguichos
Duetos,oriffcios e bocaisde entrada e sarda
Válvulas de estrangulamento
Bocais reguláveis
Bocais para reversão de fluxo
Bocais de aceleração
Bocais de marcha lenta
Desenho, construção de bocais

62-225.8 = 62U43
Anéis de guia, lâminas, ventoinhas das
turbomáquinas e semelhantes
Anéis de guia. Estatores
Lâminasde guia. ventoinhas

62-226.3 (cont)
.4

-229

.2

.3

.31

.311

.312

.315

.316

.32

.324

.33

.34

.35

.36

.37

.38

.4

.6

.7

.8

-23

-231
.2

.3

·232

.1

.2

.3,
·233

.1

.2

.31.9

-, 62-253.5
Palhetasde reversão
Portadoresde ferramentas e das peçasa
trabalhar. Dispositivos de alimentação e
descarga
Portadores, suportes de ferramentas.
Descansos. Buchasetc.
Portadores,suportes da peça a trabalhar.
Braçadeiras, guias etc.
Dispositivos de prender, apertar, reforçar.
Dispositivos de posicionar, centralizar,
localizar.Tornos mecãnteos. Bancadas
Bancadas·com fendas em T, oriffciosde
fixação, braçadeirasembutidas
Dispositivos diversos de prender, apertar,
reforçar. Parafusos, pinos de fixação. Placas
para prender etc. Tornos mecânicos
Dispositivos magnéticos para prender,
apertar, reforçar (ímã permanente ou
eletromagnético)..Dispositivos para prender
etc. a vácuo ou a sucçãc
Dispositivos para ajuste, alinhamento.
Dispositivos de posicionamento,
centralização, localização
Montagens e dispositivosde prender etc.
para a peçaatrabalhar, principalmentepeças
rotativas. Placaslisas (de torno). Pinças,
buchasetc.
Mandris
Cabeçotes. Centros
Grampos. Ganchos. mecanismos de
engrenagem. lingOetas, taramelas. Dentes
de engrenagem
Suportesfixos, apoios, para as peçasque
estão sendotrabalhadas
Conjuntosde rebites. Molas. Cunhos.Traves
Bigornas
Dispositivos de acionamento e propulsão
para dispositivosde apertar etc. que não
sejam parte integrante do próprio
dispositivo; ·Chavesinglesas de-perca,
chavete, de catraca;conjuntos de alavancas.
Dispositivosde prender etc. elétricos,
hidráulicos e pneumáticos
Suportes e montagens de objetos
especfficos.Platâformas.Cavaletes etc.
Mecanismos de alimentação. Alimentadores
automáticos
Dispositivos para remoção e transporte de
objetosentre as sucessivas operações.
Dispositivos de transporte e manipulação no
interior da máquina. Dispositivos para rodar,
dobrar etc.
Dispositivos de descarga. Dispositivos.de
remoção de detritos
Elementos de transmissão de força
mecânica. Dispositivos de fixação

-, 62-88; 621.8
Construção de mecanismos de transmissão
Mecanismos de sistemaslineares. Pares
cinéticos
Mecanismos acoplados.'Correias motoras
(motores.a quatro tempos). Mecanismos de
manivelas corrediças. Correias em forma de
cunha. Correias de elos múltiplos
Peças de mecanismos de transmissão de
movimento alternativo
Bielasou hastesde conexão,de acoplamento
Manivelas. Discos de manivelas.
Contramanivelas
Mecanismos paralelos (pantógrafos)
Peçasde mecanismos de transmissão de
movimento rotativo
Eixos.Árvore de manivela. Eixos de
manivela. Eixos de comando. Roscas,
sem-fim. Parafusocentral. Fulcros

-, 621.824
Mancais

-, 621.822
Engrenagens, rodasdentadas.Propulsão por
atrito. Planos inclinados

62-233.3/.9 = 621.833/.839, p, ex.:
62-233.3 Rodasdentadas. Engrenagens

dentadas. Perfis dentados
(retirado de 621.8331

.52 Carnesou excêntricos
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62-233.3/.9 (ccnt)

-234

-235

-237

-238

-24
-242

.2

.3

.4
-25
-251
-252

-253
.5

.6
-254

.6

-26
-27

-272
.2

.3

.41

.43

.5

.6

.8
-278

62-3

-31

,-312

-313

-314

-315
-32

-33

-331
-332
-333.1

.2
-334

-335

(retirado de 621.835.2)
.6 Transmissão por válvulas.

Transmissões em cadeia
(retirado de 621.83fi)

:.7 Disposltivos.com excêntricos,
planos inclinados, cunhas e
manivelas
(retirado de 621.837)

.8 Mecanismos providos de
lingüetas de catraca
(retirado de 621.83fi)

.9 Mecanismos de transmissão
por atrito,
(retirado de 621_839)

Elementos para conversão de movimentos
retilfneos em movimentos rotativos, p. ex.,
eixos em Z, pratos rotativos

Para· virebrequlne e eixos de manivela
-, 62-233.1

Transmissões e propulsão flexfveis
62-235 = 621.85

Guindastes e aparelhos de elevação como
peças de máquinas

62-237 = 621.87
Dleposltivos de fixação. Dispositivos de
limitação de movimentos

62-238 = 621.68
Peças de movimento alternativo em geral

.Pistões
Corpo de pistão
Anéis de êmbolo

-> 62-762.6
Pinos. de pistão
Peças rotativas em geral
Pistões rotativos
Tambores (cônlcos.nilfndricos etc). Cubos de
roda
Botores.Rcdas e discos
Palhetas motoras.Ventoinhas. Pás.
Caçambas
Hélicea Pás de hélices
Rodas
Elementos das rodas. Aros. Raios. Cubos etc.

62-254.6 = 629.11.012.6
Elementos osçilantes rfgidos
Elementos oscilantes elásticos. Peças móveis
flexíveis
Molas
Molas espirais. Molas helicoidais, espirais,
cilfndricas e cônicas
Molas em lâminas. Molas em placas
Molas em discos
Molas em anéis
Molas em barra. Molas de torção ou barras
de torção
Molas de, borracha
Molas hidráulicas ou pneumáticas
Diafragmas. Membranas elásticas
ELEMENTOS E PEÇAS DE CONTROLE DE .
FLUIDOS. VÁLVULAS. REGISTROS ETC.

-3 e suas subdivisões não são válidas para
626.661.185,662.2 e 681.6

Peças de controle de fluidos de movimento
alternativo. -valvules corrediças
Válvulas corrediças de gatilho fixo (ou de
expansão invariável]
\làlvülas corrediças distribuidoras com
válvulas corrediças de gatilho fixo
Válvulas cilfndricas de movimento
alternativo (válvulas de manga). Válvulas e 
embOlo etc.
Válvulas corrediças anulares para turbinas
Peças de controle de fluidos de movimento
rotativo. Válvulas rotativas
Peças de controle de fluidos com movimento
de elevação. Válvulas de elevação.
Chapeletas e válvulas de descarga
Válvulas de alimentação
Válvulas de descarga
Válvulas de baseplana, Válvulas de disco
Válvulas de base cônica. Válvulas de gatilho
Válvulas calibradas (Válvulas compensadas
por pressão). Válvulas anulares
Vélvulas de chapeleta ou de repercussão.
Válvulas com cabeça e balancins livres (com
ou sem molas)

62-336

-34/-38

-34

-341

-342

-343
-344

-347
-35

-37

-38

-396

-397

-398

62-4

-403/-405

-403,

.2

.3
-404

.1

.2

.5
.8

.9

-405

.6

.8

-408

.2

.3

.4

.6

.62

.64

.66

.7

.8

-41

-412

-413

-414

-415

-416

Bases ou assoalhos de válvulas. Lanternas
ou cestos de válvulas
Mecanismos de comando de peças de
controle de fluidos. Engrenagens deválvulas
e peças de comando das válvulas
Engrenagens e peças de comando das
válvulas em geral. Movimentos em geral,
sem distinção do tipo de válvula
Movimentos por meio de manivelas;
excéntrlcos e dispcsltivoe slmüares
Movimentos por meio de engrenagehs•
rodas dentadas
Movimentos por meio de carnes
Movimentos de curso variáveis, com
regulagem da alimentação ou do fluxo
Movimentos eletricamente acionados
Peças decornando para engrenagens de
válvulas de corrediças
Peças de comando para engrenagens de
válvulas rotativas
Peça,sde comando para engrenagem de
válvulas e elevação. Chapeletas
Djspositivos para-fechamento positivo de
encanamentos'

62-396 ~ 621.646
Dispositivos de aspersêc.Jubriflcação e
limpeza

62-397 ~ 621.647
Dispositivos diversos de escoamento e
transbordamento

62-398 = 621.648
EStADO. CONDiÇÃO. FORMA DOS
MATERIAIS. OBJETOS, PRODUTOS

-4 e suas subdivtsõee néo se aplicam,a
621.4, 629.1 e 625

Estado de agregação dos materiais
-) 54-1

Estado gasoso (inclusive de sólidos e
Uquidos em estado gasoso)
Rarefeito ou diluído
Ccrnprlmido ou.éondensado
Estado Uquido. Estado liquefeito
Baixa viscosidade
Viscoso
Dllutdo, em solução
Estado coloidal com fase Ifquida contfnua.
Suspensões. Em ulsões, Sois. gels e espumas
êstedo serniccloldel (suspensões espessas).
Pastas. Misturas. Massas. Estado pegajoso
Estado sólido

Para usar unicamente quando necessário
para dar énteeesoe estados gasoso ou
/fquido

Materíeis sólidos sem forma definida, em
partfculas. Materiais a granel

...., 62-492.2/.3
Materiais porosos, celulares. Materiais
esponjosos
Condição da superfície dos objetos

-, 621.7.015; 621.9.01
Coberta. Revestida
Folheada. Chapeada. Coberta
Embobinada. Embrulhada.
Forma das superffcies
Plana. Chata
Curva
Irregular
Lisa
Áspera. Granulosa. Com nervuras.
Corrugada etc.
Objetos de superffcie plana. p. ex .• blocos,
placas, lâminas, chapas, tiras etc.
Formas brutas dos objetos para
processamento ulterior. Em metalurgia:
lingotes. barras, placas. Na indústria da
madeira: toras .
Chapas grossas (de 4,75 mm ou mais).
Chapàs pesadas. Chapas
blindadas.Pranchas, tábuas etc.
Chapas de espessura média (3 mm a-( 4,75
mm)
Chapas e lâminas finas (0,5 a ( 3 mrn), p.ex.,
papelão, tecidos, tetas etc.
Objetos planos muito finos (menos de 0.5
mrn), p. ex., chapas muito finas, papel. folhas
metálicas, folhedos, compensados etc.-
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62-417

·418
-419

.4

.8

-42
-422

-423

-424

-426

·427

-428
-431

-434
.1
.5

-436

-437
-44

_45
-46
-461

-462

.2

.3
-463

.464
-455

-47
-472

-4n
-478

.48

-492.2
.3

-493

-494

.62·5

·50

-514

.1

.3

.4

.5

Objetos de superflcie plana irregular. Chapas
onduladas, corrugadas etc.
Fi'tas. Tira etc.
Folhas e chapas de camadas múltiplas.
Folhas de camadas compostas, reforçadas.
Compensados. laminados etc.
Folhas e chapas duplas de duas camadas
(sem adesivo). Chapa bimetálica etc.

.Placas atiras reforçadas por têxteis. fibras,
tecidos etc.
Objetos perfilados. Perfis
Perfis sól idos. Barras redondas,
semi-redondas, de seção quadrada,
poligonal etc. Hastes. Varetas. Postes etc.
Barras perfiladas em formas diversas. Perfis
em Angulo (can.toneiras).Perfis em I, H, L, V.
S. T. U. Z etc.
Barras com perfil em trilho

-, 625.143
Fios simples, arames.' Fios metállcos,
filamentos. Fios únicos, contrnuos

-, 677-486
Objetos compostos de arames, fios,
filamentos. Arames de fios múltiplos.
Cordas, cabos, fios etc. Tranças. Redes.
Peneiras de tela de arame etc.

-, 677-487;679.726; 679.736; 679.746
Objetos helicoidais. em espiral, torcidos
Objetos prismáticos curtos. Blocos. tijolos,
lajotas. telhas etc.
Objetos cOnicos ecilfndricos curtos
Objetos cilindricos
Objetos cOnicos
Objetos esféricos e esferoidais. Bolas.
Contas. Cápsulas etc.
Objetos aerodinâmicos
Objetos em forma de moldes. inclusive
moldes serrilhados. Encaixes. Sambladuras.
machos tipo rabo-de-andorinha etc.
ObietoscomranllurlJs.~strilJs,r~bi~actos
Objetos ocos. Materiais de perfil vazado
Perfis vazados; Perfis cõncavcs. Calhas.
Canaletas
Perfis ocos fechados. Cânos. Tubos.
Mangueiras'etc.
Tubulações com solda etc.
Tubulações sem solda, sem costura etc.
Objetos de perfis ocos fechados com corte
irregular
Objetos ocos esféricos. Globos. Balões etc.
Objetos ocos abertos. hemisférteos,
cilfndricos e semelhantes. Cadinhos.
Provetas. Potes. Garrafas. Barris etc.
Objetos perfurados e anulares
Objetos com furos.Dbletos perfurados.
Peneiras, crivos de placa perfurada etc.
Objetos anulares. Anéis
Objetos com cavidades para redução do
peso, circulação do ar etc. Tijolos perfurados
etc.
Formas e composição de materiais e
produtos fibrosos

62-48 = 677·48
Materiais pulverulentos. Pós. Poeiras 
Materiais granulosos.Grãos. Granulas.
Cascalho

-, 62-405.6
'Pequenos objetos de forma irregular.
Fragmentos; Aparas. Cavacos. Flocos etc.
Objetos compostos de fibras irregulares.
Produtos de feltro ete.
FUNCIONAMENTO E CONTROLE DAS
MÁQUINAS E DOS PROCESSOS

-, 621.3.07; 621.316.7; 681.5
Tipos diferentes de controle e regulagem .
Funcionamento' e controle das máquinas e
processos em geral. Controle manual.
Controle remoto
Controle manual. Controles com as mãos.
Controles com os pés
Controles com as mãos em geral. Manivelas
de controle
Controles com os pés. Pedais etc .
Manivelas
Controles de direção. Volantes. Rodas de
direção. Barras de direção etc.
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62·515

.5

.7

-519
·52

·521

-522

.2

.7

·523

.2

.3

.6

.8
-524

-526
-527

-53

-531

·533

·539
-54

-541
-543

.2

.3

.7

·544

-545

·548

·55

-551.2

.3

.4
·552

-553

·555

-556

-558

-559.3

Dispositivos diversos de controle,
principalmente para veículos
Por meio de movimento dos assentos ou
pedais
Independentemente do condutor porum
passageiro, guarda. instrutor etc.
Controle remoto. Direção remota
Máquinas e processos automáticos de
funcionamento e controle

-> 681.521.53
Máquinas de controle mecânico etc.

-> 62-86
Máquinas de controle hidráulico, por meio
de fluidos, pneumático etc.
Máquinas de controle hidráulico (exceto as
hidráulicas)

-, 62-82
De controle pneumático

-, 62-85
De controle elétrico

-, 62-83
De controle-eletromagnético, de controle
eletrodinâmico
Oe controle hidrelétrico
De controle eletrotérmico
De controle eletrônico
Máquinas de controle térmico etc. (exceto as
eletrotérmicas)
Máquinas de controle por servomotores
Máquinas etc. Acionadas a intervalos
periódicos; Controles de tempo

-, 62-558
Dispositivos para regulagem da posição, da
dimensão etc.
Regulagem das grandezas mecânicas.
Regulagem dos comprimentos, superftcies.
volumes, ângulos, massas. Regulagem das
velocidades, acelerações, oscitações.. forças,
pressões, da produção, da energia
Regulagem das grandezas trercas.
Regulagem das grandezas acústicas, 'sem.
tom, rutdo. Regulagemdas grandezas
óptlces.fuz, cor. Regulagem das.grandezàs
térmicas, calor. temperatura. Regulagem das
grandezas elétricas e magnéticas
Regulagem de precisão, ajuste (mecãntcol
Métodos de controle. Elementos de-ligação
entre o controlador eo ponto de controle
em geral
Regulagem por ação mecânica em geral
Regulagem pelasçãosobre o fluido utilizado
ou o fluido deslocado
Estrangulamento do fluido utilizado.
Redução da pressão. Controle' por
estrangulamento
Controle da quantidade de fluido utilizado.
Controle da alimentação
Controle por bocal provido de válvula de
agulha regulável ou bóia
Regulagem pelo processo do tudo-ou-nada
em geral. Controle de liga~desliga

Processos diversos de controle ou
regulagem especialmente para máquinas de
movimento.alternado (motores a pistão)
Processos diversos de controle,
especialmente para turboméqumes
Dispositivos·de controle, regulagem,
comando. Reguladores
Dispositivos-para transmissão do
movimento de controle
Controles em dois pontos em geral
Controlescontfnuos. constantes, em geral
Controles centrrfuqcs. Reguladores
centrffugos
Controles acionados por ação mecânicap.
ex., por mudança de posição, por mudança
de pressão
Controles acionados por fenOmenos flsicos,
p. ex., radiações, luz,calor
Controles acionados por fenômenos
qutmlcos
Dispositivos de controle de tempo e duração
das operações

-> 62-527
Controles indiretos para funcionamento

-variável
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62·559.8
-56

-562
·567

-57
-571

-572
-573

·574

-575
-576
-srt

·578

·58

·581
·585

.1

.2

.3

.5

.7

.8

.82

.86

.9

·586

·587
·588

·589

.2

.3

.4

.6

.7

.8
·59

-592

.1

.11

.12

Controles de segurança
Controle do movimento por ação direta.
Controle pela ação da inércia, de tampões.
Compensação do movimento
Volantes
Dispositivos para amortecimento de
choques. Absorventes de choques.
Amortecedores
Arranque. Acoplamento. Engrenagem
Arranque mecânico. Dispositivos mecânicos
de arranque. Arranque por meio de
maçanetas, alavancas, manivelas etc.
Arranque hidráulico
Arranque elétrico. Dispositivos de arranques
eletrostáticos, eletrodinãmicos.
eletromagnéticos, eletrotérmicos

-> 621.316.71
Arranque por meio de processos térmicos.
Arranque térmico (exceto eletrotérmicos)
Arranque pneumático
Arranque por meio de servomotor
Acionamento periódico. Controle de tempo
pré-determinado, p. ex., por dispositivos de
relojoaria
Dispositivos de engrenagem. Acoplamentos.
Controles de embreagem

62-578 = 621.838
-> 621.825

Controle do movimento, do funcionamento.
Aceleração. DesaceleraçAoReversão.
Engrenagena Cambio, marchas
Reversão do sentido do movimento
Dispositivos para mudar velocidade ou o
ritmo da transmissão. Engrenagens. Cambio
Mudança. da velocidade por meios
mecânicos. Transmissões mecAnicas
variáveis. Caixas de mudança etc.
Mudança da velocidade por meios
hidráulicos. Conversão de torque.
Conversores· de torque
Mudança da velocidade por dispositivos
elétricos ou magnéticos
Mudanças da velocidade por meio de
dispositivos pneumáticos, a ar comprimido
ou a vácuo
Dispositivos de limitação da velocidade
(prevenção de ultrapassagem de dada
velocidade)
Dispositivoscte mudança da velocidade dos
veículos
Dispositivos de roda livre em bicicletas e
motocicletas
Dispositivos de transmissão do movimento
do volante para as rodas motrizes dos
vefculos
Engrenagem de transmissão. Engrenagens
de aumento da velocidade. Engrenagens de
redução da velocidade
Outros dispositivos diversos para aumentar
a velocidade dos veículos. Redução do atrito;
redução do arrasto, da resietênqla do ar;
alteração do deslocamento etc.

-, 62-437
Engrenagens diferenciais
Dispositivos de ociosidade. Funcionamento
com carga leve. Funcionamento sem carga.
Funcionamento em ponto morto
Movimento, direção, da ferramenta e da peça
a trabalhar etc. Controle da ali mentaçtio e
da direção. Guias etc.
Movimento multidirecional da ferramenta
Movimento da peça a trabalhar
Movimentos especleis. Dispositivos de
movimento alternado
Dispositivos de direção. Gabaritos, moldes
etc.
Retentores, freios. Contre-retentcres
Dispositivos divisores. Cabeça do divisor
Dispositivos de desaceleração,
retardamento, parada
Freios. Processos de freagem

62-592~52 Freios automáticos em geral
Freios mecânicos
Freios mecânicos simples. Freios de bloco,
sapatas, calços, cones, aletas, disco etc.
Freios de ação direta. Freios de ação sobre

62-592.12 Icontl
.13

.15

.16

.2

.3

.5

.51

.52
·593

·594

·596

·597

62-6

·62
-63
·631
·634

·64

·65
-66

·663

-664

-665
·666

·667

-68

·69

62·7

-71
·711
·712

·713

·714

·715

·716
-717
·719

·72

-722

·725
·726

·728

-73

·74

-742

pneumáticos, aros dasrodas, eixos, trilhos.
Freios de ação indireta, de ação sobre os
tambores do freio
Servo freios
Freios de bicicleta
Freios hidráulicos
Freios elétricos e eletromagnéticos
Freios pneumáticos. Freios a vácuo. Freios
a ar comprimido
Freios a vácuo
Freios a ar comprimido
Freios a energia de recuperação

62·593 = 62·592 .
Freios com dispositivos de amortecimento
de choque
Dispositivos de parada automática, p. ex., no
caso de falha mecânica, acidentes etc.
Componentes espectflcos dos freios.
Sapatas. Patins. Lonas
MAQUINAS SEGUNDO OS COMBUSTlvEIS.
AS FONTES DE CALOR

-6 e suas subdivisões não são aplicáveis
a 681.6
-, 62·8; 662.6/.9

Combustfveisgasosos
CombusUveis Uquidos e sólidos fusfveis
CombusUveis Uquidos leves, voláteis
CombusUveis Uquidos pesados e sólidos
fusfveis
CombusUveisl{quidos combinados com
vapor d'água e ar
Aquecimento elétrico
Combustfveis sólidos

-, 536.66; 662.614.2
Combustfveissólidos ricos, de alto teor
calorffico
Combustíveis sólidos pobres, de baixo teor
calorffico
Combustrveis sólidos de baixo teor
Combustfveissólido.s sequnco c teor dos
resíduos: cinzas, escória, borra, escumalha
Combustfveis sólidos segundo a produção
de fumaça
Combustfveis sucedâneos. Energia
recuperada. 'Calor, pressão etc. secundários,
residuais

-, 662.99
Aparelhos.e dispositivos de aquecimento

62-69 = 662.9
SERViÇO. MANUTENÇÃO. PROTEÇÃO DE
MÃQUINAS
Dispositivos e arranjos de resfriamento
Resfriamento natural
Resfriamento pela circulação forçada de ar
cu.qés. Canos de resfriamento, ventiladores
etc.
Resfriamento pela circulação de Ifquidos.
Resfriamento por meio de água; óleo etc.
Dispositivos de resfriamento para Ifquidos
refrigerantes. Radiadores,ventiladores,
lfquidos refrigerantes etc.
Limpeza e outros tratamentos dos Ifquidos
refrigerantes. Aditivos qufmicos
anticongelantes. Anticongelantes

-, 624.143.8
Resfriamento pela evaporação de Ifquidos
Resfriamento por injeção de água
Dispositivos para resfriamento de peças
durante a usinagem
Lubrificação e dispositivos de lubrificação.
Dispositivos para cortar os óleos
lubrificantes

-, 621.89
Sistemas de distribuição de lubrificantes.
Lubrificação central
Reservatório, taças, caixas de lubrificantes
Lubrificação sob pressão. Lubrificação com
dispositivos manuais. Caixas Stauffer
Bombas de lubrificação

62·728 = 621.6
Dispositivos de limpeza, purificação,
filtragem dos flufdos utilizados:
ccmbustrveís. ar, água etc.
Disposição, localização segundo o grau de
proteção. Localizações. Instalações
Ao ar livre. Instalações externas'
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62·743
·744
·747

·75

·752

·753

·754

-755
·756

.4

.6

.8

.9

·757

.2

.3

.4

.5

.7

.8

·758

.1

.2

.3

.31

.32

.33

.34

.35

.36

.37

.38

.39

-759.8

·76
-761

·762

.4

Instalações abrigadas
Instalações interiores
Instalações expostas a determinadas
condições de tempo, atmosféricas: calor,
frio, umidade etc.
Deformações das máquinas. Dispositivos de
proteção
Dispositivos para a atenuação de choques.
vibrações, oscilações. Abafadores.
Amortecedores. Dispositivos para
estabilização. compensação. Estabilizadores
Dispositivos de compensação para
expansão, tensão, flexão. torção.
Deformação causada pelo vento, mudança
de temperatura, geada. neve
Efeito das forças axiais. Dispositivos para a
compensação das forças axiais
Equilfbrio das massas em movimento
Deformações e falhas causada pela
sobrecarga da máquina
Dispositivos para prevenção de velocidade
excessiva, sobrecarga do motor
Deformações causadas por explosões,
implosões
Dispositivos de proteção contra a quebra de
ferramentas
Dispositivos de proteção contra explosões e
implosões
Precauções contra danos causados por
corpos estranhos. Dispositivos para o desvio
ou eliminaçêode corpos estranhos
Desvios para queda de pedras p. ex., muretas
de proteção de trilhos
Dispositivos de proteção contra a neve

--> 624.144.5
Dispositivos de proteção contra o gelo.
Dispositivos de descongelamento

--> 629.124.791.2
Disposltivosoe.proteção para veícutos e
embarcações contra mlnas.-tcrpedos,
granadas

--> 623.93
Proteção contra o crescimento excessivo,
acréscimos, incrustaçõesde origem animal
ou vegeta I e sua remoção
Expulsão de ferramentas quebradas,
fragmentos etc.
Caixas, estojos, telas e outros dispositivos
de proteção semelhantes

--> 62·21
Caixas, estojos, recipientes em geral
Proteção contra ação mecânica
Proteçãocontraaçáo ffsica e química
Recipientes à prova de poeira
Recipientes à prova d'água, impermeáveis á
água
Recipientes selados contra escapamento de
gés '
Recipientes à prova de som. Recipientes
amortecedores, atenuantes, de ondas
sonoras
Recipientes resistentes a radiações.
Recipientes à prova de luz etc.
Recipientes com isolamento térmico.
Recipientes à prova de calor e fogo
Recipientes isolados contra a eletricidade.
Proteção contra a eletricidade, eletricidade
atmosférica etc.
Recipientes com proteção contra
magnetismo. Recipientes antimagnéticos
Recipientes com proteção contra a ação
química
Dispositivos de proteção contra roubo.
Dispositivos de segurança, alarmes

--> 654.924.3
Proteção de partes especificas de máquinas
Revestimentos diversos de proteção que
servem simultaneamente para outros fins.
Camadas protetoras, vernizes etc.

62·761 ~ 620.193
Juntas, conexões estanques para fluidos à
prova de pressão. Conexões de proteção.
Selantes

Indicar os materiais se/antes, de vedação
por :...

Conexões à prova de pressão em partes de
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.6

·763

·764

·768

·77

·771

·772
-774

·776

·777

.6
'·78

·781.2

·783

.1

.2

.3

.4

.5

.52

.61

.62

.63

.64

.65

.67

.69

·764

.1

.2

62·784.2

máquinas estacionárias. Gaxetas.
Vedadores. Compostos para conexões
Conexões à prova de pressão em partes de
máquinas môvels

Indicar movimento por:...; p. ex., com
62·24/·27

Coletores de poeira. Para-lamas. Proteção
contra a poeira. Calotas etc.
Protetores de correntes de transmissão.
Guarda-correntes ou carters. Dispositivos de
limpeza das correntes
Proteção contra fenômenos ffsicos
específicos. Proteção contra centelhas etc.
Dispositivos diversos para facilitar a ereção,
montagem, manutenção, limpeza, reparos
etc.
Dispositivos para facilitar a ereção,
montagem e desmontagem. Dispositivos
desmontáveis

-, 62·182.6
Partes, componentes e unidades especfficos
Dispositivos para tornar as peças acessfveis
à limpeza, a reparos etc.
Dispositivos de limpeza. Escovas,
raspadores, rascadores etc. Remoção da
água servida

-, 62·787
Dispositivos de identificação. Marcas, p, ex.,
letras, sfmbolos, pictogramas. Formas, cores
distintivas etc .
Identificação pela cor..C6digo de cores
Dispositivos e medidas de proteção do
pessoal e do público

-, 614.8
Instalação de equipamentos de salvamento,
de salve-vidas. Instalação de para-quedas,
equipamento de amortecimento de quedas
etc.
Dispositivos para a prsvenção de acidentes
detrabetno. Dispositivosde segurança do
trabalho

-, 654
Alarmes. Sinalizações de alarme
Sinalização de perigo. Dispositivos de
advertência .
Dlsposltivos de proteção contra contatos
acidentais com mecanismos em movimento,
ou pare tomá-los lnofensrvos caso ocorram.
Barreiras de segurança, balaustradas,
muretas, gaiolas etc .
Dispositivos para a prevenção de quedas.
Corrimãos, grades, bataustrades de
segurança. Dispositivos para impedir
escorregões, perda deequiUbrio
Medidas que afetam o funclonarnentode
máquinas. Prevençêo contra acionamento e
aceleração acidentais. Paradas autométicas
Dispositivos de freagem automática

--> 62-592·52
Não se aplica a 656

Dispositivos de segurança para impedir o
operador de ser colhido por mecanismos em
movimento
Dispositivos de proteção para iinpediro
choque de retorno, o coice, da peça em
usinagem
Dispositivos para impedir ferimentos por
estilhaços da peça em usinagem, de
ferramentas. Grades pára-brisas, telas,
coberturas protetoras etc.
Dispositivos de segurança para impedir a
projeção de ferramentas para fora da
máquina
Dispositivos para assegurar a colocação a
salvo de ferramentas dentro de máquina
Dispositivos para assegurar a colocação a
salvo da peça a usinar dentro da máquina
Dispositivos para fixar as várias unidades em
máquinas compostas
Dispositivos para a prevenção de doenças.
Instalações higiênicas e sanitárias
Proteção contra as intempéries. Coberturas,
guarda-chuvas, pára-brieas etc.

--> 614.89
Proteção contra a contaminação, poluição do
ar. Dispositivos de ventilação, aeração,
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-886
-887

-89
·892
-894

62-9

Estrutura, montagem da unidade
Comando individual (comándo simples)
Comando por grupos (comando acoplado).
Acoplamento múltiplo
Utilização de máquinas como motores
Acoplamento paralelo
Acoplamento em série
CARACTERlsTICAS DOS PROCESSOS E
UNIDADES DE OPERAÇÃO

62-9 ~ 66-9
-9 e suas subdivisões não se aplicam em
656.833 e 678

Divisões principais
620 TESTES DOS MATERIAIS. MATERIAIS

COMERCIAIS. ESTAÇÕES DE fORÇA.
ECONOMIA DA ENERGIA
TESTES DOS MATERIAIS. DEFEITOS DOS
MATERIAIS. PROTEÇÃO DOS MATERIAIS

-, 539.3/.5; 543
Subdivisões auxilares especiais
620.1.05 Máquinas e aparelhos para testar materiais

.051 Máquinas universais para testar materiais

.052 Capacidade de carga e.características das
máquinas para testar materiais
Dispositivos de fixação das máquinas para
testar materiais. Grampos, braçadeiras,
guias etc.

-, 62-229.3
Princípios gerais e teoria da medição e
desenho dos aparelhos de medida. Métodos
de medição

620.1.08 =&3.08
Divisões principais
620.11 Inspeção prévia dos materiais. Amos'b'agem.

Peças experimentais
Exame prévio dos materiais. Inspeção visual,
p. ex., a olho nu
Bases da amostragem dos materiais. Erros
na escolha da amostra. Métodos de
amostragem

-> 519.24
Aparelhos para a preparação de espécimes
de peças experimentais
Aparelhos de amostragem
Aparelhos e máquinas para a produção de
espécimes '
Forma dos espécimes. Medição dos
espécimes. Comprimentos dos medidores
Armazenagem e preservação dos espécimes
Testes de adequaçio ao serviço
Testes tecnol6gicos para a simulação das
condições a que o espécime será submetido
na prática.Testes de pressão etc.
Testes tecnológicos que não fornecem
resultados numéricos. Testes da
regularidade e uniformidade dos produtos,
p. ex., de fibras têxteis

-. 620.179
Testes de fundição etc. Consistência.
Expansibilidade. Fluidez
Testes de conformação e forjarnento, Testes
de achatamento, martelagem. Testes de
maleabilidade
Testes de dobragem, embalagem,
bobinagem
Testes de friabilidade e esmagamento.
Testes de resistência a choques, fragilidade
e fragmentação. Testes de moagem,
trituração
Testes de centelha
Teste de elementos vazados
Recipientes abertos
Recipientes fechados. Testes de
estanqueidade, vazamento, infiltração etc.
Testes de embalagem (caixas, frascos, latas
etc.L p. ex., testes de queda
Testes de amostras de materiais compostos
Determinação do número de elementos
componentes
Testes das caracteristicas dos componentes
específicos do material composto.
Separação. Peneiramento. Centrifugação,
filtragem etc.
Determinação das misturas por processos
não-quimicos
Testes de resistência, de durabilidade em

renovação do ar. Remoção de resfduos da
combustão, descarga de gases nocivos

-> 628.512; 628.8; 699.87
Aparelhos.de proteção contra influências
físicas

62-784.3 ~ 53
Controle da poeira, das partfculas
transportadas pelo ar, Exaustores. Filtros de
ar etc.

-) 628.511 e respectivas referências
localização da posição do operador da
máquina fora da área de perigo. Càmaras,
cabines de trabalho etc.
Proteção contra radiação e calor radiante.
Cortinas de-água em fornalhas de fundição
etc.

-> 614.898
Dispositivos e meios para manter a
visibilidade. Localização para facilitar a
observação. Dispositivos para garantir a
transparência de vidros, telas etc.
Desembaçadores. Limpadores de
pára-brisas

-, 62-776
Dispositivos especiais para veiculas e
embarcações. Dispositivos para a prevenção
de virada, afundamento. Proteção em
colisões. Pare-lemas, Para-cheques etc.
Dispositivos de medição. Dispositivos de
contagem, totalização..Dispositivos de
separação e seleção
MAaUINASSEGUNDO A NATUREZA DA .
FORÇA MOTRIZ, DA PROPULSÃO. FONTE
DEENERGIA DA MAaUINA

--> 62·52; 62-6
Máquinas movidas a vapor

62-81 ~ 621.16
Máquinas movidas a força hidráulica
A turbinas de água
A 'energia das marés
Aenergia das ondas
Máquinas movldes a eletricidade
A tornada de corrente dos condutores
A força gerada por motores de combustão
interna

62-833 ~ 62_843, p. ex.:
62-833.6 A força diesel-elétrica

A acumuladores, células, baterias
A Induçãc eletromaqnética
A motores de combustão interna
A motores aerotérmicos (motores a ar
quente)
A motores de combustão interna
A motores a gás
A motores, a combustfveis destilados
(motores a gasolina, a álcool)
A motor diesel ou semidiesel
A turbina a gás
Máquinas pneumáticas, movidas a ar,
movidas a vento
A motores aar comprimido. A motores a ar
rarefeito
A acionamento direto do ar sobre a parte
dirigida
A turbinas movidas a vento, p. ex., moinhos
de vento
A força mecânica. A força de molas
(mecanismos de relojoaria) etc.
A energia de impacto, de choque
A energia de vibrações

62-868 = 534-6/-8
A esforço muscular. A força humana. A força
animal
A mão, a força do braço. Dispositivos
manuais
A esforço de tração
A tração humana
A tração animal
A tração semimecânica. Dispositivos
semimanuais
Métodos diversos de conexão, acoplamento

-, 62-23
Comando indireto (transmissão indireta)
Comando direto (transmissão direta), porém
com motor separado
Máquina de comando integrada ao motor.

-81

-82
-824
-827
'828
-83
·831
-833

·88

·79

-788

-787

-835
·837
·84
_841

-843
.3
.4

.6

.8
·85

.7

.5

.4

,3

·851

-852

·854

·86

-867
-868

-87

-871

-872
.7
.8 .

·877

·881
·882

-883

62-784.2 (cont)

62-8
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620.169.1 (contl
.2

.17

.171.3

.5

.172

.2

.21

.22

.23

.24

.25

.251.1
.2

.253

.254

.173

.2

.26
.174

.2

.175

.2

.6
.176

.2

.251

.3

.5
.177

geral
Testes acelerados em geral

-, 620.199
Medição das propriedades mecânicas dos
materiais. Testes de força

-, 67.017
Influência das condições externas, do meio
ambiente, sobre os testes. Extensão,
duração. velocidade do teste. Temperatura.
umidade
Testes fotoelásticos

620.171.5:535.51 Testes com luz
polarizada

Testes de tensão dos materiais sob carga
constante ou gradativamente crescente
Determinação dos valores e das
cerecterretlcae materiais do teste
Medição da carga e da tensão. Determinação
da ação da deformação
Determinação da extensibilidade. limite
elástico. Ponta de cessão. Limite
proporcional. Módulo de elasticidade
Determinação do encolhimento, contração,
afunilamento
Determinação da carga de rutura, da força
de rutura. Corte no pontode rutura,
Fenômenos que acompanham a rutura
Testes de tensão em condições especfficas

-, 620.171.3
A baixas temperaturas. Ao frio
A altas temperaturas. Ao calor. Testes de
extensibilidade em metais (dependentes do
tempo)
Testes de tensão por força centrffuga
Testes de tensão a alta velocidade. Testes
de tensão por impacto

-, 620.178.7
Testes de força de compressão com carga
estática ou gradativamente crescente. Testes
de compressãor de El$magiUTlElnto
Determinação dos valores do teste e das
caraeterfsticas materiais

620.173.2 ~ 620.172.211.25. p. ex.:
620.173.22 Determinação do limite de

contração, compressão,
esmagamento

~23 Determinação da dilatação
.24 Determinação da carga de

rutura
.25 Testes de compressão em

condições especfficas
-, 620.171.3

Testes de empeno, deformação
Testes de força de flexão, com carga estática
ou gradativamente crescente. Teste de flexão
~ 620.177

Determinação dos valores e das
caracterfsticas materiais do teste

620.174.2 ~ 620.172.21/.25, p. ex.:
620.174.22 Determinação da deflexão, do

limite elástico, do módulo de
elasticidade

.24 Determinação da carga de
rutura

Testes da força de torção, com carga estática
ou gradativamente crescente. Testes de
torção e de rigide;z
Determinação dos valores e das
caracterfsticas materiais do teste

620.175.2 = 620.172.21/.25. p. ex.:
620.175.22 Determinação da torção,

limite elástico, módulo da
rigidez

Determinação do número de voltas da torção
Testes da força de cisalhamento com carga
estática ou gradativamente crescente. Testes
de dilaceração. Testes de perfuração
Testes de cisalhamento simples ou duplo.
Resistência ao cisalhamento
Testes de cisalhamento a temperaturas
diversas

.620.176.251 ~ 620.172.251
Testes de perfuração com carga
gradativamente crescente
Testes de impressão
Testes de dobramento e curvatura. Testes de

620.177 (cont)

.6
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.1

.14

.15
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.2
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.3
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.5
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duplicação. Testes de costura
~ 620.163.3: 620.174

Testes de flexibilidade. Testes de
maleabilidade. de inversão da dobragem
Testes de dureza. Testes de resistência ao
uso. Testes de fragilidadee fragmentação

-, 620.163.4
Testes de dureza. Testes de resistência ao
uso
Testes de dureza a ranhuras. a estrias
Determinação da dureza por meio de
impressão com bilhas"cones, pirâmidea..
cilindros, prismas
Generalidades. Dimensões. formas,
deformação da indentação
Métodos de impressão. Teste por indentação
Testes de indentação por meio de bilhas. p.
ex., o de Brinell
Testes de indentação por meio de pirêmides
ou cones, p. ex., o de Vickers
Testes de dureza com carga inicial, p. ex.•
o de Rockwell
Testes de dureza a impacto. Teste de dureza
pela medição do rebote
Métodos especiais de teste de dureza, p; ex.•
a temperaturas diversas
Influências diversas sobre os testes de
dureza, p. ex., temperatura. Influência dos
aparelhos, ferramentas etc.
Testes de resistência ao uso. Testes de atrito,
abrasão
Testes de fragilidadee··resistência
Testes·de forçacom.cargas variáveis. Testes
de impactos sucessivos. Testes de tensões
dinâmicas sucessivas. Testes de fadiga
Generalidades. Direção da tensão. Efeito das
forças
Tipos de testes de tensões dinamicas
sucessivas. Testes de tensões aftemadaap.
~x"!E!St~S (jE! tensão e ccmpressêo
Testes de impactos sUcessivos
Testes de fadiga' a baixas temperaturas
Testes de fadiga a temperaturas diversas
Testes a diversos tipos de tensão múltipla,
semelhantes aos que ocorrem na prática, p.
ex., testes de atrito na borracha com tensões
simultêneas por pressão emplanos oblfquos.
Determinação dos pontos fracos
Testes de falhas das partes vibratórias.
Testes da resistência aos efeitos das
vibrações. Testes no estrobcscôpio.
sonoscópio e osciloscópio. Testes para
sacudidelas e trombadas
~ 620.178.3

Testes sob diversos tipos de tensão,
semelhantes aos que ocorrem durante Q

processamento dos materiais. Testes de
resistência a deformações etc.
Testes de carga de impacto (carga de
percussão). Testes de queda. Testes de
dilaceramento de impacto. Testes de
compressão de impacto; p. ex.• de explosão.
Testes de dobragem de impacto. p. ex., de
Charpy, de Izod. Testes de torção de impacto.
Testes de dilaceramento, perfuração de
impacto

-, 620.172.254
Testes não-destrutivos. Outros tipos de
testes
Testes não-destrutivos. Detecção de falhas
Testes da superflcle
Testes mecânicos
Testes térmicos
Testes magnéticos

-, 621.317.49
Testes radiológicos
Radiação com raios X, raios gama.
Radiografia industrial

-, 620.183.6; 621.039.8: 621.386 e
respectivas referências

Testes ultrassOnicos
Testes de soldabilidade. Testes de
caracterfsticas de soldabilidade. segurança
Testes de endurecimento
Testes de aderência
Testes de capacidade de usinagem. Testes
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de tenacidade ao corte, da resistência de
ferramentas
Testes de estabilidade do volume
Pesquisa da estrutura dos materiais.
Metalografia. Estudo análogo dos
não~metais

-, 539; 541.1; 548
Pesquisas das mudanças de fase por
processos térmicos e outros processos
f(sicos
Pesquisa durante o resfriamento e o
aquecimento. Análise térmica
Pesquisa a temperatura constante.
Mudanças isotérmicas
Preparação de cortes. Processos
macroscópicos e microscópicos
Revelação da textura dos materiais
Pelo polimento do relevo
Por gravura a água-forte
Por processos de impressão. Métodos
auto-radiográficos
Microrradiogratia
Exame macroscópico. Fractografia
Exame microscópico. Observação da
estrutura, da textura
Exame com o microscópio eletrônico

-, 537.533.35; 621.385.833
Técnica de reprodução
Testes dos defeitos materiais. Imperfeições
e talhas. Influências qu'micas e
ffsico-qu'micas.Corrosão. Erosão

-, 67.019
Defeitos das superfícies

-, 620.193
Irregularidades macroscópicas
Irregularidades microscópicas
Mudanças do poder refletivo. Embaçamento.
Perda do polimento, do brilho. Formação de
névoa. Opacidade •

-, 535.345.3; ~5.361.2; 539,23
Irregularidades cromáticas. Formação de
manchas. dapontos, nuvens. Esmaecimento.
Descoloração; Alterações, írregularidades da
cor
Testes dos defeitos internos
Alteração de consistência. Endurecimento.
Amolecimento. Alteração da viscosidade.
Espessamento
Alteraçãe da homogeneidade por
constituintes estranhos gasosos ou Uquidos.
formação de bolhas de ar. Borbulhas.
Porosidade. Estriamento
Alteração da estrutura, p. ex., por
cristalização, vitrificaçiio, mudanças
térmicas. Inclusões (corpos estranhos).
Falhas por encolhimento etc.
Alteração do volume
Encolhimento. Contração
Expansão. Dilataçtio
Outros defeitos internos, p. ex., defeitos
ffaiccs, qufmicos,biológicos, organolépticos
Desintegração completa
Influências frsicas e qulmicas. Corrosão.
Resistência ao ataque
Ação mecânica. Erosão

-, 620.194
Cavitação
Erosão etc. quando afetada pela
permeabilidade, capacidade de absorção de
Hquidos
Corrosão atmosférica. Ação do ar, da égua.
Resistência
Efeito da salmoura, da égua salgada, da água
do mar
Permeabilidade ouestanqueidade ao ar.
Estanqueidade ao gás
Corrosão qufmica. Ação de diversos
corrosivos, ãcldcs, élcalis. fragilizaçáo
cáustica etc.
Ação de gases quentes, vapores

-, 536.4
Efeito da radiação, inclusive da luz
Ação de correntes elétricas. fugas. correntes
errantes. Corrosão bimetálica
Ação biológica

Especificar por: e 57,· 58, 59

620.193.91
.92
.93

.94

.96
.194

.195

.196

.197

.2

.3

.5

.6

.7
.198

.199

.2

.21

.22

.26

.261
.1
.2

.262

.263

.264

.265

.266
.1
.2

.267

.268

.4

.9

.91

.92

.93

.95

.96

.97

.98

621

Efeito do tempo. Envelhecimento natural
Efeito do solo
Efeito da fusão. da escorlflceção, da
formação de escória
Efeito da temperatura. Destruição térmica
Efeito das condições de armazenamento
Influências mecânicas sobre a corrosão.
Fadiga causada pela corrosão
Influência da forma e da estrutura da
superfície

620.195 ~ 620.193
Influência de corpos estranhos e impurezas
sobre a corrosão. Corrosão intercristalina
Proteção dos materiais

-, 621.357.7; 621.793; 667.637.2
Proteção da superffcie pelo tratamento com
produtos qutmtcos. Tratamento
Proteção pela aplicação de produtos
qulrnicos ac acente corrosivo.lnibidores
Proteção por processos elétricos e
eletrolfticos. Proteção catódica
Proteção por meio de revestimento. pintura
etc .
Proteção por impregnação, por aditivos
Propriedades e testes dos revestimentos e
camadas protetoras

620.198 ~ 620.193
Testes acelerados. Testes por meio de
exagero das condições naturais

620.199 ~ 620.193
MATERIAIS COMERCIAIS. MERCADORIAS.
PRODUTOS MANUFATURADOS

Classificar aqui somente os estudos
gerais. Classificam-se 8S informações
relativas a produtosespecfficos nos
números de cada produto
-> 656.033.6; 658.62; 66.017

Matérias-primas -,
Materiais passfveisde processamento,
~sil'1agl:l:rn
Produtos ou materiais perigosos

-> 614.75; 656.073.436; 656.833.3
Explosivos
Explosivos sujeitos a explosão em massa
Explosivos que não explodem em massa
Gases comprimidos. liquefeitos ou
dissolvidos sob pressão
Uquidos inflamáveis
Sólidos lnflarnévets.Bubstâncias sujeitas a
combustão espontânea. Substências que
emitem gases inflamáveis em contato com
a água
Substâncias oxidantes, inclusive peróxidos
orgânicos
Substâncias patogênicas e venenosas
Substâncias tóxicas, venenosas
Substâncias infecciosas
Substências radioativas
Substâncias corrosivas
USINAS DE FORÇA

Classificam-se aqui apenas os estudos
gerais. Classificam-se as informações
sobre tipos especIficas de força e de
usinas de força no número
correspondente ao assunto

ECONOMIA DA ENERGIA EM GERAL
-, 621.48

Recursos energéticos em geral. Fontes
naturais de energia

-, 627.8.093; 662.997
Potencial. possibilidade de exploração.
utilização das fontes de energia
Utilização da energia rnecâníca, química.
frsico-qufmica, frsica
Utilização da energia biológica. p. ex., da
vegetação. de animais
Utilização da energia humana
Utilização de outras fontes de energia.
Energia residual. Energia de recuperação, de
regeneração

-, 662.99
Seleção das fontes de energia para fins
específicos
ENGENHARIA MECÂNICA EM GERAL.
TECNOLOGIA NUCLEAR. ENGENHARIA
ELÉTRICA. MAQUINARIA
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Combustfveis de plutônio
Combustfveis segundo o componente
não-frssil
Combustfveis que-incorporam materiais
férteis
Combustíveis que incorporam
estabilizadores para melhorar o desempenho
Combustfveis que incorporam moderadores
Combustfveis que incorporam venenos
combustfveis
Recipientes do combustfvel. Camadas
protetoras, isolantes e componentes
semelhantes
Recipientes. Containers. Camisas
Camadas intermediárias. Isolantes internos.
Camadas protetoras
Sistemas de apoio. Isolantes externos
Montagens de combustíveis, p. ex., feixes de
barras combustlveis
Capas, elementos da capa. Capas de urânio,
de tório
Comportamento e defeitos dos elementos
combustfveis em serviço

.7

.8

.3

.5

.3

.2

.4

.6

.8

.3

.5

.4

.546

.547

.548

.516

.52

.6
.544

.532

.534

.517

.515

.519
.2
.4

.5

.8
.543

.4

.22

.23

.24

.25
.536

.526

.53

.537

.538

.54

.521

.522

.524

.525

.542

621.039.514.2(ccntl dos reatores rápidos
.4 Sem efeito de nêutrons atrasados. Cinética

~ reatores lentos
Teoria do controle

-, 621.039.56
Desempenho operacional

-, 621.039.566
Alterações da restividade durante a operação
Ciclos do combustfvel. Composição relativa
dos componentes fisseis e férteis. Variações
Que neles ocorrem. Taxa de conversão.
Produção de materiais ffsseis. Evasão.
Regeneração
Desenvolvimento do calor nos reatores. Taxa
combustfvel. Rendimento de energia.
Distribuição de temperatura. Potencial
térmico
Experiências com o núcleo do reator
Montagens subcriticas
Montagens críticas
Tipos de restares nucleares segundo a
energia dos nêutrons
Reatores heterogêneos
Reatores-homogêneos
Reatores térmicos
Reatores intermediários (reatores
epltérm lcos)
Reatores rápidos
Considerações sobre os componentes e o
desenho dos reatores nucleares. Materiais
especrflccs do reator nuclear
Moderadores do reator
Refrigerantes do reator. Sistemas de
refrigeração. Ciclos .
Sistema de refrigeração total
Sistema de núcleo
Sistema fora do núcleo (extranúcleo)
Elementos de troca caloríflce
Contenção do nuclec tmoderedor,
refrigE!rélntE!EiE!CornlJlJstíve-').~ecJ13pientEl'sde
pressão do reator. Sistemas de tubulação de
pressão

-, 621.039.546; 621.039.564; 624.953
Refletores dos reatores. Obturadores
Blindagem dos reatores
Materiais ffeseis e férteis. Elementos
combusUveis e seus componentes

-, 666.794
621.039.54:66.0 Especificações de

engenharia qufmlca
Combustíveis segundo o estado físico e
qulmico. Estado de agregaçfio
CombusUveis sólidos. Metais. cermet,
cerâmica
Combustfveis llquidos. Metais, sais fundidos,
soluções aquosas
Combustfveis gasosos
Suspensões. Lamas
CombusUveis segundo o componente frssil
CombusUveis de urânio

621.039.543.4:669.822.5 Ligas de urânio
como
combustfveis

.2

.1

.512

.4

.2

.4
.513
.514

.3

.37

.345

.342

.33

.337

.34

.341

.333

.322

.32

.343

.335

.332

.324

.325

.327

.03

.01

621 (contl

621.039

Classificam-se as intormeções relativas a
tipos especfficos de mequineris no
número do assunto, p. ex.:
622.23.05 Ferramentas. Máquinas 

Mineraçáo
677.05 Maquinaria e equipamentos

têxteis
Em 621.0fcomo tambémam 626.0
e 669.05), os auxiliares .0 náo slo
utilizados para indicar
subdivisões auxiliares especiais.
As subdivisões .0 de 621 não sáo
transferlveis a outras classes da
tabela

Teoria e princfpios da engenharia mecânica .
A mecânica como base da engenharia
mecânica
Princfpios ffsicos da engenharia e da
tecnologia. Aplicações tecnológicas da ftsica
em geral
CiêNCIA NUCLEAR APLICADA. ENERGIA
ATÔMICA E INDÚSTRIA ATÔMICA.
ENGENHARIA NUCLEAR EM GERAL
~ 539.1

Matérias.-primuspa,aa energia at6mlce
Classificam-se aquiapenas os aspectos
gerais, p. ex., debates gerais sobre as
indústrias do urAnio e do tório
-, 553.495; 621.039.53/.54; 622.349.5;

661.879;
Separação dos isótopos

-, 539.183.2; 621.039.8
Separação dos isótopos por meio de
processos qufmicos
Reação de permuta qufmica. Permuta com
ceteüeadcr. Destilação por permuta

-, 66.048; 66.097
Métodos de adsorção
Troca iônica
Extração por solventes

~, 66.061
Separação dos isótopos por métodos
ffsico-qufmicos
Destilação. Fracionamento

-, 66.048
Métodos eletroqufmicos. Eletrólise.
Eletromigração

-, 66.087
Métodos fotoqufmicos

-, 66.085
Cristalização fracionária. Fusão parcial .
Fusão local

-, 66.049.4
Separação dos isótopos por métodos ffsicos
Difusão ou efusão

-, 66.063.2
Separação dos isótopos por centrifugação de
massa

-, 66.066.4
Separação dos isótopos por processos
eletromagnéticos
Separação dos isótopos de hélio a
temperaturas muito baixas

-, 536.48; 66·973
Separação dos isótopos por processos
biológicos

-, 66.098
Engenharia dos reatores nucleares.
Generalidades sobre reatores de fissão e de
fusão

.5 Reatores nucleares de fissão
Subdivisões auxiliares especiais
621.039.5.01/.08 Especificação dos reatores nucleares

621.039.5.01/.08 = 621.039.51/.58
Divisões principais
621.039.51 Teoria e experiências sobre o núcleo dos

reatores. Física dos reatores
-) 539.1

Cinética dos nêutrons no reator. Parâmetros
do reticulado
Multiplicação dos nêutrons
Difusão e moderação dos nêutrons
Equações crfticas. Dimensões crfticas
Cinética dos reatores. Partida (acendimento).
Ciclos transitórios
Sem efeito de nêutrons atrasados. Cinética
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621.039.548.3 ENGENHARIA. TECNOLOGIA EM GERAL 621.1.016.4

.087

621.08
.086

.2

.637

.63

.633

.634

.66

.7

.68

.1

.2

.3

.3

.67

.75

.76

.77

.73

.74

.8

.9

.83

.85

.86

.64

.64

.011

.013.1
.2
.3

.016
.4

621.039.627 (conr) tubular, tnversa etc.
.629 Outros dispositivos. Plasma rotativo.

DelimitaÇão da freqüência de rádio etc•
Componentes. Combustrveis de fusão,
recipientes de contenção etc .
Combustfveis, p. ex., H. H2, H3. He, Li
Recipientes de contenção. inclusive
materiais de revestimento

Indicar os materiais por :669 etc.
Equipamento elétrico para os reatores de
fusão. Unidades de abastecimento de
energia. Dispositivos de estocagem e troca
de energia etc.

-Especificar por :621.3
.Mecanismos de aquecimento. Aquecimento
elétrico e magnético. Aquecimento
termodinâmico. Injeções de elétrons, tõns,
neutrons, plasma
Medições operacionais. Diagnósticos

621.639.66 ~ 53.082
Dispositivos termonucleares controlados e
reatores de fusão segundo a finalidade

621.039.67 = 621.039.57
Considerações de segurança. Localização,
contenção, análisedas falhas etc.

621.039.68 ~ 621.039.58
Tratamento do .resfduos radiativos

-, 614.73; 621.039.583; 628.4.047
Processamento dos resíduos radiativos

-, 621.039.59
Estocagem e transporte dos resíduos
radiativos
Disposição dos resíduos radiativos
Monitoramento dos resfduos radiativos
Utillzaçãodos resíduos radiativos. Utilização
dos produtos da üssãc

-, 628.388
Aplicações dos isótopos em geral~

radioisótopos,. isótopos estáveis
Aplicações que envolvem efeitos da radiação
eobre e materte. Uso terapêutico•
Esterilização de alimentos. Elos de
polimerização etc.
Aplicações que envolvem efeitos da matéria
sobre a radiação. Testes não-destrutivos.
Gameradioqrafle.Provas de espessura etc.
Aplicações como rastreadores, indicadores.
Utilização de compostos marcados
Aplicações em cronologia. Radiocronologia,
p. ex., datação geológica e arqueológica.
Datação pelo uso do rádiocarbono etc.
Aplicações da ciência nuclear a outros fins
que não os reatores ou isótopos. Uso pacífico
da energia nuclear,dasexplosõQs nucleares

621.039.9:550.34.016 Explosões
nucleares para
pesquisas
sismológicas

MAQUINAS SIMPLES OU PRIMARIAS
Motores unicamente mecânicos
Motores movidos a mola. Dispositivos de
relojoaria
Dispositivos movidos por peso. pela
gravidade
Dispositivos movidos a força muscular,
humana ou animal
A mão, braço. Dispositivos manuais
A tração
Dispositivos movidos a peso. Rodas movidas
a pedal. Moinhos a pedal. Descaroçadores.
Dispositivos.movídos a-pedal etc.
MAQUINAS TÉRMICAS EM GERAL.
GERAÇÃO, DISTRIBUiÇÃO E UTILIZAÇÃO
DO VAPOR. MAQUINAS A VAPOR.
CALDEIRAS

Subdivisões auxiliares especiais
621.1.01 Teoria das máquinas térmicas

-, 536.8
Aspectos mecânicos
Vapor saturado
Vapor supersaturedc
Vapor superaquecido
Assuntos relativos à teoria do calor
Temperatura das máquinas e instalações.
Transferência de calor. Perdas térmicas

-, 536.24

621.1

Distorções. Mudanças de forma ou volume.
Retenção da camisa etc.
Deterioração da cam isso Cavitação etc.
Falha dos elementos. Resultados dos testes
de defeito
Instalações e equipamentos acessórios para
a radiação
Para estudo dos efeitos da radiação

~, 621.039.573
Para a produção de isótopos

-, 621.039.574
Para as mediçóesnucleares
Feixes de nêutrons
Colunas térmicas
Controle e operação dos reatores

-, 621.039.515
Métodos .de controle da reatlvidade.
Absorção por barras e discos, por aditivos
aos refrigerantes. Dispersão do núcleo.
Controle do moderador
Instrumentos de controje
Medição dc.fíuxo de nêutrons
Medição da temperatura: do refrigerante, do
moderador, docombustfvel
Medição,do fluxo.e da .. pressão do
refrigerante
Operação dos reatores nucleares. Testes,
acendimento, carga, descarga, parada
Manutenção e inspeção
Reatores de fissão segundo a finalidade
Reatores experimentais (o próprio reator
como ·objeto. de experiência)
Reatores como instalações de radiação
Reatores paraa·produçãode materiais ffsseis
e outros :radionuclfdeos
Produção de materiais ffsseis
Produção de outros·radionuclfdeos
(radioisótopos)
Reatores para a produção de calor (para
aquecímentc tccel, vapor)
Reatores para a produção de enerqia elétrica
(para usinas nucleares de força) .
~ 621.311.25

Reatores para a propulsão de veículos,
embarcações
~ 629.439; 629.7.036.8

Questões de segurança em reatores
nucleares. localização, contenção, anélise
das falhas etc.

-, 614.73; 614.876; 62-78
Localização do reator. Considerações sobre
a distribuição da população, disposição dos
resfduos

-, 621.039.7; 628.4; 658.21
Contenção estrutural dos materiais
radioativos liberados
~ 621.039.536; 621.039.538

Análise das falhas em geral
Dispositivos e circuitos de segurança
Fugas dos reatores, acidentais e deliberadas
~ 614,73; 621.039.514

Tratamento dos produtos. dos reatores.
Processamento qufmico dos combustfveis e
dos elementos combustfveis usados.
Separação de .rnaterieis ffsseis

-, 621.039.738
Dispositivos termonucleares controlados.
Reatores de fusão

Classificaros tipos especIficas de reatores
de fusão em 621.039.62

Teoria e experiências sobre os reatores de
fusão

-, 533.9
Tipos de dispositivos termonucleares
controlados e de reatores de fusão
Dispositivos com aplicação externa de linhas
magnéticas fechadas. Stellarator. Astron etc.
Dispositivos com aplicação externa de linhas
magnéticas abertas. Máquinas de espelho.
DCX. OGRA. Geometria da cúspide.
Magnétron de iônio etc.
Dispositivos com uso interno de linhas
magnéticas fechadas. Compressão,
deaccmpresãc tcrotdat.nucleo sólido etc.
Dispositivos com uso interno de linhas
magnéticas abertas. Compressão linear,

.577

.58

.578

.583

.566

.568

.57

.572

.573

.574

.576

.584

.564
.2
.3

.5

.5

.8

.3

.5

.55

.553

.554

.555

.556

.557

.56

.562

.586

.587

.588

.59

.6

.626

.61

.62

.623

.624

.627

621.039.548.3
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621.1.016.7

.65
.176

621.184.2

.123

.124

.1

.12

.26

.22

.23

.122

.125

.126

.142

.144

.15

.2

.9

.1

.3

.4

.42

.44

.4

.3

.5

.2

.24

.05

.18

.24

.25

.27
.182

.184
.2

.92
.183

volantes. Outras falhas das máquinas à vapor
621.178 = 621, p. ex.:
621.178.165 Explosões em turbinas a

vapor
(retirado de 621.165)

.175 Explosões em
condensadores
(retirado de 621.175)

caldeiras a vapor. Geradores de vapor.
Instalações 8 vapor em geral. Projetos de
caldeiras. principais elementos e
componentes

-, 621.772; 662.92
Subdivisões auxiliares especiais
621.18.04 Projeto de caldeiras

.045 Caldeiras de passagem única

.046 Caldeiras horizontais

.047 Caldeiras de passagem múltipla (de
tubulação múltipla)
Caldeiras segundo o tipo de tiragem, pressão
dos gases da combustão ou pressão do vapor

.06 Superftcies de aquecimento
Divisões principais
621.181 Caldeiras e geradores a vapor segundo o

projeto e a construção
Caldeiras com aquecimento direto
Caldeiras com circulação natural (circulação
livre)
Caldeiras cilfndricas (caldeiras de invólucro
cilfndrico)
Caldeiras com fornalha interna. Caldeiras
com tubos de fornalha
Caldeiras com fornalhas externas (caldeiras
com tubos de fumaça)
Caldeiras com tubulação inclinada de égua
Caldeiras com tubulação dobrada de água
Caldeiras de uma passagem
Caldeiras de circulação forçada
Caldeiras de combustão ciclônica
CaldEliras.a "apor.dEI.desenhe elipecial

-, 662.959.4
Caldeiras com aquecimento indireto
Caldeiras cem meios de transferência de
calor diférentedo vapor, p. ex., a óleo
Caldeiras de·aquecimento solar
Caldeiras elétricas. Caldeiras com elétrodos
Caldeiras recuperadoras de calor perdido
Operação de caldeiras. Manejo, regulação,
inspeção de caldeiras
Alimentação das caldeiras. Água de
alimentação. Condensado
Inspeção e regulação de caldeiras
Controle da temperatura do vapor no lado
da fornalha
~ 621.184.6

Controle da pressão do vapor. Controle do
fornecimento de vapor
Consumo de combustfvel
Impurezas e depósitos nas caldeiras e sua
remoção
Depósitos externos, p. ex., fuligem, cinzas
etc. e sua remoção
Depósitos internos. Formação de crostas,
sedimentos e sua remoção
Manutenção da maquinaria. Lubrificação.
Material isolante para revestimento.
Embalagem, acondicionamento etc.
Acendimento. Partidas. Descarga.
Funcionamento sem carga, de reserve etc.

-, 662.92
Descarga. purga
Acessórios de caldeiras. Dispositivos de
segurança. Dispositivos de operação
Pequenas guarnições. Dispositivos de
segurança. Dispositivo de operação.
Indicadores de nfvel de água. Indicadores de
teste. Alarmes da alimentação. Indicadores
de pressão. Manômetros. Válvulas de
segurança

-, 621.646.28; 621.646.4
Guarnição de caldeiras. Dispositivos para
inspeção e manutenção de caldeiras.
Entradas de inspeção etc.
Elementos das caldeiras
Elementos de evaporação. Sistemas
tubulares

621.1781conll

.82

.8

.42

.43

.44

.45

.46

.63

.1

.2

.7

.1

.2

.3

.4

.5

.51

.52

.53

.58

.6

.Q18
.2
.4
.5
.7
.8

.134.1
.5

.14

.177

.12

.13

.178

.166

.17

.175

.165

.161

.16

.15

621.1.016.7

Aspectos termodinâmicos
~, 536.7

Eficiência. Potência. Testes de desempenho
Eficiência mecânica
Eficiência termodinâmica
Potência útil termodinâmica
Potência. Cavalos-vapor
Dispositivos para a determinação das
caracterrsticas do desempenho. Medição da
eficiência, da potência e da potência útil
Dinamômetros de freio. Freios
dinamométricos

.86 Indicadores
Divisões principais
621.11 Centrais a vapor

Classificam-se aqui apenas os estudos
abrangentes sobre as centrais a vapor,
sem considerar a forma da energia de
salda
-, 621.311.22

Motores marítimos a vapor. Motores para
embarcações movidos a vapor

-, 621.16/.18; 629.12
Motores a vapor para locomotivas de
estradas de ferro

-, 621.33.622.625.28.629.42
Dispositivos de comando
Turbinas a vapor

-, 621.165
Condensação

~, 621.175
locomotivas a vapor, para utilização em
estradas ou no campo
Locomóveis sem autopropulsão. Motores a
vapor transportáveis. Iocomóveis móveis
para finalidades especiais. Velculos de
bombeiros, de dragagem, escavação etc.
movidos a vapor
Tipos de máquinas e motores a vapor,
especialmente os .estacionárioslfiJCos)
Máquinas a vapor com pistão de movimento
alternativo
Turbinas a vapor

-, 621.134.5
Turbinas de impulso (turbinas de velocidade)
Turbinas a reação
Turbinas a impulso e reação combinadas
Turbinas a atrito. Turbinas de fluxo helicoidal
Turbinas a vapor segundo o estado do vapor
Turbinas a vapor úmido
Turbinas a vapor seco
Turbinas a vapor superaquecido
Turbinas a vapor misto
Turbinas a vapor de escape. Turbinas a vapor
de sangramento.Turbinas de extração.
Turbinas a vapor de baixa pressão
Turbinas segundo a construção geral.
Turbinas de disco. Turbinas de tambor
Máquinas a vapor com pistões rotativos e
semi-rotativos
Operação de máquinas e motores a vapor.
Condensação

Especificação maiorpode ser indicada por
meio de auxiliares especiais, p. ex.:
621.17.013 Vapor como fonte de energia

Condensação. Condensadores. Resfriadores
-, 621.134.8

Condensadores de superffcie
condensecoree. de contato direto.
Condensadores a jato (condensadores de
borrifo)
Condensadores de tipo misto
Condensadores de múltiplos estágios
Condensadores evaporativos do tipó aberto
Condensadores rotativos, centrlfugos
Condensadores de espiral
Condesadores de alto vácuo para turbinas
a vapor de escape
Condensadores para motores a vapor frio
Bombas. Bombas a jato de vapor. Injetores.
Ejetores. Bombas de sucção a ar. Bombas
a ar úmido
Secadores de vapor. Purificadores de vapor.
Separadores de vapor. Removedores de óleo
Acidentes. Falhas. Rutura dos cilindros.
Explosão. Fratura. Desintegração de
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.2

.224
.1

.227
.1

621.184.3
.4

.1

.54

.12

.13

.2

.31

.5

.5

.6

.7

.71

.72

.4

.1

.2

.22

.23

.24

.3

.4

.51

.52

.53

.21

.22

.23

.3

.4

.5

.6

.7

.2

.3

.1

.3

.4

.5

.6

.8
.013

.33

.38

.4

.5

.6

.7

.8
.015

.012

.8
.014

.1

.01

.011
.2

621.227.3 Carneiros compressores. Carneiros de
Sommelier

621.3 ENGENHARIA ELÉTRICA
Subdivisões auxiliares especiais
621.3·1/·9 caracterrsncee das máquinas elétricas etc.

Especificação retirada de 62·119
Estudos gerais. Teoria. Definições. Notações
Fórmulas e quantidades fundamentais
ímpedãncie. Reatância. Resistência.
Condutância
lmpedêncie. Admitância
Resistência. Condutância
Reatância. Susceptância
Indutância
Capacitância
Caracterfsticas dielétricas
Constantes de tempo dos circuitos
Propriedades fundamentais das redes ativas
ou passivas. Teoria, análise, síntese de redes.
Fórmulas, grandezas e propriedades
fundamentais
Diagramas e caracteristicas elétricas. Curvas
de desempenho
Diagramas vetoriais
Curvas. Nomogramas
Caracterfsticas de circuito aberto
Caracterfsticas de curro-ctrcuíto
Caractertsttcas externas, dinâmicas
Circuitos equivalentes
Fenômenos magnéticos.-Campos.
Interferência. Excitação
Fluxo. Saturação
Campos principais. Campos primários
Campos-estacionários
Campos rotativos
Campos oscilantes, pulsantes
Campos auxiliares. Campos secundários
Campos de comutação. Reação da amardura.
Efeito de deslocamento das escovas
Dispersão magnética. Campos na ranhura
Interação entre o campo principal de uma
máquina eo campo devido à corrente de
carga
Interferência entre linhas ou aparelhos
Interferência indutiva entre as linhas de força
e de comunicações
Interferência capacitiva entre as linhas de
força e de comunicações
Excitação.' Desexcatação
Corrente
Distribuição da corrente. Aumento e queda
da corrente
Efeito pelicular
Efeito de proximidade
Reversão da corrente. Comutação
Arcos

-, 537.52
Correntes de impulso
Correntes de sobrecarga
Correntes parasitas
Retardo da corrente de descarga
Corrente de fuga (corrente de dispersão)
Corrente de falta
Ressonância de corrente
Tensão elétrica (voltagem). Picos de tensão.
Surtos
Distribuição da tensão (voltagem). Elevação
e queda da tensão (voltagem) . Oueda da
tensão (voltagem)
Variações e flutuações da tensão (voltagem)
Sobretensões. Surtos, tránsientes. Tensões
(voltagens) de impulso
Ressonância da tensão (voltagem)

-, 621.3.013.6
Tensão (voltagem) de descarga. Tensão
Ivortaqem) de ruptura

-, 537.52
Tensão (voltagem) de perfuração, tensão de
perfuração

-, 551.594.22
Tensão (voltagem) de centelha ou arco
Descarga na camada limite. Efeito de coroa
(efeito corcnal. Descarga luminosa.
Descarga de superffcie etc. .
Centelha ao ligar e desligar o circuito.
Centel has nas escova.s .

.2

.4

.3

.7

.5

.6

.3

.1

.2

.5

.3

.4

.6

.2

.7

.3

.6

.2

.3

.8

.2

.8

.4
.5

.7

.011

.015

.223

.186

.225

.226

Superaquecedores 'de vapor
Pré-aquecedores deãqua de alimentação.
Economizadores
Pré-aquecedores de ar
Controlada temperatura do vapor junto à
entrada de água. Resfriadores do vapor

-, 621.182.24
Estruturas das caldeiras. Alvenaria.
Revestimentos das tubulações
Elementos. instalações, equipamentos
auxilares
Distribuição e circulação do vapor. Utilização
do vapor de escape
Técnica da circulação do vapor. Leis do
escoamento. Perdas devidas a resfriamento,
atrito. condensação
Distribuição do vapor por uma unidade
central
Tubos e canos de vapor
Isolamento de calor
Purgadores,devapor. Purgadores de água
condensada
Utilização do vapor de escape

_, 662.99
ENERGIA HIDRÁULICA. FORÇA
HIDRÁULICA. MÁQUINAS HIDRÁULICAS

-, 532; 533.6
Subdivisões auxiliares especiais
621.22.01 Teoria

-, 532; 533.6
Aspectos mecânicos. Propriedades dos
materiais para dispositivos hidráulicos.
Cálculos de. projeto
Análise dimensional
~ 532.5; 533.6

.018 Eficiência. Potência. Provas de desempenho
Dlvisõ.8s principais
621.221 Fonteseutilizaçâo da.energia hidráulica.

Usinas hidráulicas
-, 62.82; 620.9627.8

ueines ccm enerqfe proveniente de cursos
d'água naturais
USinas com energia proveniente de
reeervetôrlos de équa
Usinas com energia proveniente de
reservatório de água bombeada
Rodas hidráulicas. A especificaçáo das peças
etc. pode ser indicada-pelas subdivisões
auxiliares especiais -tz-a ce62"
Movidas __ por quede d'éçua com descarga
superior
Movidas a água à altura do eixo por
descargas altas, médias,baixas
Rodas de motnhcs.tlutuantes

-, 621.224.1
Turbinas hidráulicas
Turbinas hidráulicas de ação ou impulsão (de
jato). Turbinashidréulicas tengenclals.
Rodas Pelton. Turbinas de Girard. Turbinas
de fluxo passante. Rodas de Banki. Turbinas
de fluxo axial. Bodesde Turgo
Turbinas hidráulicas a reação (turbinas de
pressão). Turbinas Francis, Jonval etc.
Turbinas a hélice. Turbinas Kaplan
Turbinas e bombas combinadas na mesma
carcaça
Turbinas hidráulicas reversfveis (utilizáveis
como bombas)
Motores hidráulicos de deslocamento
positivo
Motores hidráulicos com pistão alternativo
Motores hidráulicos com pistão
serni-rctetlvos ou oscilantes
Motores hidráulicos com pistão rotativo
Motores hidráulicos com múltiplos pistões
radiais
Motores hidráulicos-com múltiplos pistões
axiais
Prensas, acumuladores, intensificadores
hidráulicos. Atuadores lineares. Cilindros
hidráulicos
Carneiros hidráulicos
Carneiros elevadores. carneiros de
Montgolfier
Carneiros de esgoto, drenagem. Carneiros de
Leblanc

621.22
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621.3.016
.1
.2
.22
.23
.24
.25
.26
.3
.33

.34

.35

.36

.37

.4
.017

.1

.2

.3

.4

.5

.71

.72
.8

.Q18

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.72

.73

.74

.75

.78

.782

.783

.8
.019.1

.3
.02

.021

.022

.024

.025
.1
.2
.3
.4

.026
.4
.42
.43
.44
.45
.5

......6
..027 .

.2 )
:2""í
.22
.23
.24

':26..
.3

.4

.5

.6

.7

.8
.028

.2

Torque. Potência. Carga
Torque
Potência
Potência, de sarda
Potência, de entrada
Volt-ampêres ativos
Volt-amperes reatlvos
Potência aparente
Carga
Flutuações da carga. Cargas máximas e
mfnimas
Sobrecarga. Capacidade de sobrecarga
Estabilidade
Funcionamento sem carga
Condições durante a partida
Energia ativa e reativa
Perdas de energia. Mudança de temperatura.
Eficiência
Perdas devidas a efeitos eletrostáticos.
Dispersão. Perdas dielétricas
Perdas no condutor. Perdas no cobre
Perdas no campo magnético. Perdas no ferro
Perdas devidas aos coletores da corrente.
Perdas por comutação
Perdas por atrito
Aquecimento
Resfriamento
Eficiência elétrica das máquinas
Fase. Freqüência. Escorregamento
(deslizamento). Oscilações
Fase. Diferença de fase. Mudança de fase.
Fator de potência
Interação (p. ex., freqüência de circuitos
acoplados). Superposição
Harmônicos da corrente, da tensão
(voltagem)
Freqüência. Escorregamento (deslizamento)
Sincronismo. Assincronismo
Oscilações mecânicas
formada ondilelétriciI,.Di~orção
Ondas sinusoidais (senoidais)
Ondas planas
Ondas de picos
Ondas de formas especiais. Ondas de
dentes-de-serra. Ondas retangulares. Ondas
de degraus etc.
Distorção
Distorção linear
Distorção não-linear
Amortecimento. Atenuação. Decréscimo
Relação de transformação
Fator de segurança
Tie,º-_~ amplitude da corrente, potência,

(jij,n!i;ã_c:V{yoltagem), resistência, freqüência
Corrente baixa em geral
Corrente forte em geral
Corrente continua (CC)
Corrente alternada (CA)
Corrente alternada monofásica
Corrente alternada bifásica
Corrente alternada trifásica
Outras correntes alternadas polifásicas
Potência elétrica
Volt-ampéres ativos. Watts
Menor que 10-9
De 10-9 a ( 1 W
De 1 a (10' W
De 109 We mais
Volt-ampéres reativos
Volt-ampéres aparentes
Voltagem. -Tensão
De baixa voltagem. De baixa tensão
De tensões muito baixas « 1 V)
De 1 a ( 10 V
De10a(50V
De 50 a ( 100 V
De baixa tensão (voltagem) (> 100 V)
De alta tensão (voltagem). De alta tensão em
geral
De ( 1 kV
De 1 a (10 kV
De 10 kVe mais
De muito alta tensão em geral ( 100 kV
De 100 kV e mais
Resistência elétrica
Baixa resistência

621.3.028.3
.4

.029

.4

.42

.426

.45

.5

.51

.53

.55

.6

.62

.63

.64

.65

.66

.7

.03

.031

.032

.1

.11

.2

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.271

.272

.273

.3

.4

.5

.7

.8

.81

.82

.83

.84

.85

.9

Alta resistência
Resistência elétrica de alta freqüência
Tipos de oscilação. Amplitudes de freqüência
e de comprimento de onda
Freqüências de O8 ( 30 kHz. Comprimentos
de ondas de > 10000 m (ondas
miriamétricas). Baixas freqüências
De Oa ( 100 Hz. 00 a > 3 x 1()6 m
De 10 a ( 100 Hz. 3 X 10, a) 3 x 10' m.
Freqüências de força .

621.3.029.426 = números 10 a 90 (omitir
o O(zero) final), p. ex.:
621.3.029.426.5 de 50 a (60 Hz. 6 x 10'

a >5 x10S m
De 100 a (30000 Hz. 3 x 10' a 1 x 10' m
Freqüências de 30 a ( 30 000 Hz.
Comprimentos de ondas de 10 000 m a>10
m. Altas freqüências
De 30 a (300 kHz. 1 x 10' a ) 1 X 10' m.
Ondas quilométricas. Ondas longas
De 300 a (3000 kHz. 1 x 10' a 1 x 10' m.
Ondas hectométricas. Ondas médias
De 3 000 a (30000 kHz. 1 X 10' a) 1 x
10' m. Ondas decamétricas. Ondas curtas
Freqüências de 30 MHz. a <3 THz.
Comprimentos de onda de 1 x 10' a> 1 x 1()"4
m. Ondas ultracurtas
De 30 a ( 300 MHz. 1 x 101 a 1 m. Freqüências
muito altas (VHF). Ondas métricas
De 300 a (3000 MHz. 3 000 MHz. 1 a) ,
x 10-' rn.Freqüências ultra-altas (VHF).Ondas
decimétricas
De 3 a (30 GHz. 1 x 10.1 a> 1 x 10"2 m. Ondas
centlrnétrlcas
De 30 a ( 300 GHz. 1 x 10·' a ) 1 x 1(1' m.
Ondas milimétricas .
De 300 a ( 3 000 GHz. 1 x 1<)"' a ) 1 x 10"'
m. Ondas decimilimétricas
Freqüências de 3 THz e mais. Comprimentos.
de onda de 1 x 10-4 m e menos
Engenharia elétrica especial
Fontes de energia elétrica para fins especiais .
Fontes de energia auxiliar
Partes componentes de lâmpadas elétricas,
tubos de descarga. Dispositivos eletrônicos
que utilizam efeitos do estado sólido.
Dispositivos semicondutores
Sistemas de vácuo. Gases de enchimento.
Getters
Sistemas de vácuo
Eletrodos. Diafragmas e telas internas
Catodos
Ânodos
Anticatodos
Grades
Diafragmas e telas internas (exceto os
sistemas eletroóntlcosl
Sistemas eletroópticos e Ionôpttcos
Eletrodos para dispositivos semicondutores
Bases
Coletores
Emissores
Elementos emissores de luz. Substâncias
luminescentes. Telas luminescentes.
Filamentos de lâmpadas incandescentes etc.
Dispositivos de regulagem. Dispositivos de
ignição. Aquecimento. Resfriamento
Peças de caixilho. Filamentos de suporte.
Peças de vidro etc.
Bulbos, cilindros e envoltórios

Indicar o tipo de material subdividir pela
Tabela Ik. -05 Material

Bases de lâmpadas e tubos de descarga
elétrica
Bases de lâmpadas com rosca (p. ex., roscas
de Edison)
Bases de pino. Bases de baioneta (p. ex.,
bases de Swan, bases de acordo com a
norma inglesa B852)
Bases para tubos fluorescentes
Bases para lâmpadas especiais, p. ex.,
lâmpadas incandescentes tubulares,
lâmpadas de vitrinas
Bases de tubos eletrônicos
Fabricação de lâmpadas e válvulas elétricas.
Esvaziamento ou-enchimento. Selagem.
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621.3.032.9 (ccntl
.035

.1

.15

.18

.2

.21
022

.221

.223

.28

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.036

.2

.5

.61

.66

.7

.8
.037

.3

.372.523

.524

.7

.711

.713

.73

.75

.038

.6

.61

.62

.624

.625

.628

.8

.82

.84
.04

Colocação das bases
Partes especfficas de equipamentos da
indústria eletroqufmica
Partes inativas externas e internas.
Receptáculos. Vasilhames. Tanques. Pratos
etc .
Partes externas. Recipientes. Invólucros.
Suportes. Vedações. Tampas. Salantes
Partes internas. Separadores. Diafragmas.
Envoltórios. êspaçadores. Suportes.
Fixadores. Protetores
Eletrodos. Placas. Grades. Caixilhos.
Suportes de condutores. Eletrólitos para
células galvánicas (células voltaicas)
Agregados. Pastas. Misturas diversas
Eletrodos. Placas. Grades. Suportes de
condutores. Eletrólitos para células
galvênicas primárias e secundárias

-. 621.3.035.4
Composição dos eletrodos,

. despolarizadores, eletrólitos
Fabricação e construção das partes ativas (p.
ex., eletrodos empastados e suportes
condutores)
Deterioração dos eletrodos. Empeno.
Formação de bolhas de ar
Diafraqmes. Invólucros. Separadores.
Vasilhames -porosos. Sacos
Eletrólitos. Banhos
Terminais. Tomadas de corrente. Conexões.
Barras coletoras
Alimentação, agitação, secagem, regulagem,
circulação de eletrólitos
Arranjos de enchimento
Arranjos de esvaziamento
Outros dispositivos.-Montagem. Medidas de
supervisão
TransmissAo decalor-:Partes de fornos e
aparelhos elétricos de aquecimento.
AcessÓ'riQs
TransmissAo de calor do elemento
aquecedorpara o material
ênvcltórlos.Reciptentee.Banhos. Caldeiras
(bollers). Fornalhas. Revestimentos
Eletrodos
Elementos aquecedores
Carregamento da fornalha
Dispositivos de esvaziamento, de descarga
Caracterlsticas especiais da técnica da
oscilação elétrica
Tipo e repreeentaçãc da informação

-, 681.3.04
Número de pulsos ou contagem de pulsos
(p. ex.. 7 pulsos para o digito 7)
Tempo de pulsação ou posição de pulsaçao
(p. ex., pulso nosétirno fio para o digito 7)
Dispositivos de armazenagem de pulsos
elétricos (armazenadores, memórias)
Capacidade de armazenagem (memória)
Velocidade. Tempo de acesso
Componentes. Portadores de informação.
Meios de armazenagem. Dispositivos de
escrita, leitura, regeneração, e apagamento.
Seletores de endereço
Sistemas com vários dispositivos de
armazenagem. Transferência de números ou
palavras entre memórias
Caracterlsticas e peças especiais de
equipamentos eletrônicos
Caracterlsticas e peças para a produção de
raios e feixes corpusculares ativos
Caracterlsticas e peças especfficas dos
aceleradores-de partfculas
Aceleradores segundo as partfculas
aceleradas
Aceleradores de elétrons
Aceleradores de prótons
Aceleradores de outras partfculas, p. ex.,
deuterOnios, tons pesados
-Características e peças de masers e lasers
Peças ativas segundo o material: gases,
Hquidos e sólidos
Dispositivos de excitação. Bombas
Componentes de máquinas elétricas.
transformadores, aparelhos elétricos.
Isolação. Conexões.· Enrolamentos

621.3.041
.042

.,

.4

.7

.043
.2
.3

.044

.2

.3

.6
.045

.1

.2

.3

.31

.32

.33

.5

.51

.52

.53

.54

.56

.57

.58

.6

.7
.046

.047
.2
.3
.4
.5

.048

.049
.6

.61

.62

.63

.7

.73

.75

.77
.05

.051.2

.3

.052
.2
.3
.4
.5
.6

.7

.053

621.3.053

Generalidades. Dimensões. Pesos
Circuitos magnéticos. Núcleos. Laminações.
Ranhuras e calços
Núcleos. Pólos. Culatras
Entreferro
Componentes que utilizam dispersão
magnética. Derivadores (shunts) magnéticos
Induzidos ou armaduras
Armaduras fixas. Estatores
Armaduras rotativas. Rotores
Sistemas de campos magnéticos (de
excitação)
Sistemas magnéticos estacionários. Campo
do estator
Sistemas magnéticos rotativos. Campo do
rotor
Pólos magnéticos
Enrolamentos
Formas de enrolamentos. Enrolamentos de
arame, barra, disco, cilfndricos.
Enrolamentos laminares
Enrolamentos para corrente continua em
geral. Enrolamentos de armadura.
Enrolamentos imbricados, em onda, abertos
etc.
Enrolamentos induzidos para corrente
continua
Enrolamentos para excitação de indução em
série
Enrolamentos para excitação de indução em
derivação -
Enrolamentos pará excitação de indução
composta
Enrolamentos para corrente alternada
Enrolamentos monofásicos
Enrolamentos bifásicos
Enrolamentos trifásicos
Outros enrolamentos ·polifásicos
Enrolamentos de rotor em curtc-clrcultc
(enrolamentos de gaiola de esquilol
Enrolamentos de rotor com anéis coletores
Enrolamentos multipolares
Enrolamentos de bobina
Enrolamentos amortecedores
Suportes de enrolamentos. Bobinas,
carretéis
Dispositivos para tomada de corrente
Comutadores
Anéis coletores Ou anéis de contato
Escovas
Suportes de escovas
Isolação das máquinas e aparelhos elétricos

Indicar os maten·ais isolantes por
:621.315.61

Construção do circuito elétrico
Pontos designados dos circuitos elétricos.
Pontos de medição
Entrada
sarda
Conexões
Construção mecânica. Materiais e
componentes estruturais
fiação

-. 621.315.3; 621.316.3
Circuitos elétricos impressos
Microeletrônica. Circuitos integrados
Transmissão. Escolha do sistema de
transmissão. Transmiss80 e distribuição de
energia
Linhas principais. Cabos principais em anel .
Linhas acopladas
Linhas secundárias

-. 621.316.1
Escolha do sistema de transmissão
Sistema de dois condutores
Sistema multicondutor
Sistema de rede malhada
Transmissão em série
Transmissão mista. Utilização simultânea de
corrente contínua e corrente alternada.
Transmissão de informações através das
linhas de força
Transmissão de diversas freqüências na
mesma linha
Aterramento. Condutor direto à terra.
Aterramento indireta através de reststcres,
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.17

621.3.076.62

.077
.1
.2

.091.1
.2

.092.2

.63

.7

.3

.4

.5

.6

.62

.63

.64

.65

.4

.22

.24

.3

.4

.5

.16

.1

.15

.7

.6
.076

.3

.08

.079

.09

.311

Regulação por acoplamento eletrodinâmico
com outros aparelhos
Regulação por acoplamento magnético com
outros aparelhos
Regulação por tubos de descarga,
dispositivos eletrônicos

-, 621.3.077.6
Regulação por aparelhos especiais
Regulação por meio de reostatos
Regulação por meio de motores,
servo-meteres
Regulação por meio geradores
Regulação por meio de transformadores
Regulação por meio de acumuladores
Regulação por meio de relés
Regulação por meio de relés eletrodinâmicos
Regulação por meio de relés eletrostáticos
Regulação por meio de relês de válvula
Regulaçao por meio de retificadores com
controle de grade
Regulação por indutores, transdutores
Regulação por meio de capacitores
Regulação automática
Regulação automática para valor ou valores
constantes
Regulação automética para uma variável
dependente
Regulação elétrica de grandezas
não-elétricas (exceto movimento)

-, 621.316.7; 662.927
Principias gerais e teoria da medição e do
projeto dos aparelhos de medida. Métodos
de medição

621.3.08 = 53.08
-> 531.7; 621.317; 661.2

Propriedades da transmissão
-, 537.66; 621.372.2

Atenuação
Ganho
Tempo de transmissão. Velocidade de
propagação
Velocidade da fase
Velocidade do grupo. Velocidade do sinal
Percursos (caminhos)
Distâncias
Ângulos. Ângulo de elevação. Ângulo de
"lncldência, Ãngulo de chegada da onda

.093 Fenômenos de freqüência. Efeito Doppler

.095.1 Polerização
.2 Oistribuição de energia
.3 Intensidade de campo
.4 Potência de radiação

Divisões principais
621.31 Geração. suprimento e controle da

eletricidade. Máquinas e aparelhos elétricos.
Medição elétrica. Magnetismo aplicado.
Eletrostática aplicada

-, 62-65; 62-83
Classificar as máquinas elétricas
especfficas no número do assunto,
seguido dos auxiliares -065 ou -83, caso
necessário, p. ex.:
621.791.033~65 ferros.elétricos de soldar
631.352.93-83 Aparadores de grama

elétricos
Geração e suprimento de energia elétrica.
Usirras geradoras. Sistemas, equipamento e
disposição do suprimento de energia
elétrica. Esquemas de eletrlflcação
Redes de fornecimento de energia elétrica
do ponto de vista da distribuição. Redes
regionais de fornecimento. Distritos de
fornecimento. Subestações. Esquemas de
eletrificação

-, 621.316.1
Produção das usinas geradoras. Capacidade.
Fator de carga. Fator de diversidade. Potência
disponrvel
Utilização da energia elétrica residual,
energia excedente. Distribuição da carga.
Acoplamento das redes elétricas.
Interligação das estações
Projeto de usinas geradoras. Requisitos de
disposição e espaço das máquinas,
equipamentos. Dlsposição do equipamento
de manobra

reatores, capacitares. Aterramento direto
(sólido)
Disposições especiais com referência á
indutância ou capacitância das linhas de
transmissão
Transposição de linhas para diminuir a
indutância mútua
Cabo condutor do tipo Krarup
Cabo condutor do tipo Pupin
Dispositivos para equilibrar as capecltãnclas
Tensões e deformações mecânicas nas
linhas de transmissão. Deformação das
linhas. Flecha. Danos provocados pelo
tempo: pressão do vento, formação de gelo,
geada etc.

-, 621.315.32
Processos de conexão. Chaveamento.
Interrupção do circuito elétrico
Diagramas das conexões. Diagramas dos
circuitos elétricos

-, 621.316.31
Métodos de Iigeção. Métodos de
chaveamento
ligação em paralelo. Operação em paralelo
Ligaçio em série. Operação em série
Ligaçao em cascata (Iigaçao em seqüência)
Ligaçao em ziguezague
Operação da chaveamento. FenOmenos de
chaveamento. Interrupções do circuito em
geral
Curtos-circuitos
lnterrupção do circuito. Ruptura do arco
Capacidade de interrupção. Tensão
(voltagem) de recuperação
Sepro, extinçiodo arco. Extinção de falscas.
Câmara do arco. Bobinas de extinção. Sopro
de gás, ar etc.
Projeto e mecanismo dos interruptores em
geral. Dispositivos liga·desliga
Projeto de interruptores. NCirnero de pólos
lnterruptores unípotares
Interruptores bipolares
Interruptores tripolares
,lnter!..l!Ptores multipolares
Projeto das peças condutoras da corrente
elétrica. Projeto dos contatos do circuito
elétrico
Fechamento e intertravamento dos
interruptores. Atuadores mecânicos e
elétricos
Regul8çio de máquinas elétricas específicas

Para a regulagem das máquinas e
aparelhos elétricos em geral
-> 621.316.7
-, 62·5

Regulaçao de grandezas elétricas
Regulação da corrente elétrica
Hequlação da tensão (voltagem)
Regulação da resistência, da trnpedáncla
Regulação da indutância
Regulação da capacitAncia
Regulação da freqüência
Regulação da fase
Regulação da potência, carga.
Balanceamento da carga
Regulação comblnada da tensão (voltagem)
fase e freqOência. Sincronização
Regulação das grandezas magnéticas
Regulação da lndução
Regulação da polaridade
Regulação da pré-magnetização
Regulação da saturação
Métodos de regulação
Regulação por série paralela, por
compensação, por ação amortecedora
Regulaçao pela variação da relutância ou
permeabilidade
Regulação pela variação do número de
espiras ou ligações do enrolamento de
exitação
Regulação por meio de ligações especiais
Por meio de conexões estrela-delta

. Por meio de conexões em série-paralelo
Regulação com a utilização de circuitos
auxiliares
Regulação por derivação

.1

.2·

.3

.4

.3

.31

.32

.33

.34

.6

.1

.2

.4

.6
.064

.066

.067

.061

.06

.61

.5

.51

.52

.6

.062

.072
.1
.2
.31
.32
.33
.6
.7
.6

.9

.07

.1

.2

.3

.4
.056

.073
.1
.2
.3
.4

.076
.1

.2

.3

621.3.053 (ccnt)

.054
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621.311.18

.2

.21

.22

.23

.24

.25

.28

.29

.4

.41

.42

.43

.44

.47

.48

.6

.61

.62
'.68

.8

.313

.1

.12

.13

.14

.2

.22

.222

.223

.224

.225

.226

.23

.236
.1
.2
.3

.28

.281

.282

.291

.292

.3

.32

.322

.323

.325

.33

I
.332
.333

~..

.1

I!

Edificações de usinas geradoras. Máquinas
e equipamentos auxiliares das usinas
geradoras
Usinas geradoras segundo o tipo de máquina
primária

Os auxiliares -18, -6 e -8 de 62 são
especialmente indicados para spticeçéo
aqui

Usinas hidrelétricas
-, 621.221; 627.8

Usinas geradoras com instalações a vapor
Usinas geradoras movidas a outros tipos de
máquinas térmicas. p. ex., motores de
explosão
Usinas geradoras movidas pelo vento
(usinas eólicas)
Usinas geradoras movidas a outras fontes
de energia

-, 621.039.577
Equipamento móvel de produção de energia
Utilizaçêo de fontes naturais de energia
elétrica e magnética
Subestações. Instalações de distribuição de
força
Subestações com acumuladores
Subestações com transformadores.
Subestações locais. Casas de
transformadores
Subestações com unidades rotativas
Subestações com conversores estáticos,
com retificadores
Subestações comutadoras, (de
chaveamento)
Subestações combinadas
Dispositivos para o abastecimento de
energia elétrica a aparelhos
Fontes independentes de energia. Pilhas
(células) primárias. Acumuladores
Energia proveniente da rede elétrica
Energia proveniente de fontes
indepen dentes e da redeelétrica.combinadas
Fornecimento de energia de emergência
(qeradores de reserva, auxiliares etc.}
Máquinas elétricas

-, 62-83; 621.314; 621.319; 621.363
Geradores e motores em geral
Geradores. Ofnamos

621.313.12-8 Geradores segundo a
máquina primária
Especificar como 62-8

Motores
Motores universais
Máquinas elétricas a corrente contfnua
Máquinas a corrente contínua elétricas
segundo o tipo de enrolamento
Com excitação em série
Com excitação em derivação
Com excitação composta
Com enrolamento de rotor aberto
Com formas especiais de enrolamento, p. ex.,
supercompostos. Enrolamentos para abaixar
tensão (voltagem)
Máquinas de corrente continua segundo a
disposição das escovas
Com disposição especial de escovas
Máquinas de campo transversal
Máquinas metadyne
Outras máquinas amplificadoras. Máqu<
amplidyne
Máquinas de corrente contfnua segundo 0~

movimentos do rotor e do campo
Com armadura ou campo rotativos
Com movimento linear
Máquinas de corrente contínua (CC)
unipolares, homopolares
Máquinas de corrente contrnua (CC) sem
comutador ou anéis coletores
Máquinas a corrente alternada (CAl

-, 621.314.5
Máquinas síncronos
Geradores sfncronos
Motores slncronos
Capacitares síncronos. Adiantadores de fase
Máquinas assfncronos. Máquinas de indução
Geradores de indução
Motores assíncronos. Motores de Indução
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621.313.334

.335

.36

.37

.391

.392

.5

.52

.522

.523

.524

.53

.532

.533

.534

.8

.82

.84

.314

.1

.2

.21

.211

.212

.213

.214

.2

.3

.5

.22

.222

.6

.7

.8

.223

.224

.8

.228

.23

.24

621.314.24

Motores de indução compensados. Motores
smcrono-assrncronos. Motores de indução
sfncronos
Conversores de fase síncronos. Avançadores
(compensadores) de fase
Máquinas de comutação
Máquinas de repulsão
Máquinas de corrente alternada (CA)
unipolares, homopolares
Máquinas de corrente alternada (CA) sem
comutador. Máquinas de histérese
Geradores e motores elétricos baseados na
influência dos efeitos da indução elétrica ou
magnética em escoamento de fluido
Geradores
Geradores magneto-hidrodinêmicos
Geradores magneto-plasmodinêmicos
Geradores magneto-gasdinêmicos
Motores de fluxo. Bombas de indução.
Sistemas eletrodinêmicos de propulsão a
jato
Motores de fluxo que usam IIquidos
circulantes
Motores de fluxo que usam gases circulantes
Motores de fluxo que usam plasmas
circulantes. Sistemas eletrodinêmicos a gás
de propulsão a jato
Máquinas magneto-elétricas.. Máquinas a
imã permanente
Projeto. Armadura, Imã, volante etc.
Máquinas magneto-elétricas para fins
especiais
Transformação. Tranformadores.
Conversores. Retificadores

-, 621.313
Transformação da corrente continua (CC/CC).
Motogeradores. Transformadores de
corrente continua (CC). Bobinas de indução
Transformação da corrente alternada
(CAlCA). Transformadores, conversores da
corrente alternada etc.
Transformadores da corrente alternada
Com isolação e resfriamento a ar
Com isolação e resfriamento a óleo
Com isolação e resfriamento por outros
meios exceto ar e óleo
Transformadores ajustáveis.
Transformadores de relação variável em
geral
Reguladores de indução
Transformadores de relação variável de
espiras
Transformadores com circuito magnético
variável
Transformadores com circuito
ferromagnético normalmente fechado

621.314.22.08 Transformadores de
medida (transformadores
de instrumentos)

Transformadores de tensão (voltagem)
(transformadores de potencial)

621.314.222 ~ 621.314.2111.214.5
Transformadores de tensão para potência
Transformadores intensificadores (boosters)
Transformadores de tensão (voltagem) do
tipo instrumento
Autotransformadores

621.314.223 ~ 621.314.21
Transformadores decorrente

621.314.224 ~ 621.314.2111.214.5
Transformadores de corrente do tipo
instrumento
Transformadores para fins especiais.
Transformadores como balanceadores,
compensadores, equalizadores.
Transformadores interfásicos (reatores
interfásicos). Transformadores
intensificadores negativos
Transformadores com circuito
ferromagnético fechado especial, com
circuito ferromagnético aberto, ou sem
circuito. Transformadores com entreferros,
com núcleo de ar, de Swinburne, Hedgehog.
Transformadores do tipo Tesla (bobinas de
Tesla)
Transformação por meio de máquinas
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621.314.24 (cont]
,241
25

.26

,27

.5

.52
,53
.54
.57

.58

.6

.62

.63

.64

.65

.66

.61

.671

.672

,315

.1

.14

.17

.2

.21

.211

.212

.213

.216

.22

.221

rotativas
Motogeradores. Conversores rotativos
Conversores de fase. Transformadores de
fase
Conversores de freqüência. Cambiadores de
freqüência

-> 621.372 .63
Mudança simultânea de fase e de freqüência
com uso de conversores de corrente com
controle de grade. Retificadores a arco de
mercúrio. Tiratrons etc.

-> 621.314.65; 621.387.1
Conversão da corrente alternada em corrente
continua e vice-versa. Conversores.
Inversores

-> 621.314.6
Motogeradores
Conversores rotativos
Conversores em cascata
Conversores estáticos com dispositivos de
descarga. Pulsadores. Inversores
Conversores de corrente reversfveis
Conversão da corrente alternada em
contfnua. Retificação. Retificadores e
equipamentos de retificação

Classificam-se aqui apenas as
informações sobre aparelhos ou
instalações completos. Parasubestações
com retíttcedores s-« 821.311.44.
Ctsssiticem-se as peças ativas com o
assuntos, p. ex., para dispositivos
semicondutores, usar621.382; para tubos
de descargas do tipo catodo de mercúrio,
usar 621.387.2

Retificadores mecânicos. Retificadores de
contato etc.
Retificadores a seco. Retificadores COrri
blindagem. Retificadores de estado sondo.
semicondutores. Retificadores de selênio etc.
Retificadores eletrolfticos
Retificadores a arco metálico de baixa
pressão. "Retificadores a arco de mercúrio

-, 621.314.27; 621.387.2
Retificadores a arco atmosférico
(retificadores de Marx). Retificadores a arco
em alta pressão
Retificadores termlõnlcos. Retificadores de
descarga luminescente
Retificadores de catodo aquecido.
Retificadores de tiratron

-> 621.314.27; 621.387.13
Retificadores de descarga luminescente.
Retificadores de catodo frio
Transmissão de energia elétrica. Linhas de
distribuição de força e de telecomunicações.
Condutores. Materiais isolantes. Acessórios.
Projeto e construção de linhas
Linhas descobertas. Linhas ao ar livre. linhas
aéreas

-> 621.315.24
Linhas descobertas em geral. Linhas
encordoados. Linhas ocas, tubulares
Projeto, instalação e manutenção de linhas
aéreas

-> 621.316.9
Condutores isolados em geral. Cabos
(terrestres, marítimos!

-, 621.315.3; 679.74
621.315.2-777,6 Código de cores dos

cabos
Cabos segundo o tipo de isolação, de
estrutura
Cabos segundo o tipo de isolação. Isolação
sólida, Ifquida (cheia de óleo), a gás
pressurizado etc.

-> 679.74
Cabo concêntrico. Cabo coaxial

-> 679.746
Cabo não-concêntrico. Cabo encordoado,
torcido. Cabo segmentado etc.

-> 679.746
Condutores tubulares isolados

-> 679.743.4
Cabo blindado, revestido. Blindagem.
Encapamento
Encapamento

621.315.222
.223

.227

.23

,24

.27

.28

.3

.32

.322

.323

.324

.325

.33

.34

.35

.36

.37

.5

.55

.56
,57
.58
.59

.6

.61

.611

.612

.613

.614

.615

.616

.617

.618

.62

.622

.623

.624

.625

.626

.627

.65

.66

.67

.671

.673

.674

Proteção mecânica. Blindagem
Encapamento e blindagem combinadas.
Forro (camada entre o revestimento e a
blindagem)
Camada protetora externa, p. ex., de juta
Cabo subterrâneo: disposição e colocação

-> 621.798.114
Cabo aéreo: disposição e instalação

-> 621.315.1
Cabo flutuante
Cabo subaquático (submarino e subfluvial).
Disposição, instalação, p. ex., por
embarcações especiais. Recuperação de
cabo subaquático
Fios elétricos isolados, flexfveis. Condutores
residenciais. Fiação de interiores

-> 679.74
-> 621.315.2; 679.74

Fios isolados-segundo a aplicação
-> 621.3.056; 621.365; 679.745

Fios resistentes ao calor. Fios de ignição. Fios
de fornalhas. Fios de aquecimento do solo

-> 621.365
Fios resistentes aos climas tropicais
Fios resistentes a tratamento pesado.
Condutores flexíveis para carga pesada
Fios resistentes à corrosão qufmica
Fios isolados segundo o material de
revestimento

621.315.33 ~ 621.315.61
Fios isolados duplos e múltiplos. Condutores
encordoedos. flexfveis. Fios de Litz

-> 621.315.14; &79.746
Fios armados, p. ex., cabos de chumbo

-> 621.315.222
Fios blindados
Instalação, fixação de fios isolados

-> 621.3.049.73; 621.316.3
Condutores e semicondutores segundo o
material empregado
Conõutores de metàl ou ligas metálicas
Condutores de carbono, p. ex., de grafite
Outros condutores sólidos não-metallcos
Condutores liquidas
Condutores de "resistência muito alta.
Sem icondutores
Materiais isolantes. Isoladores. Dispositivos,
suportes etc. para instalações. Acessórios
para linhas de transmissão e distribuição
Materiais isolantes. Materiais dielétricos
Materiais isolantes sólidos em geral
Materiais cerâmicos e semelhantes.
Porcelana. Vidro. Esmalte vitrificado etc.

-> 666.185; 666.593; 666.638; 666.651
Materiais isolantes minerais naturais. Mica.
Amianto. Quartzo etc.
Materiais fibrosos. Papel. Papelão. Têxteis
etc.
Materiais isolantes líquidos. Óleos de
transformadores. Óleos de diejuntorea etc.
Materiais isolantes macromoleculares.
Borracha. Plásticos. Resinas sintéticas etc.
Materiais isolantes líquidos secos. Tintas.
Vernizes. Óleos secativos. Silicones etc.

-> 667.637.4
Materiais isolantes gasosos
Isoladores. Buchas
Isoladores segundo a forma: copo, (simples,
duplo etc.I, diabolô
Isoladores de poste, pino, pedestal
Isoladores de suspensão. Cadeias de
isoladores
Isoladores de cadeia. Isoladores de tensão
Buchas
Isoladores de bobina
Suportes de isoladores. Montagem e fixação
dos isoladores. Dispositivos para fixar à
parede, aos postes etc.
Postes, esteiras, pilares, torres para suporte
de linhas aéreas
Eletrodutos, caixas de junção, caixas
protetoras
Eletrodutos, conduítes. Tubos. Duetos
Caixas de distribuição. Rosetas de teto

-, 62-758; 621.316.36
Fixação de etetrcdutos, tubos, duetos.
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.685

.687

.683

.684

.52

.53

.54

.541

Suportes para tubos fluorescentes
Suportes para lampâdas especiais, p. ex.,
para lâmpadas de dupla fixação
Suportes para tubos eletrônicos
Regulação dos aparelhos elétricos em geral.
Reguladores

-J 62-5, especialmente ~55; para
regulação de máquinas elétricas
espec(ficas usar 621.3.07

Regulaçio elétrica e reguladores do
movimento. Partidas e freadas elétricas

-> 62-573; 621.337
Dispositivos elétricos de partida em geral.
Arranques
Controle do funcionamento, do movimento,
da velocidade
Freagem elétrica em geral
Regulação de grandezas elétricas em geral
Regulação de corrente elétrica. Reguladores
da corrente
Regulação de tensão (voltagem).
Reguladores de tensão (voltagem)
Dispositivos para a manutenção de tensão
(voltagem) constante. Estabilizadores de
tensão (voltagem)
Dispositivos para a divisão de tensão
(voltagem). Divisores de tensão (voltagem)
Regulação de impedAncia. Regulação da
resistência, indutância, capacitAncia
Regulação da freqüência. Reguladores de
freqOéncia
Regulação da diferança de fase. Correção do
fator de potência
Regulação da potência elétrica. Reguladores
da potência. Reguladores de carga
Sincronização. Sincronizadores
Regulação das grandezas magnéticas em
geral. Reguladores da indução
Regulação elétrica de grandezas
não-elétricas, exceto o .movlmentc

-, 621.316.71; 621.316.73; 662.927
Resistores. Reostatos

Indicar os materiais condutores e
iso/antes por :621.315.5/.6

Resistores variáveis. Reostatos
-, 621.316.544; 621.316.71;

621.317.727
Resistores metálicos em geral
Resistores sólidos não-metálicos, p. ex.,
carbono
Resistores lrqujdos, p. ex., solução aquosa
Resistores a gás
Proteção. Dispositivos de proteção. Fusfveis .
Aterramento

-, 614.825; 62-758.3; 62-78
Proteção contra sobrecorrentes e
sobretensões em geral
Proteção contra sobrecorrentes e
sobretensões decorrentes de causas internas
Dispositivos de proteção dependentes de
aquecimento dos condutores. Fios fusíveis.
Fusíveis
Proteção por meio de relés. Proteção seletiva

-, 621.318.5
Proteção contra sobrecorrentes e
sobretensões decorrentes de causas
externas. Proteção contra surtos de tensão.
Proteção contra descargas atmosféricas

-, 621.316.98/.99
Proteção contra centelhamento. Extinção do
arco de centelhamento
Proteção contra surtos de tensão.
Supressores de surtos. Supressores de
tensão
Centelhadores, p. ex., centelhadores de
esferas
Pára-raios de chifre

-, 621.316.98
Tubos de descarga. Protetores preenchidos
a gás. Supresscres catódicos e iônicos
Protetores de contato
Dispositivos de proteção baseados na
indutância. Reatores limitadores da corrente
elétrica. Bobinas protetoras de linhas.
Reatores de Aterramento. Bobinas de
supressão de arco (bobinas de Petersen)
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.573

.578.1

.58

.6

.7
.543
.544
.545

.581

.582

.316

621.315.674 (cont) Guarnições para eletrodutos
.68 Junção, corte, conexão de fios. Junção de

cabos
Junções permanentes. Conectares fixos de
cabos
Conexões rfgidas e articuladas
Junções não-permanentes. Conetores
removíveis. Grampos. Conectores com
parafusos. Terminais. Tiras para marcas
Caixas terminais
Especificacão das junções de cabos. Caixas
de junção. Acessórios para cabos. Grampos,
conectores, sapatas, bomes etc.,de cab.os
Distribuição e controle da energia elétrica.
Interruptores. Comutadores. Dlsjuntcres.
Proteção
Redes de distribuição (em edlfícios etc.l

-, 621.311.1; 696.6
621.316.1.024 Redes de corrente

contrnua
.025 Redes de corrente

alternada
Instalações elétricas e em ediffcios em
espaços abertos. Instalações elétricas em
vefculos e para vias de trânsito e transporte
Chaveamento. Comutação. Equipamento de
manobra .

-, 621.3.049.73; 621.3.0611.062;
621.315.37

Diagramas de chaves e de fiação. Projetos
de instalações elétricas completas
Instalações elétricas internas
Instalações elétricas externas
Painéis e quadros de distribuição. Mesas de
controle. Gabinetes de disjuntores
Barramentos. Sistemas de barramentos
Disposições para proteção de equipamento
elétrico. Caixas. Tampas. Coberturas etc.

-, 62-758; 621.315.673; 621.315.687
Cabine central de manobras. Postos de
controle, supervisão géral. Instalações de
manobra de emergência
Fechamento e abertura de circuitos.
Disjuntores. Suportes
Interruptores (vibradores)
Contactores (interruptores magnéticos)
Dispositivos de chaveamento
Dispositivos de tomada de corrente

621.316.541-78 Com contatos de
segurança

Bocais, soquetes ou bases
Tomadas de corrente
Contatos de encaixe
Interruptores de tomada de corrente
Comutadores de tomada de corrente
Interruptores em geral
Interruptores de alavanca
Interruptores rotativos. Interruptores de
tambor
Interruptores de pressão
Interruptores de puxão. Interruptores de
cordão
Interruptores corrediços
Interruptores de rolete
Interruptores de câmbio
Interruptores combinados. Seletores
Chaves elétricas seccionadoras. Isoladores

-, 621.316.923
Interruptores e comutadores de contatos
Uquidos. Interruptores de mercúrio etc.
Chaves elétricas de baterias e pilhas.
Interruptores de acumuladores
Interruptores automáticos. Disjuntores
Desconectores de sobrecorrente
Interruptores temporizados
Suportes

-, 621.3.032.8; 621.3.049
621.316.58-213.2 Suportes à prova de

pingos e respingos
.34 Suportes para gás, à

prova de explosões
.58-783.3" Suportes com proteção

contra contatos
acidentais

Suportes de parafusos
Suportes de encaixe e pinoI

I
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.78

.782

.783

.784

.785

.787.1
.2

.791

.794

.318

.1

.12

.13

.14

.2

.24

.25

.3

.34

.35

621.316.935 (cont! -, 621.314.228; 621.318.4 621.317.7 (cont)
.936 Capacitares de proteção

-, 621.319.4
.937 Dispositivos de proteção combinados, p. ex.,

capacitares e bobinas .71
.938 Dispositivos de proteção baseados na ação

eletrolftica da corrente elétrica. Pera-retos
eletrolfticos

.94 Proteção contra transientes de origem .713
interna (harmônicos, frentes de onda .714
(ngrames) .715

.95 Proteção contra os efeitos combinados de .72
várias .influências elétricas

.96 Proteção contra acidentes mecânicos (p. ex.,
rutura de linhas) .722

.97 Proteção contra influências magnéticas,
indutância mútua, correntes de terra

.98 Para-ralos (condutores pare-raios) .723
-, 551.594.2; 621.316.933.2; .725

621.316.938 .726
.99 Aterramento .727

-, 621.316.935
.317 Medição elétrica (métodos e aparelhos)

-, 621.3.08 .728
.2 Equipamento para laboratórios elétricos. .73

Laboratórios de ensaios, calibração etc.
621.317.2:621.315.2 Laboratórios para

testar cabos .732
elétricos .733

.3 Medição de grandezas elétricas

.31 Medição de corrente elétrica. Medição de .734
carga, de quantidade de eletricidade .735

.32 Medição da força eletromotriz, potencial, .736
intensidade de campo tensão (voltagem)

.33 Medição da resistência, lmpedâncie. .737
reatâncla, ccndutâncle, lndutâncie,
cepacltêncla. permissividade .738

.34 Medição das caracterfsticas de transmissão
das redes e linhas

.35 Análise e registro da forma da onda. Métodos .74
osclloqréflcos. Medição de harmônicos eda
modulação

.36 Medição da freqOência, do comprimento de
onda

.37 Medição do fator de potência e da diferença .75
de fase. Determinação da seqüência de fase

.38 Mediçiio da potência e da energia. Potência .752
ativa. Perdas.de energia. Consumo de .753
energia

.39 Medição elétrica de grandezas não-elétricas .755
621.317.39:531.77 Medição elétrica da .757

velocidade angular
.4 Medição de grandezas magnéticas. Ensaios .76

magnéticos
-, 537.67 .77

.41 Medição da permeabilidade, da
suscetibilidade

.42 Medição dos campos magnéticos, da força
de magnetização, da indução magnética

.43 Medição das perdas magnéticas, das perdas
no ferro. Perdas por histérese. Perdas por
correntes parasitas

.44 Aparelhos para medições magnéticas.
Bobinas exploradoras. Balanças magnéticas.
Agulhas magnéticas. Magnetômetros.
FluxOmetros etc.

.45 Indicadores de direção para linhas de força.
Indicadores de polaridade

.49 Medição magnética de grandezas
não-magnéticas

-, 620.179.14
.6 Determinação da relação entre as grandezas

medidas. Determinação de características.
diagramas

.61 Medição da relação entre grandezas
elétricas. Medição da relação de espiras,
(relação de transformação), características
de curte-circuito etc.

.62 Medição da relação entre grandezas
magnéticas. Traçado das curvas de histérese

.63 Medição da relação entre grandezas elétricas
e magnéticas

.66 Medição de eficiência (rendimento)

.7 Aparelhos e instrumentos elétricos de
medição. Indicadores, medidores,
registradores elétricos
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621.317.7:621.314.6 Medidores
retificadores

.385 Medidores de tubos
eletrônicos

Aparelhos para a medição da intensidade de
corrente e da quantidade de eletricidade.
Indicadores da direção da corrente.
Eletrodinamômetros etc.
vonómetros. Coulômetros
Amperfmetros
Galvanômetros
Aparelhos para a medição da força
eletromotriz, da tensão (voltagem) e do
gradiente de tensão
êletroscóplos. Indicadores de potencial.
Detectores de tensão (voltagem). Indicadores
de polaridade
Eletrômetros
Voltfmetros
Voltlmetros de pico
Aparelhos para confronto de tensão.
Divisores de tensão (voltagem).
Potenciômetros etc.
Voltrmetros de centelha
Aparelhos para a medição da resistência,
lrnpedência, lndutãncia, capecitáncle,
permissividade
Caixas de resistência
Instrumentos de ponte, p. ex., pontes de
Wheatstone, de Kelvin
Ohmfmetros
Aparelhos de ensaios de isolação
Indicadores de correntes de fuga.
Indicadores de curtos-clrcuitos
Medidores de fator de qualidade dos
circuitos (medidores de a)
Aparelhosdiversos, exceto osde pontes para
a medição da indutância, capacttância.
permissividade
Aparelhospara.a.medição da.sgrandezasde
transmissão. Medidores da atenuação, da
amplificação. Indicadores de onda
estacionária. Indicadores de nfvel, de fator
de acoplamento
Aparelhos para exame das formas das ondas
elétricas. Oscilógrafos .
Aparelhos de contato
Oscilógrafos eletrostáticos e
eletromagnéticos
Oscilógrafos de raios catódicos
Analisadores de harmônicos. Medição do
fator de distorção
Preqüencünetros. Indicadores de oscilação.
OndOmetros
Indicadores de diferença de fase. Medidores
do fator de potência. Indicadores da
seqüência de fase. Sincroscópios
Aparelhos para a medição da potência, do
consumo de energia etc.
Indicadores de carga
Voltamperlmetros (medidores de
volt-arnpêres)
Wattrmetros
Medidores de watts-hora. Medidores de
fornecimento de eletricidade
Medidores de ampêres-hora
Relógios, cronômetros
Aparelhos universais. Aparelhos para a
medição de várias grandezas .
Aparelhos para a medição de energia
radiante. Bolômetros
Magnetismo aplicado. Materiais e aparelhos
magnéticos. Bobinas. Relés

-, 537.6/.8; 669.018.58
Materiais magnéticos em geral

-, 537.622
Materiais magnéticos duros
Materiais magnéticos moles
Materiais paramagnéticos
[mês permanentes
Magnetização (imantação). Dispositivos para
reforçar a magnetizaão
Desmagnetização (desimantaçãoJ
Eletro·ímãs
Métodos de magnetização (imantação)
Aquecimento. Dispositivos para evitar as
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I,

621.318.35 (ccnt)

.37

.38

.4

.43

.5

.51

.53

.56

.562

.563

.57

.58
.319

.1

.2

.3

.32

.33

.34

.4

.43

.44

.45

.46

.47

.48

.52

.53

.54

.7

.74

.32

.325

.326

.1

.5

.7

.71

correntes parasitas etc.
Eletro-rmãs segundo o arranjo dos pólos.
Solenóides etc.
Eletro-fmãs segundo a finalidade. Aparelhos
baseados na ação de um eletro-rmãs

-, 621.86.062
621.318.38:61 Elelro-Imls para utilização

. médica
Bobinas de indução

-, 621.315.5; 621.315.61; 621.316.935
Indutores. Bobinas de reetãnete. Reatores.
Transdutores

-, 621.375.3
Reles

-, 621.316.925
Relés eletrostáticos
Relés eletrolfticos
Relés eletromagnéticos
Relés de corrente contínua (CC)
Relés de corrente alternada (CAI
Relés eletrônicos. Chaves eletrônicas

-> 621.385
Relés fotoelétricos
Eletrostática aplicada

-, 537.2
Ferro-eletricidade aplicada
Eletretos
Máquinas eletrostáticas. Geradores
eletrostáticos
Máquinas eletrostáticas de fricção
Máquinas de indução eletrostática. Gerador
eletrostático. Máquinas de Wimshurst.
Geradores de Van de Graff etc.
Máquinas eletrostáticas com alimentação
externa (descargas elétricas)
Capacitares

-> 621.316.936
Capacitares variáveis de forma contfnua
Bancos de capacitares. Capacitares de
regulação escalonada
Capacitores eletrolfticos
Capacitares pressurizados a gás (capacitores
a pressão)
Capacitares a vácuo
Capacitores Ifquidos não-variáveis
Circuitos de tendo (voltagem) contfnua.
Circuitos de Greinacher e Cockcroft
Circuitos de impulso. Geradores de surto de
tensão. Geradores de Marx
Circuitos de tensão alternada por processos
de amortecimento. Circuitos de Tesla
Campos eletrostáticos. DistribuiçãO-do
campo
Dispositivos para evitar campos e cargas
indesejáveis. Blindagem eletrostática

-> 621.316.99
Limpadas elétricas

-> 628.9
621.32:543.42 Limpadas para análise

espectral
:615.831 Limpadas para

fototerapia (fisioterapia).
Lâmpadas solares,
ultravioleta.
infravervmelha etc.

:687.053 Lámpadas para
máquinas de costura

:771.44 Lâmpadas fotográficas.
Lâmpadas para estúdios
fotográficos, flashes etc.

.032 Componentes individuais de
lâmpadas elétricas
Especificar como 621.3.032

Lâmpadas a arco de carvão. Lâmpadas a arco
com um eletrodo de carv ão e um eletrodo
de metal

-> 537.523.5
Lâmpadas incandescentes. Lâmpadas de
filamento
lâmpadas com filamento de carvão
Lâmpadas com elementos não-metálicos
incandescentes (exceto carvão). lâmpadas
com hastes de zircOnio (lâmpadas de Nernst),
de carboneto de tãntalo etc.
Lâmpadas com filamentos metálicos
lâmpadas a vácuo de uso geral (lâmpadas

621.326.71 (com)

.72

.73

.74

.75

.76

.77

.78

.327
.2
.4
.5
.52
.53
.54
.6

.7
.328

.33

.331

.3

.4
.332

.2

.21

.22

.23

.3

.31

.32

.33

.34

.35

.4

.41

.42

.43

.5

.52

.53

.6

.8

.333

.3

.4

.336

.2

.3

.4

.5

.6

elétricas)
lâmpadas a gás de uso geral (lâmpadas
elétricas)
lâmpadas com filamentos concentrados.
lâmpadas de luz concentrada (spotlight)
Lâmpadas de mais de um bocal, p.ex.,
lâmpadas de vitrina
Lâmpadas pequenas. miniaturas
lêmpadas com potência de iluminação
variável
lêmpadas econômicas. Lâmpadas de baixo
consumo
lâmpadas incandescentes de halógeno com
meio (halógeno de tungstênio)
Lâmpadas de descarga. Tubos de descarga
lâmpadas eletroluminescente
Lâmpadas com descarga luminescente
lAmpadas de descarga a catodo quente
Com enchimento de gás inerte
Com enchimento de gás e vapor de metal
Lâmpadas a haleto
Lâmpadas de descarga com eletrodos
luminosos (sem coluna positiva)
Tubos de flash
Lâmpadas combinadas (Lâmpadas de luz
mista)
Tração, locomoção, propulsão elétrica
Eletrificação para tração. Eletrificação de
ferrovias, p.ex. .

621.331 :625.31 (44) Eletrificaçlo de
ferrovias de bitola
estreita na França

Escolha do tipo de corrente
Escolha da tensão (voltagem)
Linhas de suprimento. Distribuição da
energia
Linhas de suprimento e retorno
Alimentadores
Linhas especiais de retorno
Utilização dos trilhos como linhas de retorno
Linhas aéreas. Suspensão das linhas
Condutores de contato. Condutores de trole
Estrutura e forma dos condutores de contato
Suspensão das linhas
Arames e cabos de suspensão
Conexão dos condutores de contato com
arames e cabos de suspensão
Suprimento de energia elétrica por
processos diversos. exceto linhas aéreas
Coletores subterrâneos da corrente elétrica.
Sistema de Eletrodutos: de fenda lateral e
central
Sistema de terceiro trilho
Linhas de transmissão por Indução
eletromagnética
Cruzamentos de linhas-, Pontos. Dispositivos
de sinalização para cruzamentos e pontos
Cruzamentos de linhas sem pontos de desvio
Pontos de desvio
Secionamento das linhas. Comprimento das
seções. Manobras de seções ligadas ou
desligadas do circuito
Dispositivos especiais nas linhas.
suspensões etc. em pontes, Cruzamentos,
viadutos. túneis
Motores elétricos de tração

-, 621.313
Circuitos magnéticos especiais. Conexéc dos
circuitos do motor
Regeneração (recuperação) da energia
elétrica (por frenagem, uso de gradientes
descendentes etc.)

-, 62-593; 620.97; 621.337.5
-, 629.423

Coletores de corrente. Dispositivos e
acessórios para coletores de corrente
Coletores de corrente. Pressão por contato.
Interrupção. do contato
Coletores de correntes para linhas aéreas.
Coletores de arco, pantográficos e de trole.
Sapatas de coletores, reteres
Ajustabilidade, movimento e folga nos
coletores aéreos da corrente. Coletores
aéreos f1exrveis
Bases dos coletores aéreos da corrente
Descarrilamento dos coletores aéreos da
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.352
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.2
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.2

.3

.5
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.7

.8

.359

.2

.3

.4
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621.336.6 (cont] corrente. Prevenção de descarrilamento.
Restauração do contato

.7 Coletores da corrente para o terceiro trilho.
Sapatas dos coletores

.8 Coletores da corrente para sistema
subterrâneo, de eletroduto. Coletores do tipo
arado

.337 Comando de locomotivas e outros veículos
elétricos. Dispositivos para a ativação pelo
veículo dos pontos de desvio, troca de sinais

.1 Sistemas de controle. Controle de ponto
único, de pontos múltiplos

.2 Chaves de reversão. Controladores
-, 621.316.544

.3 Conexão elétrica entre locomotivas e vagões

.4 Dispositivos de controle da velocidade e da
direção. Dispositivos de reversão

.5 Dispositivos de frenagem, de desaceleração.
Freios elétricos e eletromagnéticos

-, 62-592.3; 621.333.4
.6 Dispositivos para controle de pontos de

desvio dos trilhos, pontos da linha, sinais
pelo veículo e por controle manual de dentro
do veículo

-, 625.151.6; 656.259.1
.35 Tecnologia eletroqufmica

-, 541.13; 66.087; 661.13
621.35.035 Partes individuais de

equipamentos
eletroqufmicos
Espec;{icar como em
621.3.035

Geração e armazenagem de energia elétrica
por processos eletroquímicos em geral
Geração de energia elétrica por processos
eletroqufmicos. Pilhas e baterias voltáicas
(galvânicas) primárias
Processos e equipamentos para a utilização
de pilhas e baterias para a geração e
armazenagem· da eletricidade
Armazenagem de eletricidade por processos
eletroqufmicos. Acumuladores. Pilhas
secundárias. Baterias de acumuladores
Acumuladores de chumbo (ácido - chumbo)
em geral
Acumuladores ácidos com eletrodos de
chumbo e outro metal
Acumuladores ácidos com eletrodos de
metais, exceto chumbo
Acumuladores alcalinos, p.ex.,
acumuladores de ferro-nfquel
(acumuladores de Edison)
Eletroqufmica industrial. Eletrólise.
Eletrodeposição

-, 66.087
Eletrólise industrial. Eletrólise por fusão etc.
Eletroqufmica industrial de compostos
inorgânicos em geral
Eletroqufmica industrial de compostos
orgânicos em geral
Pré-tratamento para a galvanoplastia e a
eletroplastia
Galvanoplastia. Modelagem por
eletrodeposição

-, 673.4
Eletroplastia. Eletrodeposição. Revestimento
por eletrodeposição

-, 621.793.3
Eletropolimento. Coloração eletrolftica.
Anodização

-, 667.661.76
Aplicações industriais de eletrocapilaridade.
Eletro-precipitação

-, 532.63; 537.361; 543.25; 66.087
Eletroendosmose

-, 537.362
Precipitação elétrica (eletrcprecipitaçãol de
líquidos. Processos que envolvem a
eletroforese (cataforese, anaforese)

-, 537.242; 537.363; 543.54
Precipitação elétrica (eletroprecipitação) de
gases. Processo de ccttreü. Processo úmido

-, 537.2; 669.162.252
Dispersão coloidal por processos elétricos.
Eletrodiálise. Atomização

-) 66.044

621.36
.362

.1

.2
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.31

.32

.33

.38

.4

.41

.42

.43.

.44

.46

.48

.5

.51

.52

.53

.55

Termoeletricidade. Aquecimento elétrico
Geração de eletricidade pelo calor.
Geradores termoelétricas
Termopares
Termopilhas
Motores termoelétricas, Motores
termomagnéticos (rnaqneto-calórlcos)
Geração de calor pela eletricidade.
Aquecimento elétrico

-, 666.1.031.5; 669.187.2; 669.712.3
621.365:641.535 Aquecimento elétrico

em equipamento de
cozinha

.036 Componentes de aparelhos
de aquecimento elétrico
Especificar como 621.3.036

Geração de calor por arcos elétricos. Fornos
a arco. Outros aparelhos de aquecimento a
arco

-, 621.791.75
Aquecimento direto por resistência elétrica
(corrente elétrica através do material).
Aparelhos de aquecimento por eletrodos.
Fornos de eletrodos etc
Aquecimento direto de materiais sólidos por
resistência

621.365.31 ;621.884 Aquecedores
elétricos de rebites

Aquecimento direto por resistência de
partfculas não-coerentes (materiais
granulados e pulverulentos, pós. Fornos de
grafitagem etc.
Aquecimento direito por resistência de
Hquidos. Banhos para a fusáo de vidro.
Caldeiras a eletrodos (boilers) etc.
Aquecimento direto por resistência em
pequenos aparelhos eletrotérmicos
Aquecimento indireto por resistência
(corrente fluindo através de um transmissor
térmico ou elemento deaquecimento).
Fornos de resistência. Aparelhos
eletrotérmicos com elementos de
aquecimento
Aquecimento indireto por resistência através
de elementos metálicos sólidos

621.365.41:669.28 Elementos de
aquecimento a
molibdênio

Aquecimento indireto por resistência através
de elementos não-metálicos sólidos
Aquecimento indireto por resistência através
de partfculas não-coerentes, elementos
granulados e pulverulentos. Fornos de
fragmentos de carvão etc.
Aquecimento indireto por resistência através
de elementos Uquidos de aquecimento.
Fornos" de eletrodos a banho salino
Aquecimento indireto por resistência através
de radiaçao infravermelha dirigida

-, 621.384.3
621.365.46:667.661 Dispositivos de

aquecimento
infravermelho para
secagem de pinturas,
vernizes

Aquecimento indireto por resistência em
pequenos aparelhos eletrotérmicos

621.365.48:644.19 Pequenos aparelhos
domésticos de
aquecimento com
aquecimento indireto
por resistência.
Cobertores elétricos
etc.

Aquecimento indutivo e dielétrico
(capacitivo) em campo elétrico alternado.
Fornos e aparelhos de indução. Aparelhos
de aquecimento di elétrico
Produção de campo magnético em um
núcleo de ferro fechado
Produção de campo magnético sem núcleo
de ferro. Fornos de indução de alta
freqüência
Produção de campo magnético com
emprego parcial de núcleo de ferro
Aquecimento por meio de um campo

260
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.8
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Filtros com duas freqüências de corte. Filtros
passa-banda. Supressores de banda
(corta-faixa]
Filtros com mais de duas freqüências de
corte. Filtros com várias passagens e
supressões de faixas de freqüência
Quadripolos de correção de distorção.
Equalizadores de atenuação de retardo.
Compensadores de fase
Quadripolos atenuadores
Quadripolos ativos

-, 621.375
Giradores
Multipolos
Multipolos passivos. Misturadores
Multipolosativos. Transformadores de
freqüência

. -, 621.314.26; 621.374.4
Guias de onda

621.372.8:621.315.61 Guias de onda
dielétricas

Generalidades. Reflexão em guias de onda .
Relação de onda estacionária. Casamento de

.""""' guias de onda
.82 f,":'L-P~ Tipos de guias de onda e de modos de

a' propagação. Guias de ondas de placa
paralelâ. Guias de ondas retangulares,
ellpticas e circulares. Guias de ondas
coaxiais, corruqadas, Guias de ondas de
superffcie
Acoplamento de guias de onda
Acoplamento de duas guias de onda
Acoplamento de terminais múltiplos
Acoplamento entre guias de onda e outros
sistemas de transmissão
Acoplamento entre cavidades e guias de
onda
Interruptores de guias de onda
Obstáculos. Guiasde onda carregados.
Filtros de guias deonda
Obetácules de espessura.zero-Ilnflniternente
fina). lridescência
Obstáculos de espessura finita. Filtros de
guias de onda
Filtros
Deslocadores de fase. Seções de
estrangulamento
Atenuadores
Polarizadores
Transformadores do modo de propagação.
Filtros modals
Transformadores da lrnpedância.
Sintonizadores etc;
Estruturas compostas. Guias de onda
carregados
Terminação de guias de onda
Seções de entrada
Seções de saída
Seções de medição
Seções de retardo
Disposição composta
Geradores de oscilações e pulsos elétricos.
Osciladores. Geradores de pulso
Osciladores em geral (independentemente
do elemento ativo)
Osciladores não-eletrônicos. -Osciladores
eletromecênicos. Osciladores a arco e
centelha
Osciladores a válvula terrnolônlca.
Osciladores' a tubo de descarga a gás
Osciladores de ondas sinusoidais
Osciladores de realimentação

-, 621.372.52
Osclladoresa resitência negativa. Dinatrons.
Transistores
Osciladores de passagem de tempo
Osciladores heteródinos
Osciladores de ondas não sinusoidais
Circuito valvular "hard"
Multivibradores
Osciladores de bloqueio. "Squeggers"
Circuito de porta com realimentação
Transistoresde relaxação
Circuito valvular "soft"
Geradores disparadores de pulsos
Osciladores com elementos semicondutores

.55

.544

.56

.57

.81

.42

.421

.422

.423

.424

.43

.431
.1
.2
.3
.4

.432

.44

.5

..58
.6
.62
.63

.83

.831

.832

.833

.834

.837

.85

.851

.852

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.853

.855

.862

.863

.865

.867

.88
.373

.1

.3

621.372.543eletrostático. Aquecimento dielétrlco
Aquecimento indutivo e dielétrico em
pequenos aparelhos eletrotérmicoe
Aquecimento elétrico misto. Aquecimento
elétrico combinado com outras fontes de
calor
Outros métodos de aquecimento elétrico.
Fornos de raios catódicos etc.
Técnica das ondas elétricas, das ondas
eletromagnéticas, das oscilações e pulsos
elétricos

621.37.037 Caracterfsticas especiais da
técnica das oscilações
elétricas
Especificar como 62.3.037

Propagação nác-quiada das ondas
eletromagnéticas no espaço livre, no espaço
interplanetário ou através de outros meios

-, 537.86/.87; 621.391.812; 621.396.94
Propagação entre localizações especificas.
Percursos (caminhos) de propagação. Uso
das freqüências. Predição das frequências
utilizáveis para um enlace de
rediocomuntcaçãc
Percursos (caminhos) no espaço livre.
Percursos (caminhos mistos) de propagação,
(p.ex., sinais originados abaixo de uma
camada ionizada e subseqüentemente
passando através do espaço livre)
Propagação por radiação direta. Propagação
por onda de superffcie (onda de Zenneck)
Propagação por radiação indireta, com
reflexão, refração ou difração interpostas.
Propagação além do horizonte
Propagação por radiação indireta com
reflexão devida às camadas atmosféricas,
meteoritos, poeira cósmica. Reflexão devida
a objetos, p.ex., ecos de radar. Dispersão
Propagação por radiação indireta com
refração
Propaqação por radiaçãoindireta com
difração
Zonas de silêncio
Percursos (caminhos) de propagação entre
dois pontos na Terra e/ou na troposfera
Percursos (caminhos) de propagação entre
dois pontos, sendo um ou ambos situados
fora da troposfera
Propagação por enlaces intermediárias,
p.ex., satélites

-, 621.396.94
Aproveitamento das freqüências
Predição das freqüências aproveitáveis para
a radiocomunicação
Propagação através da águBi.da terra e
outros elementos
Propagação guiada de oscilações elétricas
em geral

-, 537.876.4; 621.396.44; 621.396.65
Teoria das linhas de transmissão

-, 621.3.09
Linhas homogêneas. Circuitos
continuamente carregados (circuitos de
Krarup)
Linhas não-homogêneas. Circuitos
carregados com bobinas (Circuitos de Pupin)
Redes com dois terminais (dipolos)
Dipolos passivos com capacitência e
indutância, com ou sem resistência. Circuitos
de oscilação
Dipolos passivos para ajuste ou casamento
da impedância. Complementos casados de
linha
Dipolos passivos não-lineares
Dipolos ativos
Redes com quatro terminais (quadripolos)
Ouadripolos de transdução, de casamento.
Circuitos acoplados
Ouadripolos em circuitos de realimentação

-, 621.373.421; 621.375.13
Ouadripolos em circuitos amplificadores
simétricos (push-pull)
Filtros de freqüência em forma de
quadripolos
Filtros com uma freqüência de corte. Filtros
passa-baixo, passa-alto, separadores

.32

.3

.43

.33

.332

.31

.9

.542

.44

.45

.5

.51

.52

.53

.54

.371

.37

.333

,334

.336

.34

.35

.36

.37

.38

.39

.372

.2

.21

.22

.4

.41

621.365.55 (cont]

.58

.6
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621.373.5 (contl

.7

.8

.374

.3

.4

.5
.375

.1

.13

.2
.3
.4

.5

.6

.7

.8

.82

.823

.826
.376

.2

.22

.23

.24

.25

.3

.32

.33

.4

.5

.6
.377

.2

.4

.6

.62

.622

.623

-> 621.382
621.373.5:621.382.2 Osciladores com

diodos
semicondutores

.3 Osciladores
transistorizados

621.373.5 ~ 621.373.4. p. ex.:
Osciladores paramétricas
Osciladores de mecânica quãntica

621.373.8 ~ 621.375.8
Sistemas de pulso. Multiplicadores e
divisores de freqüência
Circuitos acionados por pulsos
Circuitos multiplicadores e divisores de
freqüência

-> 621.314.26/.27; 621.372.63
Circuitos de retardamento de pulsos
Amplificadores

-, 681.583
621.375:621.317 Amplificadores para

medlçãc elétrica
.397 Amplificadores de

televisão
Amplificadores em geral. Teoria e '
propriedades
Amplificadores realimentados

-> 621.372.52
Amplificadores a válvulas termoiOnicas
Amplificadores magnéticos
Amplificadores com componentes
eletrônicos de estado sOlido. Amplificadores
semicondutores. Amplificadores a diodo.
Amplificadores transistorizados

-> 681.382;3
Amplificadores dielétricos
Amplificadores eletromecitnicos
Amplificadores paramétricos
Amplificadores de mecânica quântlca
Amplificadores moleculares. Masers
Masers·para amplificação das oscilações
elétricas
Masersópticos. Lasers
Modulação e desmodulação. Processos e
aparelhos

Classificam-se aqui os moduladores e
desmoduladores não enumerados
abaixo, p. ex.;moduladores de anéis

Modulação·e desmodulação de amplitude
Moduladores de amplitude (faixa lateral
dupla)
Desmoduladoresde amplitude (faixa lateral
dupla). Detectores de AM
Sistemas de faixa lateral (mica
Sistemas de faixa lateral mista
Modulação e desmodulação de freqüência
Moduladores de freqüência
Desmoduladores de freqüência. Detectores
de FM
Modulação e desmodulação de fase
Modulação e desmodulação de pulso'
Sistemas combinados de modulação
Dispositivos de retardamento. Dispositivos
elétricos de armazenagem da informação
(memórias)

621.377.037.3 Tipo e representação da
informação nos
dispositivos de
armazenagem

.7 Especificação dos
dispositivos de
armazenagem de pulsos
elétricos

Dispositivos de retardamento
Armazenagem analógica
Dispositivos digitais de armazenagem
(memórias), registros
Armazenagem digital para dados variáveis
Com armazenagem de informação separada
para elementos de informação separada (um
elemento por bit). Com dispositivos
biestáveis e multiestáveis etc.
Com meio de armazenagem comum para um
determinado número de elementos de
informação confinados espacialmente em
uma superflcie discreta do meio utilizado.
Fitas, arames, tambores, discos, cartões

621.377.623(cont) magnéticos. Memória tubos de raios
catódicos etc.

.624 Com meio de armazenagem no qual os
elementos de informação são propagadós.
Utilização de ondas mecânicas, acústicas,
eletromagnéticas. Armazenagem usando
spin magnético

.626 Armazenagem qufmica de informações

.63 Armazenagem somente para leitura
(armazenagem morta), p. ex., cartões, fitas
etc.

.38 Dispositivos eletrônicos. Tubos eletrônicos.
Fotocélulas. Aceleradores de partlcula.
Tubos de raios X

621.38.032 Componentes individuais de
dispositivos eletrônicos, de
dispositivos de estado sólido,
de dispositivos
semicondutores

.038.6 Caracterrsticas e partes de
dispositivos eletrônicos
para a produção de raios
ativos e feixes
corpusculares

.382 Dispositivos eletrônicos que utilizam efeitos
de estado sólido. Dispositivos
semicondutores

-, 537.311.322; 621.315.59
.2 Diodos de cristal
.22 Diodos de contato de ponto
.23 Diodos de [unção .
.232 Com uma junçaop-n
.233 Com mais de uma junção p-n, p.ex., diodos

de quatro camadas
.3 Transistores
.32 Transistores unipolares (com portadores de

carga de uma só polaridade)
.322 Transistores analógicos (controle por efeito

de apertar)
.323 Transistores com efeito de campo (controle

porcampos externos)
.33 Transistores bipolares (com ambos os tipos

de portadores de carga e com injeção no
portador)

.332 Transistores com camadas de barreiras (sem
junções p-n intrfnsecasl

.2 Transistores com pontos de contato

.3 Transistores de barreira de superfrcie

.9 Outros transistores com camadas de barreira
(p.ex.• transistores filamentares)

.333 Transistores de junção (com junções p-n
intrrnsecas)

.3 Triodostransistores

.32 Com uma junção p-n (p. ex., triodos de base
dupla)

.33 Com duas junções p-n, aceitador-doador (p.
ex., transistores de deriva)

.34 Com mais de duas junções p-n
.334 Transistores com vários tipos de contato (p.

ex., com pontos de contato e de junção
simultâneos. Espacistores)

.383 Tubos e células fotoelétricas
-> 535.215: 535.247

.2 Tubos fotoelétricos. Tubos
fotoamplificadores. Células fotoemissoras

.4 Células fotocondutivas
-> 537.312.5

.5 Fotocélulas com camada de barreira. Células
fotovoltáicas. potodiodcs. Fototransistores

.6 Células de Karolus. Células de Kerr

.8 Conversores de imagem que empregam o
efeito fotoelétrico

.384 Produção e aplicação de raios ativos e feixes
de raios corpusculares

-> 621.039
.2 Aplicação técnica de materiais radioativos
.3 Aplicação técnica de raios infravermelhos
.4 Aplicação técnica de raios ultravioletas
.5 Aplicação técnica de descargas

luminescentes
.6 Aceleradores de partfculas

-, 539.1.076; 621.039.5; 621.386.2
.63 Aceleradores circulares de partfculas
.633 Aceleradores de campo fixo. Crclotrons em

geral
.3 Cfclotrons de freqüência constante de

3-62
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621.385.832 (cont) de raios catódicos
.2 Deflexão do tipo eletromagnético
.4 Deflexão do tipo eletrostático
.5 Tubos de imagem que utilizam o efeito

fotoelétrico. Tubos de câmaras,
lconoscópios. Órticons etc.

.8 Tipos especiais de tubos de raios catódicos.
Tubos de armazenagem (p. ex., gráfecons).
Tubos de troca de feixes. Tubos de
multiplicação de freqüêncle. Tubos
contadores de raios catódicos (p. ex.•
contadores de Alfven, trocótrons)

.833 Microscópios eletrOnicos. Câmaras de
difração .

-. 537.533.35; 778.317
.834 Válvulas indicadoras de sintcnlzeção

(olhos-mágicos)
.386 Aparelhos de raios-X (Roentgen). Válvulas de

reles-X
-. 535-34; 539.26; 548.73; 615.849;

616-001.26;
616-073; 620.179.152;66.085.3; 778.33
621.386.032 Componentes individuais

dos aparelhos de raios X
.1 -) Aparelhos de raios X em geral
.12 Aparelhos universais
.16 Aparelhos para estereorradioscopia•

estereorradloqraâa, estereorradiogrametria
.17 Aparelhos para cinerradiografia
.2 Válvulas de raios X

621.366.2:620.179.152 Válvulas de raios
X para radiografia
industrial,

/ manipulação e
uso das válvulas
de raios X

.7 Manipulação e uso das válvulas de raios X

.8 Outros aparelhos de raios X, exceto válvulas.
RadiocronOmetros. Oosfmetros. Acessórios
radioscópicos eradiográficos.Telas
fluorescentes. Telas de intensificação etc.

621.386.8-784.7 Dispositivos de proteção
contra a radiação de
aparelhos de raios X

621;384.633.3

621.384.633.3(cont)focalização fraca
.4 Cfclotrons de freqOência modulada de

focalização fraca
.5/.6 Aceleradores de campo fixo de focalização

forte. Aceleradores FFAG, de campo fixo de
gradiente alternado. Aceleradores AFV, de
campo varlável por azimute, (inclusive
aceleradores de feixe de interseção, técnicas
de empilhamento de feixes)

.8 Mfcrotrons

.9 Outros aceleradores e cfclotrons de campo
fixo

.634 Aceleradores de campo variável. Sfncrotrons
em geral

.3 Betatrons

.4 Sfncrotrons de gradiente constante ou
focalização fraca

.5 Sfncrotrons de gradiente alternado ou
focalização forte

.9 Outros tipos de sfncrotrons (p. ex.,
síncrotrens de gradiente zero)

.637 Aceleradores circulares que utilizam plasma
como meio de:focalização ou de aceleração

.64 Aceleradores lineares que utilizam campos
de aceleração alternada de alta freqüência

.643 Aceleradores lineares que utilizam
aceleração descontínua (tubos de deriva)

.644 Aceleradores·lineares que utilizam
aceleração contínua. Guias de ondas.
Estruturas de aceleração helicoidais

.647 Aceleradores Ii.nearesque utilizam plasma
como meio de focalização ou de aceleração

.65 Aceleradores que utilizam campos de
aceleração constante ou de baixa freqüência

.653 Aceleradores que utilizam máquinas
eletrostáticas (p. ex., que utilizam geradores
de Van de Graaf)

.654 Aceleradores de retificador em cascata (p.
ex., aceleradores de Cockcroft-Walton)

.668 Aceleradores com transformadores de alta
voltagem (p;ex;,transformadóreS de
ressonância)

.66 Equipamento auxiliar e ecessorlos para
aceleradores de partfculasv

.8 Separadores de parttculas. Espectrógrafos
de massa; EspectrOmetros de massa

.386 Aparelhos que empregam descargas
eletrônicas. Válvulas eletrônicas.Tubos
termoiônicosdé vácuo

-, 621.314.67; 621.318.57; 621.327.4
621.385.032 Componentes individuais de

válvulas eletrônicas
.1 Principies e caracterrstlcae gerais das

vá.IY!Jlas_eletrOnicas
.2 O-ioCtos (válvUlãSoom dois eletrodos)
.3 Triodos (válvulas com três eletrodos)
.44 Tetrodos (válvulas com quatro eletrodos)
.5 Válvulas eletrOnicas com mais de quatro

eletrodos
.55 Pentodos (válvulas.:com cinco eletrodos)
.56 Hexodos (válvulas com seis eletrodos)
.67 Heptodos (válvulas com sete eletrodos)
.58 Oetodos (válvula-scom oito eletrodos)
.59 Nonodos (válvulas com nove eletrodos).

Válvulas eletrônicas com mais de nove
eletrodos

.6 Válvulas de modulação de velocidade.
Clrstrons. Válvulas de ondas viajantes.
Magnétrons e outras válvulas de microondas
que dependem do tempo de passagem

.62 Válvulas controladas por um campo
estacionário. Válvulas de campo de
retardamento. Válvulas reasonadcras

.63 Válvulas controladas por campo viajante.
Válvulas de ondas adiantadas. Válvulas de
ondas eletrônicas. Válvulas de ondas
retardadas.Carcinótrons

.64 Magnétrons

.65 Válvulas de campo transversal estático.
Magnétron 'sem magneto' (do tipo verenetl

.82 Válvulas para a produção de raios positivos
(raios anódicos, raios de canal)

.83 Válvulas com feixes de elétrons controlados

.831 Multiplicadores eletrônicos

.832 Válvulas com controle direcional e/ou de
intensidade dos feixes de elétrons. Válvulas
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.387

.1

.12

.13

.14

.2

.22

.23

.24

.3

.32

.33

.34

.35

.36

621.387.36

~ 614.89
Tubos de descarga a gás e a vapor (exceto
tubos para iluminação). Câmaras de
ionizaçãc.Dontadores de rons
~ 621.327; 621.383

Tubos de descarga com catodo quente
(catodo termoiOnico)
Sem meios de controle do fluxo da corrente.
Diodos a gás (p. ex., tenotrcnej. Retificadores
de catodo quente p. ex., retificadores de
Tungar, reetigons
Com um ou mais eletrodos para fornecer
controle eletrostático. Triodos a gás. po.ex.•
Uratrons de catodo quente. Tacitrons
Com outros meios de controle do fluxo da
corrente, p. ex., controle magnético
(permatrons), pela corrente (plasmatrons)
Tubos de descarga com catodo do tipo poço
(liquido ou sólido)
Sem meios de controle do fluxo da corrente.
Válvulas de descarga em arco, p. ex.,
dispositivos de poço de mercúrio
Com controle de grade. Válvulas com grades
de mercúrio. Excitrons
Com eletrodo de ignição para controlar a
partida do fluxo de corrente unidirecional em
cada ciclo da operação, 19nitrons
Válvulas de descarga com catodos frios
(exceto contadores de radiação). Válvulas de
descarga sem eletrodo

-, 621.387.4
Sem meios de controle do fluxo da corrente.
Válvulas de descarga a gás luminescente
Com eletrodo de controle. Válvulas de
descarga luminescestes com grade. Válvulas
de descarga a arco com catodo frio
Válvulas de disparo. Trratrons a catodo frio
do tipo multieletrodo. Válvulas escalonadas.
üecetrons
Com campo magnético externo. Medidores
de ionização a catodo frio
Válvulas de descarga sem eletrodos.
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621.387.36 [contl

.4

.42

.44

.46

.389

.39

.391

.1

.3

.5

.6

.7

.8

.81

.812

.814

.816

.82

.821

.822
.2
.3

.4
.823

.825

.826

.827

.83

.832

.833

.837

.84

.88

.883
.394

.12

.13

Indicadores de radio-freqüência. Chaves
transmite-recebe (TA), tubos de
chaveamento
Válvulas contadoras de radiação (contadores
de ionização). Válvulas contadoras
Válvulas contadoras a gás. Câmaras de
ionização. Contadores Gaigar-Müller.
Contadores de nêutrons
Válvulas contadoras com catodo Ifquido
Válvulas contadoras com catodos sólidos.
Contadores a cristal. Contadores de
cintilação •
Outros aparelhos e instrumentos eletrônicos
Telecomunicações. Telecontrole

-, 654
Ouesrões gerais sobre engenharia das
comunicações elétricas. Cibernética. Teoria
da informação. Teoria da sinalização

Apenas em relação à comunicação
elétrica
-) 007

Comparação entre os vários sistemas
-, 621.394.13; 621.396.1

Transmissão de sinais elétricos por
condução

-, 621.315; 621.372
Transmissão de sinais elétricos por indução
Transmissão de sinais elétricos por ondas
diversas, p. ex., ondas ultravioleta, luz vtsrvel,
infravermelho
Sistemas secretos de comunicação elétrica
Qualidade do sinal recebido. Intensidade do
sinal. Interferência
Condições de propagação. Intensidade do
sinal
Variações da intensidade do sinal devidas a
fenômenos do espaço livre. Fadíng
(desvanecimento do sinal). Flutuação, efeitos
periódicos, cósmicos, atmosféricos

-, 621.396.666
Variações da intensidade do sinal devidas à
transmissão guiada. Mudanças nas
caracterfsticas da transmissão
Variações da intensidade do sinal devidas ao
equipamento terminal e lou intermediário
Interferência. Estática
Interferência devida às condições
atmosféricas. Interferência elétrica natural, p.
ex., descarga atmosférica
Interferência devida a rufdo
Rufdo térmico
Rufdo de impacto (partição, efeitos de
tremulação étc.)
Rurdo de intermodulação
Interferência 'devida aslstemas e aparelhos
de energia elétrica. Interferência humana
(acidental). Interferência industrial
Interferência deliberada (jamming)
Ecos e desvios
Interferência devida à diafonia. Zumbido de
intermodulação
Fidelidade. Distorção
Distorção de sinais com variação contfnua.
Distorção linear e não-linear
Distorção de sinais com variação
descontfnua, p. ex., pulsos. Distorção
carectertstlca, polaizada e ocasional
Qualidade da imagem enquanto afetada
pelos transdutores de.transmissão ou
recepção. Resolução da imagem. Fantasmas.
Distorção geométrica. Brilho. Constraste.
Efeitos dinâmicos. Padrões de interferência
etc.

621.39.1.837:621.397.13 Qualidade da
imagem na
televisão

Seletividade
Legibilidade. Mutilação. Margem, p. ex., na
telegrafia
fndices de qualidade. Relação sinal-rufdo etc.
Telegrafia

-, 654.14
Sistemas de telegrafia com receptores
indicadores
Comparação entre os vários sistemas e
aparelhos de telegrafia
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621.394.13 (conf
.14

.18

.3

.34

.4

.41

.42

.43

.44

.45

.5

.52

.54

.6

.61

.614

.62

.623

.624

.625
.1

.2

.3

.4

.627

.63

.64

.642

.643

.646

.65

.66

.67

.7

.72

.73

.74

.76

.9

.395

.12

.2

.3

.31

.32

.33

.34

.35

.36

621.395.36

-, 621.391.1
Códigos telegráficos, p. ex., Morse, binário,
de pulsos
Medidas contra a mutilação de sinais
Sistemas de comutação telegráfica
Sistemas de comutação telegráfica para
assinantes
Sistemas de transmissão telegráfica.
Telegrafia multrplex

-, 621.395.49
Telegrafia sfmplex
Multrplex com divisão de tempo
Sistemas com divisão por meio de direção
e amplitude. Telegrafia dúplex, dlplex,
quadrúplex
Multfplex de divisão de freqüência (telegrafia
de onda portadora)
Uso simultâneo das linhas com terceiros
Transmissão telegráfica
Telegrafia por corrente contínua
Telegrafia por corrente alternada
Aparelhos telegráficos
Transmissores telegráficos
Transmissores com teclado datilográfico.
Teleimpressores utilizados como
transmissores
Receptores telegráficos
Receptores acústicos. Fones de ouvido etc .
Receptores visuais (sem gravador). Do tipo
de agulha. Galvanômetros de espelho.
Discos ABC
Receptores com gravador
Gravação em cédiqo Iexceto por perfuração).
Gravação a tinta, fotográfica, elétrica,
magnética
Gravação por perfuração. Receptores com
fita perfurada
Gravação por impressão direta.
Teleimpressores usados como gravadores.
Máquinas receptoras gravando em' fitas
Mecanismos de recepção.Dispositivos de
orientação
Dispositivos de alarme acionados por
códigos especrflcos ou seqüências de código.
Receptores de SOS etc.
Aparelhos de sinalização e chamada
telegráfica
Repetidores telegráficos
Repetidores.telegráficos com componentes
sólidos móveis, p. ex., do tipo de contato,
do tipo térmico
Repetidores telegráficos a jato Ifquido
Repetidores telegráficos regenerativos
Aparelhos telegráficos de distribuição.
Comutadores telegráficos
Aparelhos de regulação telegráfica.
Aparelhos de sincronização, p.ex., roda
fônica
Aparelhos combinadores de códigos
telegráfico. Conversores de código
Instalaçôes e redes telegráficas
Estações telegráficas. Agências telegráficas
Linhas telegráficas

-, 621.315
Redes telegráficas
Centrais telegráficas. Instalações de
conexão. mesas telegráficas
Aplicações da telegrafia

Especificar por: ."
-, 656.254

Telefonia
-, 654.15

Funções do circuito telefônico. Busca. Teste
de linha ocupada. Interrupção. Medição etc.
Sistemas privados de telefonia, com ou sem
interligação com a rede pública
Sistemas públicos de telefonia
Estudos de tráfego-telefônico. Fornecimento
de circuitos e chaves para o tráfego
telefônico. Troncos e ramais telefônicos

-, 654.153
Sistemas sem central telefônica
Sistemas com central manual
Sistemas com central automática
Telefonia semiautomática
Processos de medição
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.91

.97

621.396.669

Controle do volume do sinal telefônico.
Expansores ou compressores do contraste
(compandoresl ,
Interruptores de tempo para limitar a duração
da chamada telefOnica. Prevenção de
repetição da chamada telefônica. Demora na
liberação da linha telefônica
Regulagem do timbre nos telefones
Dispositivos de segurança. Coesores.
Supressores de interferência nos telefones
etc.

-. 621.316.9
Instalações telefônicas
Estações telefônicas; Aparelhos telefônicos
domésticos, manuais. Cabines telefônicas
públicas (orelhões), etc. Estações repetidoras
de telefonia

-, 621.395.64
Linhas telefônicas

-> 621.315; 621.395.5
Redes telefônicas. Agrupamento de linhas e
estações telefônicas
Aplicações da telefonia

-. 651.458; 654.1; 656.254; 658.842
Serviços automáticos de informações por
telefone. Serviço telefônico de previsão do
tempo; hora certa etc.
Radio transmissão por telefone (transmissão
de programas através das linhas)
Aparelhos e processos de radiocomunicação
(rádio)

-, 621.37; 654.171.19
621.396.029 Freqüências e

comprimentos de onda para
radiocomunicação

Generalidades. Experiências pioneiras, p.
ex., as de HA Hertz. Comparação entre os
vários sistemas de radiocomunicação
Sistemas de transmissão de
radiocomunicação segundo o tipo de onda
Sistemas que-utilizam ondas-amortecidas ou
moduladas. Sistemas de radiotelefonia
Sistemas que usam ondascontfnuas
Sistemas que usam ondas curtas
Sistemas que usam ondes longas
Transmissão múltipla em radtocornunlceçêo.
Transmissão direcional em
radiocomunicaçãà
Radiotransmissão dúplex, díplex, multfplex
Transmissão através da mudança de
freqOência
Transmissão através de ondas dirigidas
Transmissão por ondas de freqOência de
rádio enviadas através de um condutor já
existente (pata "outras finalidades).
Radiotr~i1smissão por fio

-, 621.3.052.7; 621.372; 621.396.65
Aparelhos e circuitos de radiocomunicação
Radiotransmissores

Classificam-se aqui as informaç6es sobre
transmissores e receptores

Radiorreceptores
Classificam-se as intormeções sobre
transmissores e receptores em 621.396.61

Radiorreceptores com salda acústica
Aadiorreceptores com sarda óptica
Radiorreceptores com gravador
Aparelho de chamada pelo rádio

621.396.63 ~ 621.395.63
Aparelhos para conexão de-sistemas de rádio
com sistemas de comunic~ç~o RO}fiO.chrv;61

-, 62D72 f\/JUJL h ~tV< 77' .
Aparelhos de controle; regulagem, proteção

-, 621.3.07
Aparelhos de sintonização e regulagem de
rádio
Radiogoniômetros. Radiobússolas
Aparelhos de supervisão, monitoração
Controle de volume do rádio. Controle
automático de ganho
Dispositivos contra o desvanecimento
(fading). Regulação da amplificação com
referência à onda portadora

-, 621.391.812
Controle de timbre do rádio
Dispositivos e circuitos de proteção.

.667

.669

.7

.72

.666

.41

.42

.73

.74

.9

.6

.61

.62

.667

.669

.623

.624

.625

.63

.65

\"05~
.66

.662

.663

.664

.665

.666

.396

621.395.665-, 621.395.663
Sistemas de linhas-tronco. Sistemas de
chamadas pagas
Sinalização e pulsos
Telefonia múltipla
Telefonia dóplex
Telefonia m ultrplex. Circuitos-fantasma
Telefonia por onda portadora
Telefonia e telegrafia simultâneas

-, 621.394.4
Telefonia a longa distância através de cabo
Aparelho telefônico
Transmissores telefônicos. Microfones

Classificam-se aqui as informações sobre
receptores 8 transmissores
-, 534.7

Microfones de corrente induzida. Microfones
magnetostáticos

-, 621.395.62
Microfones com impedância variável.
Microfones de resistência lrqulde.
Microfones de resistência de contato.
Microfones de cervão, Microfones com
resistência de contato metálica. Microfones
de amplificação simétrica (push~pull)

Microfones piezoelétricos. Microfones de
cristal
Microfones eletrostáticos. Microfones
capacitares (microfones de condensador)
Receptores telefônicos

Classificar as intormeçôee sobre \,: ,
transmissores e receptores em 621.395.61 '~çjv

Receptores acústicos. Fones de cabeça. ', "
Fones de ouvidos. Attc-teíantes '-8~-
Receptores telefônicos com gravador O '"

-, 681.84 .1
Aparelhos telefônicos de chamada ~
Aparelhos telefônicos de chamada no \)\'
terminal de emissão. Teclas de chamada ~~X.2
Aparelhos de chamada no terminal de '< .,\
recepção; Campainhas, cigarras e melodias ", \\\ .21
de ohamada telefônica. Sinais telefônicos ,~ Cf
visuais, luzes indicadoras etc. ;j .22
Acessórios para aparelhostelefOnicos de i.5 I,..24
chamada. Indicadores de término da ,J'. ,i! .25
chamada. Testes de timbre J ,1& .4
Dispositivos para chamada de estações ~ ~
intermediárias "0-- ~
Dispositivos para chamada telefônica _)~ ~
seletiva. Seleção de chamadas de longa '<, cVJ
distância pelo assinante·, \~J
Aparelhos telefônicos de chamada para ~ .43
sistemas automáticos. Formas de seleção de .44
chamadas. Discos etc. .
Repetidores telefônicos !~4,5

-, 621.395.72
Repetidores telefônicos com partes móveis
sólidas, p. ex., repetidor de transmissão,
transmissão por mecanismo rotativo
Repetidores telefônicos de jato Ifquido
Aparelhos de comutação telefônica. Mesas
telefônicas
Comutadores telefônicos de botão de
pressão
Comutadores telefônicos com tomadas.
Chaves de comutação
Comutadores telefõnfcos automáticos
Aparelhos de controle, regui agem, proteção

-, 621.3.07
Capacitares. Bobinas de indução.
Transformadores. linhas artificiais (linhas
simuladas)
Contadores de chamadas, medidores.
Medidores para pagamento antecipado de
chamada telefônica

-, 621.395.36; 681.118.1; 681.13
Medidores de tempo por zona
Aparelhos telefônicos para pagamento
antecipado. Mecanismos com fenda para
depósito de moeda ou ficha em telefones.
Telefones operados por moeda ou ficha
(chamadas pagas)
Equipamento de supervisão. Aparelho de
regulagem. Supressores de eco e reação.
Reguladores da largura da faixa. limitadores
de amplitude etc.
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.636

.614

.616

.62

.64

.642

,613

,643
.65

.652

.655

.634

.635

.658

.66

.661

.663

.632

621.395.36

.623

.625

.63

.631

.4

.6

.664

.612

.633

621.395.36 Icont)
.37

.38

.4

.42

.43

.44

.49

.5

.6

.61
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621.398

621.397.122 = 621.397.132
Televisão
Televisão monocromática (televisão em
preto-e-branco)
Televistio colorida
Sistemas de cores sírnultâneas
Co~ ~nais de trans~isão separados para
os srnars das cores primárias
Com canal de transmissão comum para 05
sinais das cores primárias
Sistema NTSC (Comitê Nacional
Norte-Americano de Sistemas de Televisão)
Sistema PAL{linha com aíternãncla de fase)
Transmissão de linhas em seqüência.
SeCAM (Sistema SeqOencial e de Memória)
Sistemas a cores em seqüência. Seqüencial
de campo. seqüencial de linha, seqOencial
de pontos etc.
conversão de sistema
Tipos de transmissão de imagens
Processos de modulação .
Processos de transmissão de imagens
conversão para outros padrões de televisão

-, 621.397.63
Análise e reprodução da imagem.
Rastreamento
Análise simultânea de todos os elementos
da imagem
Análise sucessiva de todos os elementos da
imagem
Conversão e reconstituição da imagem.
Geração do sinal da imagem

-, 621.391.837
Com controle mecãnlco do feixe de luz.
Processos óprlco-mecâníocs. Discos de
Nipkow. Tambores de espelho. Discos em
forma de lentes. Prismas. Feixes (apala)
rotativos e transversais
Com controle elétrico do feixe de luz.
Processos óptico-eletrônicos. Análise
fotoelétrica-da imagem. TUbos de raios
catódicosítubosde imagem)
Processos de filme intermediário
Processos não-ópticos. Processos
eletromecãnicos, eletroqurmicos e
eletrotérmicos
Técnicas de rastreamento monocromático
Rastreamento linear: em seqüencial,
entrelaçado
Rastreamento não-linear: em seqOencial,
entrelaçado
Técnicas de rastreamento a cores

621.397.334 = 621.397.332
Processos de sincronização
Do quadro
Da linha
Aparelhos de televisão
Transmissores de televisão. Dispositivos de
gravação da televisão
Receptores, reprodutores de televisão

621,397.62:681.775 Receptores
projetores de
televisão

Equipamento de conversão para outro
padrão de televisão

-, 621.397.27
Equipamento de conversão entre diferentes
sistemas a cores, p. ex., PA1I5ECAM.
Transcodificadores
Instalações para transmissão de fac-símiles,
televisão. Fototelegrafia e estações
transmissoras e receptoras de radiofotos.
Estações e estúdios de televisão etc.

621.397.7 = 621.396.7, p. ex.:
621.397.74 Redes para a transmissão de

fac-símiles e televisão
Telecontrole (controle remoto).
Telemedição. Indicação remota

-:) 654.9 e respectivas referências
621.398:621.316 Controle remoto de

redes de potência e de
comutação

:623.36 Dispositivos de detecção
remota de minas

:654.924 Sistemas de alarme por
controle remoto

.63

.125

.127

.2

.2

.3

.5

.132
.1
.11

.12

.121

.7

.332
.1

.2

.65

.6

.61

.62·

.5
.2
.22
.23
.27

.3

.31

.33
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.1
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.335
.1
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.4

.5
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.4

.8
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.9

.71

.93

.96
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.3
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.67

.91

.73

.74

.75

.72
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621.396.669 (centl Supressores de radiointerfêrencié:i etc.
-> 621.316.9

Antenas. Antenas de rádio. Sistemas de
aterramento

-> 621.315.24; 624.97
Antenas assimétricas. Antenas com tomada
de terra ou contrapeso
Antenas simétricas. Antenas de dipolos e
estrutura (antena de quadro) sem
direcionalidade intencional
Antenas especiais para veículos terrestres,
embarcações, aeronaves
Antenas direcionais. Antenas com
direcional idade intencional
Antenas de. feixes. Associação de antenas
Antenas de arames longos (antenas
harmônicas). Antenas de ondas (p. -ex.,
antenas helicoidais)
Antenas de quadro com direcional idade
intencional. GoniOmetros
Antenas de Adcock
Guias de ondas e radiadores de cavidade
Antenas parasiteaêtementes secundários.
Refletores e direcionadores. Espelhos.
Lentes. Radomes (invólucros de antenas)
Antenas improvisadas
Tomadas de terra. Contrapesos
Estações de rádio. Estações
radiotransmissoras eradiorreceptoras
Grandesestações.radiotransmissoras.
Estações, estúdios de radiodifusão
Pequenas estações radiotransmissoras.
Estações radioamadoras
Instalações portáteis de rádio
Redes de estações de radiodifusão
Estações radiogoniométricas.EstaçOes
radiofônicas de determinação de direção
Processos e eparelhoa especiais de
radíocomunlcação, RadaL"
Serviços radiofOnicos de. informação.
Serviços meteorológicos••hora certa (sinal
horário) etc.
Bedfoccmunicação com veículos terrestres,
embarcações, aeronaves etc. Sinais de
coordenadas Radiofarol. Controle de terra
etc;
Radio~omunicação através do espaço livre,
do espaço interplanetário, de outros meios.
Radiocomunicação subaquática, submarina.
Radiocomunicação subterrânea
Radar (radiolocalização)
Sistemas de radar segundo o tipo de onda
Radar por onda contínua
Radarpor onda e pulso modulado
Processos deapresentaçio da informação dó
radar. Resposta automática
ApresentaçAoóptica. Apresentação por tubo
de raios catódicos
Apresent,ação métrica
Indicação através de meios acústicos
Sistemas de resposta automática
Estrutura de antena de sondagem pelo radar
Sondagem contfnua. Sondagem de zona
Sondagem setorial
Acompanhamento automático
Estações de radar
Redes de estações de radar. Agrupamento
de estações de radar
Aplicações do radar
Determinação do alcance, azimute, elevação
(altitude), velocidade
Oetecção e localização de objetos (veEculos,
embarcações, aeronaves, projéteis,
obstáculos etc.)
Tecnologia da radiodifusão sonora

-) 621.396.71; para os aspectos não
técnicos

TransmissãO de imagens. Televisão
-> 654.17/.19

Transmissão de fac-sfmiles. Fototelegrafia.
Radiofotografia
Pec-srmue monocromãtico Iem
preto-e-brancol, Transmissão de imagens
individuais monocromáticas
Fac-símile colorido. Transmissão de imagens
poflcromatlcas simples

621.396.6&9
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621.43.065

Processo de combustão a pressão constante
Depósitos na parede do cilindro etc .
Ignição prematura (pré-ignição). Detonação.
Retardo de ignição (atraso de ignição),
Resistência à detonação. Número de octanas
etc.

-, 621.43.047; 621.43.057
Produtos da combustão. Gáses de escape
Dispositivos de vaporização, carburação e
formação de misturas

-, 662.946.3
621.43.03-6 Tipos de combustfvel

Especificações retiradas de
62-06

Dispositivos para a indução e compressão
da carga gasosa. Compressores. Bombas de
gás
Dispositivos para a condução do combustfvel
Uquido entre o reservatório (tanque de
combustfvel) e o carburador. Bombas de
cornbustrvet
Carburadores borrifadores [carburadores
atomizadores). Carburadores em geral
Dispositivos de pré-aquecimento e de

'vaporização para combustfveis Uqúidos
menos voláteis
Dispositivos para a vaporização ou
atomlzação por pressão. Carburadores a
pressão
Dispositivos de injeção de combustfvel,
especialmente para motores Diesel e
sem i-Diesel
Bicos injetores
Dispositivos pera-o transporte e introdução
de combustfveis sólidos
Processos de ignição. Dispositivos de ignição
Ignição por processos não-elétricos. Ignição
por chama, incandescência, atrito etc.
Ignição por processos elétricos em geral

-, 621;3.032.4
Ignição pormagneto. Magnetos
Igniçêo por bobinas de indução. Ignição por
capacitar .
Ignição por interruptor de baixa voltagem
Ignição, dfnamo-elétrica. Dtnamos
Ignição por bateria. Baterias, acumuladores
para ignição
Outros processos de ignição elétrica.
Sistemas de ignição a alta freqüência
Velas de ignição elétricas. Velas de centelha
Velas incandescentes
Acessõrlos de velas de ignição. Isolamento,
terminais etc.
Dispositivos de.teste para velas de ignição
Comutação e regulagem da ignição.
Mecanismos de avanço ou atraso
DiSpositivos de rutura de contato.
Distribuidores. Interruptores (platinados)
Processos e dispositivos que afetam a
combustão e a explosão
Alimentaçãoe·alimentação adicional para
melhorar o desempenho do motor.
âobreaümentaçêo
Dispositivos em motores de dois tempos
para melhorar a combustão
Compressão da alimentação. Razão de
compressão
Meio~ e dispositivos para melhorar a
conversão do calor em trabalho durante a
combustão e expansão, p. ex., expansão
prolongada, combinação
Características construtivas para melhorar a
combustão I

Métodos qutrnicos e ffsico-qulmicos para
melhorar a combustão
Adição de água ou vapor à mistura
Aditivos químicos, p. ex.i.para prevenir a
detonação
Evacuação dos resíduos da combustão.
Descarga. Lavagem. Escape {exaustão}

-, 621.43.013.1; 621.43.013.9 .
Dispositivos de escape
Descarga na atmosfera através de
silenciador. Válvulas de escape de chapeleta
Descarga por extração em cilindros rotativos
Caixa de escape. Silenciadores
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.062

.063

.065

.4
.047

.046

.05

.052

.056

.057

.053

.054

.055

.058

621.43.019.6
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-43

-44

-42

·46

·41

.01

.013

.019

.413

.43

..415

Ohiiftão principal
621.41 Motores a ar quente (motores eerctérmlcos)
Subdivisões auxiliares especiais
621041.01 Teoria dos motores a ar quente

621.41.01 = 621.43.01
Divisões principais
621.412 Motores a ar aquecido e resfriado

alternadamente. Motores a ar quente de ciclo
fechado Ip.ex., motores Ericsson, Stirling)
Motores com indução e escape alternado de
ar ou gás quentes. Motores a ar quente (ou
gás quente) de ciclo aberto
Equipamento auxiliar para motores a ar
quente. Bombas pneumáticas, fornalhas,
dispositivos de aquecimento etc.
Motores de combustão interna. Motores a
explosão

Subdivisões auxiliares especiais
621.43,;.4 Alimentação do combustível. Formação da

mistura. Carburação
Alimentação de combustrvel e aditivos nos
motores acombustivel Uquido em geral
Injeção mecânica (injeção sólida), com
atomização por pressão interna
Injeção pneumática com atomização por
pressão externa
Alimentação de combustfvel. Suprimento.
scrmação e controle da mistura.
Afogamento, estrangulamento
Partes dos carburadores. Vélvulas do
carburador. Bicos borrifados (giclês).
Câmaras de mistura
Teoria dos motores de combustão interna
Assuntos relativos aos fluidos ürqutdos.
gases, vapores)
Processo de .Iavagem

-, 621.43.058
Indução
Vaporização
Atomização. Dispersão
Redemoinho. Turbulência
Compressão
Expansão. Exaustão. Resíduo
Assuntos relativos à teoria do calor,
termodinâmica. Temperaturas.
Transferência de calor. Perdas de calor
Rendimento. Potência
Rendimento mecânico
Rendimento térmico do ponto de vista do
consumo de combustível
Rendimento termodinâmico
Unidades de potência de salda. Potência no
freio. Desempenho a grandes altitudes.
Potência indicada
Dispositivos para a determinação do
rendimento. potência de saída.
Dinamômetros de freio. Indicadores

-, 531.78
Princípios qurmlcoa e ftslco-qufmtcos.
Combustão
Mistura explosiva. Combustibilidade.
Necessidade de ar. Limites de reação.
Coeficientes

-, 541.12
Processo de explosão (detonação)

621;398 (cont) .93 Dispositivos para a
teletransmissão de
ordens, sinais

:656.1.05 Dispositivos para
regulação remota do
trânsito de estradas.
Controle remoto dos
sinais de trânsito

.257 Controle remoto de
sinais é pontos de
desvio das ferrovias

:681.116 Controle remoto de
sistemas de relojoaria

621.4 MOTORESTÉRMICOS (EXCETOMÁQUINAS
AVAPORI

-, 621.1; 662.6/.9
Subdivisões auxiliares especiais
621.4-1/-3 Caracterfsticas dos motores térmicos

.4+-5/-9 Especificar como 62-113 e 62-5/-9 las
subdivisões analfticas de 62-4 não são
aplicáveis aqui)
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621.438.081 Turbinas com câmara de combustão
fechada. Turbinas de volume constante
(impulsão)

.082 Turbinas com câmara de combustão aberta

.083 Sistemas mistos, compostos. Ciclo meio
fechado

Divisões principais
621.438.1 Turbinas de ação (impulsão)

.2 Turbinas de reação

.4 Turbinas de atrito. Turbinas de parafuso
(turbinas helicoidais)

.44 Motores a mistura de ar e vapor ou outros
vapores que agem por expansão

.45 Motores a jato
-, 629.7.036; 629.76; 662.75

Subdivisões auxiliares especiais
621.45.01 Fundamentos de projeto. Cálculos. Testes

.02 Processos de operação nos motores. Efeito
de fatores diversos

.03 Estrutura. Elementos estruturais

.04 Sistemas de alimentação dos combusuveís.
Métodos de ignição dos propefentes

.05 Sistemas de controle do empuxo

.052 Parada do empuxo (parada do motor) .
Apagamento

.053 Dispositivos e processos de controle do
empuxo

.054 Controle da orientação do empuxo (controle
do vetor de empuxo)

.07 Tipos de motores a jato segundo a função,
desenho etc. Sustentadores.
Intensificadores, reforçadores {motores de
subida}. M9toref;departida etc.

Divisões Principais
621.452 Motores aerojatos. Motores hidrojatos.

Ramjets. Motores de aercpulsos. turbojatos.
Turboélice

.453 Motores de foguete 'a gás, ar, vapor d'égua
comprimido (sem reação química)

.454 Motores de foguete a propulsão qufmica

.455 Motores de foquete-a propulsão elétrica.
Foguetes eletrotérmicos, eletrostáticos e
eletrodinâmiicos (jetcs de plasma. Foguetes
magneto-hidrodinâmicos)

.456 Motoresde foguete a reação nuclear.
Motores de foguetes atômicos.,
termonucleares

-, 621.039.5/.6
.457 Motores afótons
.47 Motores com uso de ~nergia radiante
.472 Motores com uso da radtaçac solar, luz do

sol
-, 662.997

.48 Outros tipos de motores térmicos
-, 620.91

.482 Produção de força dinâmica com energia
geotérmica (calor terrestre natural)

.483 Produção de força dinâmica com energia
hidrotérmica (calor natural da égua)

.484 Produção de força dinâmica com energia
aerotérmica (calor natura! da atmosfera)

.486 Produção de força dinâmica a partir das
variações de volume de Ifquidos e sólidos

.499 Utilização direta de formas diversas de
energia qufmica e ffsico-química para
motores

-, 620.93
.2 Utilização da energia capilar
.3 Utilização direta da energia nuclear para

motores
-, 621.039

.4 Utilização de outras formas de energia
química e ffsicoqufmica

.5 ENERGIA PNEUMÁTICA, MAQUINARIA E
FERRAMENTAS. REFRIGERAÇÃO

-, 621.6.02; 621.611.63; 66.07; jl61.9
Subdivisões auxiliares especiais
621.5.01 Generalidades sobre a compressão e

rarefação do ar e outros gases. Teoria.
Processos crcncce

-, 533; 536.7
.011 Aspectos técnicos e econômicos. Capacidade

de refrigeração. Eficiência
.012 Ciclo da compressão (evaporação,

compressão, condensação, expansão)
.013 Ciclo da absorção (absorção, desabsorçêo.
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.1

.3

.12

.13

.16

.4

.2

.3

.8

.4

.5

.4

.4

.3

.75

.74

.22

.1

.12

.13

.16

.2

.21

.24

.25

.7

.72

.73

.068
.1
.2
.4

.066

.435

.2

.3

.4

.6
.433

.2

.3

.6
.434

.437

.436

.6
.438

621.43.066

Dispositivos auxiliares. Tubos, válvulas,
bombas de escape
Tratamento. utilização dos gases de escape
Recuperação da energia térmica
Recuperação da energia mecânica, cinética
Limpeza, filtragem, purificação do gás de
escape (controle de emissões)

Divisões principais
621.432 Motores alternativos de combustão interna

em geral. Motores a pistão
Motores atmosféricos
Motores de quatro tempos em geral
Motores de dois tempos em geral
Motores de seis tempos em geral
Motores alternativos a gás
Motores dequatro tempos a gás
Motores de dois tempos a gás
Motores de seis tempos a gás
Motores alternativos com carburador.
Motores a combustfvelUquido volátil.
Motores a gasolina. Motores Otto
Motores de quatro tempos com carburador
Motores de dois tempos com carburador
Motores de seis tempos com carburador
Motores com carburador com formação da
mistura no cilindro
Motores alternativos usando combustíveis
sólidos ou pós explosivos
Motores a pó de carvão
Outros motores alternativos com
combustrve! sólido
Motores alternativos usando misturas de
combustfveís sôlidoa elrquldos
Motores alternativos usando misturas
baseadas em substâncias explosivas
Motores alternativos â óleo combustfvel.
Motores a combustrvel Uquido pesado.
lVIo,tores Oiesel, tipo Diesel, semi-Diesel
MotoresDiesel em sentido restrito
MotoresDiesel de quatro tempos
Motores, Diesel de dois.tempos
Motores Diesel de seis tempos
Motores tipo Diesel. Motores semi-Diesel
Com ,compressor simples, parte integrante
de cilindro e jato de ar tomado da atmosfera
ou de cilindro em funcionamento. Injeção
pneumãtica (jato de ar) em geral
Ccrn reservatôrlc de [ato de ar como
integrante da ,injeção e ar comprimido
tomadodo cilindro
Comjato de ar substituído por gés, vapor,
de escape etc.
Com injeção mecânica (injeção sólida ou sem
ar). Atomizaçãopor pressão
Motores tipo Diesel comcêrnara de
pré-combustão, de alta ou média
compressão, e paredes da câmara
moderadamente aquecidas
Motores tipo Diesel com câmara de
pré-combustão, com compressão média ou
baixa e ignição por elemento incandescente
(vela, incandescente,étc.l
Motores a óleo de projeto especial
Motores a óleo com compressão da mistura
e auto-ignição no cilindro
Motores a óleo com compressão da carga
de ar e disposição de ignição em separado
Motores a óleo com dispositivos tanto dos
sistemas de carburadorcomo de Diesel
Motores tipo Diesel com compressão de ar
fora do cilindro. Motores de combustão
interna a ar comprimido
Motores de combustão interna com pistões
rotativos ou semi-rotativos etc. Motores
Wankel etc.
Com pistão de rotação uniforme
Com pistão de rotação intermitente ou
variável
Com pistões rotativos duplos ou múltiplos
acoplados como rodas dentadas
Com rotores em forma de parafuso ou
helicoidais
Com reteres semi-rotativos ou oscilantes
Turbinas de combustão. Turbinas a gés.
Turbinas a óleo

Subdivisões auxiliares especiais
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.527

621.58

eólicos. Rodas movidas a vento
(para moinhos de vento, bombas
de vento etc.). Turbinas de vento.
Máquinas que utilizam o efeito
Magnus (rotores Flettner)

Refrigeração em geral. Produção de baixas
temperaturas

-, 62-71; 62-9 (e 66-973/-974)
Propriedades e preparação de substâncias
refrigerantes
Refrigerantes primários. Dióxido de enxofre.
Amônia. Dióxido de carbono etc.
Refrigerantes secundários (1lquidos
circulantes). Salmoura. Outras soluções
salinas. Soluções ou compostos orgânicos:
glicerol, álcool etc. Óleos para refrigeração
Instalações de câmaras frigorfficas.
Entrepostos frigorfficos. Câmaras de
congelamento. Câmaras de baixa
temperatura
Preservação de baixas temperaturas em
geral. Câmaras frigorfficas subterrâneas.
Contrução. Isolamento
Refrigeração por circulação de ar frio
Refrigeração por circulação de substâncias
liquidas refrigerantes
Dispositivos de refrigeração por fusão,
sublimação, transformação de substâncias
sólidas não misturadas
Refrigeração por meiode gelo.
Refrigeradores. Geladeiras
Refrigeraçao por sublimação (conversão de
substância sólida em gás), p. ex., de dióxido
de carbono sólido (gelo seco)
Refrigeração por absorção do calor latente
de transformação
Dispositivos para refrigeração por meio de
misturas refrigerantes
lnstalação com refrigeração direta por
máquinas refrigeradoras (sem substâncias
refrigérantéSsecUhdárias)

-, 621.57
Dispositivos de refrigeração baseados em
outros princlpios. Refrigeração pela
evaporação. Refrigeração por outros
processos ftsiccs, p. ex., elétricos.
Refrigeração por reação química
Dispositivos de refrigeração individuais para
indústrias e produtos diversos
Dispositivos de refrigeração para
substâncias sólidas
Gabinetes refrigeradores. Geladeiras
industriais, armários refrigerantes.
Refrigeradores
Trocadores de calor abertos para Ifquidos e
gases. Refrigeradores de respingo.
Refrigeradores de borrifo. Refrigeradores de
mistura
Trocadores de calor fechados para Ifquidos
e gases. Refrigeradores a camisa de água.
Refrigeração de ar etc.
Máquinas de refrigeração. Bombas de calor

621.57-9 Caracterlsticas de operação das
máquinas de refrigeração etc.

621.57-9 ~ 66-9, p. ex.:
621.575·932.2 Máquinas contrnuas de

refrigeração de absorção
Instalações simples de refrigeração
(instalações de compressor e sistema de
expansão)
Instalações de refrigeração mecânica com
uso de gás não-liquefeito. Instalações de
refrigeração a ar. Sistema Leblanc a ar com
cilindros múltiplos
Máquinas de refrigeração por compressão
Máquinas de refrigeração por absorção
(úmida ou seca)
Projetos especiais de instalações de
refrigeração. Máquinas de refrigeração
rotativas (sistema Audiffren). Máquinas de
refrigeração de compressêo-absorção.
Máquinas de refrigeração a vácuo
Bombas de calor

-, 662.99
Produção de gelo. Uso de baixas
temperaturas para a solidificação de Uquidos

.58

.6

.8

.56

.3

.4

.5

.9

.91

.92

.94

.2

.53

.56

.3

.93

.2

.7

.564

.565

.57

.572

.573

.574

.575

.576

.577

.58

621.547 (cont)

.8

.042

.041

.512

.513

.514

.517

.52

.521

.522

.515

.516

.1

.2

.3

.4

.5
.524

.54

.525

.542

.547

.528

.541

liquefação)
AI7. Vapor. Gases

621.5.02 = 621.6.02
Compressores

-, 621.51
Válvulas de redução da pressão. Válvulas de
regulagem da pressão

-, 621.646.4
Caldeiras (para solução amoniacal etc.)
Condensadores
Trocadores de calor para soluções fracas
Absorventes
Dispositivos de circulação para salmoura,
amõnia,água refrigerante. Circulação por
gravidade
Evaporadores. Resfriadores. Refrigerantes
de salmoura. Geradores de gelo
Retificadores (separadores de gás, de água)
Filtros de sucção

Divisões principais
.... Compressão e impulsão de ar e outros gases.

Compressores. Ventiladores de alta pressão
. -, 621.61; 661.91
Compressores alternativos de pistões
(compressores de deslocamento positivo)
em geral
Tipos especiais de compressores
alternativos. Compressores de mútiplos
estágios~ Compressores compostos
Compressores rotativos de deslocamento
positivo. Compressores Com impulsores
rotativos e semi-rotativos, palhetas
Compressores centrffugos.
Turbocompressores
Bombas anulares. Ventiladores e bombas

.com selo líquido, com anéis Ifquidos.
Bombas de água
Compressão de ar e gás usando o
arrastamento num jato Irquldo pressurizado.
Compressores a jato líquido. Bombas
ejetoras
Rarefação do ar e de outros gases. Bombas
de ar. Exaustores. Bombas de vácuo
Exaustores e bombas de rarefação em geraL
Produção de pressões baixas e vácuo
Bombas de vácuo a pistão alternativo
(bombas a vácuo com deslocamento
positivo)
Bombas de vácuo com válvulas ou torneiras
Bombas de ar seco, com selos Ifquidos
Bombas de ar úmido. Bombas a pistão úmido
Bombas de vácuo com selo de óleo
Bombas de vácuo com pistão-de mercúrio
Bombas de vácuo, rotativas, de
deslocamento positivo. Bombas de vácuo, de
mercúrio, rotativas
Bombas de vácuo, centrífugas (bombas a
vácuo de deslocamento não-positivo).
Turbo-bombas de vácuo
Bombas de vácuo usando arraste num jato
de liquido ou vapor. Ejetares de ar (jato
d'água, jato de vapor, jato de vapor de
mercúrio)

-, 621.694
Bombas de difusão. Bombas moleculares.
Bombas de condensação
Rarefação de ar e de gás por processos
qulmicos e ffsico-qulmicos (p. ex., baixas
temperaturas, absorção, ionização)
Aplicações do ar comprimido e ar rarefeito

-, 62-85; 621.867.8
Motores a ar. Motores pneumáticos. Motores
trabalhando com ar ou gás comprimido, ar
ou gás rarefeito. Motores a vácuo
Ferramentas pneumáticas (ferramentas a ar
comprimido)
Dispositivos pneumáticos (de ar comprimido
ou gás comprimido) para a projeção de
substâncias pulverizadas ou granuladas
(jatos de areia. Jatos de cascalho. Jatos de
granalha)

-, 621.7.023; 621.9.046; 621.924.9;
666.1.053.61/.62;

666.281 666.281
.548 Utilização da energia natural
do ar. Máquinas e motores

269



621.58 ENGENHARIA. TECNOLOGIA EM GERAL 621.643.415

.06

.64

.07

Reservatórios etc.
Depósitos e recipientes portáteis. Latas.
Potes. Jarras, Vasos. Jarros. Tubos etc.

-> 621.798.1; 641.542; 667.661.17
Baldes
Barris. Tonéis
Garrafas. Frascos. Cilindros

-> 666.171
Depósitos e recipientes montados em
verculos e embarcações de todos os tipos.
Carros-plpe. Carros-tanque, navios-tanque
etc.

-> 629.1-445.6
Depósitos e recipientes fixos, estacionários.
Tanques. Cisternas. Reservatórios

-, 624.953; 628.111; 628.134
Reservatórios a céu aberto
Reservatórios subterrAneos
Reservatórios elevados. Tanques elevados
(para outros liquidas exceto água)

Para torres, castelos d'água~ 624.953.
628.134

Perdas da armazenagem e sua prevenção.
Vazamento. Evaporação etc.
Dispositivos para distribuição e transporte de
fluidos. Condutos. Canos

-> 621.644
621.643·03 Condutos segundo o material

empregado
Especificar pele rabe/e/k-03
Materiais, p. ex.

.1-033.3 Condutos abertos de
concreto. Canalizações,
calhas de concreto

.2·033.3 Condutos fechados de
concreto. Canos de
concreto

.5 Canos de vidro. Canos
vítreos

.6 Canos de cerãmlce.
Canos de porcelana,
louça etc.

.2·034.13 Canos de ferro fundido
.14 Canos de aço
.2/.8 Canos de metais

nâo-ferrcscs
.3 Canos de cobre. Canos

de ligas de cobre; latão,
bronze

.3·036.4 Tubos de borracha
(mangueiras)

.5 Tubos de plástico

.414

.415

.8

.31

.37

.39

.412
.8

.413

.41

.411

.3

.3

.4

.14

.16

.17

.2

.643

621.642 Icont}
.1

Subdivls6es auxiliares especiais
621.643.06 Acessórios para canos

.061 Conexões retas

.062 Conexões curvas. Joelhos. Cotovelos

.063 Junções e conexões. Peças em T. Peças em
cruz

.064 Conexões bifurcildas. Peças em Y

.065 Adaptares. Redutores

.066 Braçadeiras de canos

.067 Placas terminais. Peças em X (flanges falsos)
Divisões prlnolpais
621.643.1 Condutos abertos. Canais. Regos. Calhas

.2 Condutos fechados. Canos. Canalizações.
Tubos

-> 666.173
Canos e tubos flexlvels. Mangueiras
Conexões e junções de canos e mangueiras.
Dispositivos de compensação

-, 521.643.066; 621.885
621.643.4-762 Juntas de pressão.

Junção. Vedações e
selagem para conexões de
canos

Conexões tubulares. Conexões flexrveis
ConexOss permanentes, rebitadas, soldadas,
brasadas etc.
Conexões desmontáveis com flanges
Flanges soltos
Conexões com bolsas. Conexões com ponta
e bolsa
Conexões roscadas. Juntas aparafusadas de
canos
Conectores rápidos, de ação imediata.
DiSpOsitivos de prender. grampos, garras.

.02

.021

.022

.023

.028

.03

.031

.032

.052

.057

.033

.034

.05

.035

.036

.04

.594

.592

.593

.642

.63

.615

.617

.634

.614

.635

.611
.1

.2
.612
.613

.631

.636

621·58 (cont)
.59

621.6

~, 663.67
Aparelhos para a produção de temperaturas
extremamente baixas. Equipamento
criogênico. Liquefação de gases la processos
semelhantes)

-> 661.91
Liquefação de gases e de misturas de gases
de difrcil condensação
Separeção e fracionamento de misturas
gasosas liquefeitas
Utilização de gases liquefeitos e
solidificados. p. ex., gelo seco

-, 661.97
INSTALAÇÕES ETÉCNICAS PARAA
MANIPULAÇÃO, ARMAZENAGEM E
DISTRIBUiÇÃO DE FLUIDOS

-> 621.867.7/.8; 622.69
Subdivisões auxiliares especiais
621.6.01 Teoria da manipulação de fluidos

.02/.04 Tipo de substêncla para a manipulação e
distribuição

-, 54·'; 62·403/-405
Gases. Vapores. Ar
Ar seco
Ar úmido
Vapor. Vapor d'égua
Gases inflamáveis, combustíveis
Uquidos. Água. Õleos, Lamas etc.
Agua
L1quidos gasosos, efervescentes (cerveja,
águ,ss minerais etc.)
lfqLiidos de baixa viscosidade. Óleos
Lrquidos.rnuito viscosos. (asfalto, melado
etc.)
Uquidos que contêm sólidos em suspensão
Gases liquefeitos (ar liquefeito etc.)
Sólidos soltos. Partrculas. Poeiras. Pós.
Grãos. Grânulos. Substâncias a granel
Processos, lnstalações e equipamentos para
a mal'lip~laç~() dli'fltddos
Instalações de bombeamento. Processos de
bombeamento

-, 621.65/.69
Dispositivos para enchimento,
esvaziamento, escoamento e
extravazamento de fluidos. Entradas. Sardas.
Ladrão, Dispositivos de ventilaçãoe descarga

-> 621.646; 621.646
Conexões: tipos e formas

-, 621.643.4
Projeto. construção, teste de instalações para
a manipulação de fluidos

Divisões principais
621.61 Ventlledores e maquines de ventlleção em

geral. Ventiladores simples, alternativos,
rotativos e a jato

-> 621.51; 669.162.223
Ventiladores simples
Ventiladores de ar úmido. Ventiladores de
sino, tambor, barril de água
Ventiladores de ar seco. Foles
Bombas de ara pistões alternativos em geral
Projetos especiais de bombas de ar a pistões

. alternativos. Bombas de ar compostas
Ventiladores com impulsores rotativos,
palhetas
Ventiladores centnfuços de média pressão
Ventiladores com uso de jatos ou ejetares.
Ventiladores a jato (p. ex., ventiladores a jato
liquidol
Movimentadores de ar. Ventiladores.
Exaustores de ar
Movimentadores de ar em geral.
Ventiladores simples. Ventiladores com
grade de proteção
Ventiladores"rotativos helicoidais.
Ventiladores de fluxo axial
Ventiladores centrlfugos de baixa pressão .
Turboventiladores
Ventiladores de fluxo cruzado. Ventiladores
tangenciais
Inltalaç6es para armazenagem e
dlstrlbul9io de fluidos. Recipientes.
ConductOl. Canos
Recipientes para armazenagem de fluidos.
Contentares. Receptáculos. Tanques.
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.652

.653

.654

.655

.656

.658

.659

.66

.662

.663

.664

.665

.666

.668

.67

.671

.674

.675

.68

.69

.691

.692

.693

.694

.2

.3

.695

621.7

621.643.415 (conUAcoplamentos em baioneta
-., 621.889.8

.418 Conexõesarticuladas

.43 Dispositivos de compensaçAo para calor,
dilataçéo ,érmica. Juntas de expanséo de
canos

.5 Pontos de tomada d'água. Dispositivos de
retirada

.51 Canos verticais. Hidrantes
-, 614.843.1

.53 Bebedouros, cochos etc.

.54 . Guindastes d'água (p. ex., il margem das
ferrovias)

-., 629A.082A; 656.065.5
.644 Outos (pipelínes) e SUB construção

-., 628.147; 656.56
.645 Terminais para a manipulação e distribuição

de fluidos
.646 Dispositivos para abrir e fechar canos.

Válvulas. Dispositivos de regulagem do
fluxo. Dispositivos de segurança

-., 673.6'
.2 Válvulas
.22 Válvulas de parafuso
.23 Válvulas de m~ltiplas vias
.24 Válvulasautomáticas. Válvulas de teste.

Válvulas sem retomo
.25 Válvulas de disco e chapelatas. Válvulas de

estrangulamento. Válvulas de borboleta
.28 Válvulas de segurança em geral

-., 621.183.3; 621.646.4
.3 Reguladóres do fluxo. Reguladores d.e

consumo
.4 Reguladores de pressão. Válvulas redutoras

de pressão. Válvulas de segurança de alta
pressão

.42 Reguladores de presstio com diafragma

.43 Reguladores de pressão com campainha

.44 ReguladOres de presséo com bóias

.49 Válvulas Qesegurança para pressões muito
aftas

.5 Registros (válvulas de corte de fluxo) em
geral; Válvulas corrediças. Válvulas de
comporta

.6 Torneiras. Registros. Bicas

.7 Dispositivos de mistura do fluxo

.72 Torneiras misturadoras (p. ex., para misturar
água quente e fria)

.73 Válvulas misturadoras

.74 Válvulas misturadoras corrediças (válvulas
corrediças)

.8 Dispositivos automáticos de corte de fluxo.
Válvulas isolantes

.9 Acessórios para canos, válvulas, registros
etc.

.92 Carcaças, corpos

.93 Assentos. Vedações, gaxetas

.94 Dispositivos para atenuação da energia.
Dispositivos para absorção de choques,
redução de choques. Supressores para
golpes de artete, vibrações em válvulas

.95 Indicadores e alarmes para ruturas, fraturas,
irregularidades da pressão. Detectores de
vazamento

.97 Dispositivos de proteção contra o
congelamento e o bloqueio de canos

-., 624.143
.98 Outros dispositivos de corte de fluxo.

Fechamento automático permitindo a
remoção da torneira. Fechamento por
chaves, parafusos, trancas

.647 Dispositivos de nebulização, aspersão,
descarga

-, 66.069.83
.2 Atomizado~es

.3 Dispositivos de formação de jatos e névoas.
Bocais

-, 614.843.4
.4 Nebulizadores, aspersores giratórios

-., 614.844
.7 Dispositivos de descarga (exceto recipientes

e canalizações). Dispositivos para lavagem
intermitente

.648 Dispositivos diversos para drenagem e
transbordamento

.2 Dispositivos de drenagem para vasilhames

621.648.2 (cont) diversos. Dispositivos da água servida em
pias, banheiros etc.

.4 Dispositivos de transbordamento para pias,
banheiras etc.

.649 Dispositivos para transporte, retirada e
reversão do fluxo de Irquidos (exceto bombas
e ejeto~es). Meca~smos para elevação de
água

.1 Baldes. Baldes articulados e com contrapeso
(para elevaÇéo de águal. Cochos com
válvulas etc.

.2 Sarilhos de poço (dispositivos de balde e
corda). Baldes com roldanas

A Noras. Rosários de alcatruzes. Correntes de
canecas. Elevadores com correntes sem fim

-., 621.867.3
.5 Mecanismos de parafusos. Parafusos de

Arquimedes
.6 Elevadores de roda. Rodas de canecas. Rodas

de noras (com noras fixas ou oscilantes).
Elevadores com acionamento por fodas de
pás .

.7 Dispositivos de sifão. Bombas de sifão
.65 Bombas e bombeamento em geral. Bombas

de força (bombas com pllt6es elternatlvo.'
621.65.05 Processos, instalações e

equipamento de
bombeamento

Bombas de pistões de disco
Bombas com mergulhadores
Bombas de êmbolo com cilindro oscilante
Bombas segundo o sistema de distribuições
do fluido. aombaSicome sem válvulas
Bombas de êmbolo sem volantes. Bombas
sünplex, d~plex e multfplex
Bombas de diafragma
Bombas de êmbolo com combinação de
movimento eltematlvo e rotativo
Máquinas com Impulsores rotativos e
seml-'otet1vc:.s e partes acionadas
Máquinas rotativas com impulsor simples,
uniforme, de rotação. Bombas de palhetas
Máquinas de pistão rotativo com rotaçio de
velocidade variável ou intermitente
Máquinas com pistões rotativos duplos ou
m~ltiplos entrelaçados. 80mbas da
engrenagem
Outros tipos de máquinas de pistão rotativo.
Bombas de parafuso
Máquinas com pistões semi-rotativos ou
oscilantes
Bombas rotativas com tambores ou rodas de
nora
Bombas centl'ffug... Turbobombes
Bombas centrrfugas. Bombas de fluxo radial
Bombas rotativas helicoidais (bombas de
parafuso). Bombas de fluxo axial
Turbobombas
Outros tipos de bombas. Bombas com
parede. elástlces. Bomb.' parlstáltlcas.
Bombas para fins .speclals. Bomba de
medlçio
Dispositivos para transporte, retirada e
reverslo do fluxo por a9io direta ou Injeção
em um fluido
Dispositivos para elevação de Uquidos por
meio de gas ou ar comprimido em geral
Dispositivos com uso de pressão de gás,
exceto o ar, p. ex., dióxido de carbono
comprimido
PulsOmetros
Dispositivos com uso de injetores em jato
de fluido. Bombas de jato

-., 621.527
Bombas de jato de vapor. Bombas de jato
de ar. Bombas de jato de gas. Injetores.
Ejqtores. Condensadores de jato
Bombas de jato liquido. 80mbas da jato
d'água etc.

-., 621.647.3
Elevaçlo de Uquidos por mistura com ar
cornpnmldp. Bombas de elevaçAo a ar
FABRICAÇAO POR CONFORMAÇÃO
PLÁSTICA OU SEM REMOÇÃO DE
CAVACOS. PROCESSOS, FERRAMENTAS,
MÁQUINAS. EQUIPAMENTOS
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621.7.092

Em banho alcalino
Em banho ácido
Em banho neutro ou outros tipos de banho
Neutralização
Enxaguamento
Limpeza eletrolltica, desenferrujamento etc.
• -> 621.357

Revestimento e outra preparação para a
eonformação ou o tratamento

-. 621.357.7; 621.7.079; 621.793/.795
Técnicas de tratamento, conformação e
moldagem

.04 e suas subdivisóBs náo slo aplicáveis
em 621.78 e 621.791

ConformaçAo em matrizes
ConformaçAocom alta taxa de energia.
Moldagem por explosão etc.
Moldagem e conformação a alta explosão
Conformação por gás em expansão
(moldagem pneumática). Gás como meto de
moldagem
ConformaçAo com centelha na água
(Conformação eletrohídráulica. Agua ou
outro Uquidocomo meio de conformação)
Conformação por alta pressão (com
mergulhador ou outro conformador
macânlcol
Moldagem e conformação por meios
eletromagnéticos
Maquinaria: montagens, componentes
principais, unidades auxiliares

.06 não é ap/icáveI621.78, mas é aplicável
também em 621.9

Máquinas· de transferência (unidades para
manipular a peça entre os tratamentos)

-. 621.861.87
Máquinas e unidades para guardar ou dispor
dos materiais (entre os tratamentos).
Bobinadeiras etc.
Dispositivos, ferramentas e acessórios para
a conformação; Modelos. Matrizes etc.

.07 e suas subdivisões são ap/ictJVeis
também em 621.9
-. 621.753

Peças mestras, modelos. Gabaritos. Moldes
e fabricação de modelos, p. ex.:

621.744.072 Modelos para fundição
(modelos de moldagem).
Gabaritos para moldes de
argila ou marga e seus
acessórios

.941.072 Peças mestras e gabaritos
para usinagem em tornos

Aparelhos que reproduzem formas,
modelos. Matrizes. Moldes permanentes,
p.ex.

621.746.073 Moldes permanentes para
fundição sob pressão

.983.073 Matrizes para trabalho a frio
de chapas de metal e para
o embutimento ou repuxo

Apetrechos auxiliares para conformação.
Moldes de apoio e reforço, p. ex.:

621.98.074 Moldes e blocos para trabalho
de chapas

Ferramentas de forma para a conformação
plástica e para acabamento de peças p. ex.:

621.981.075 Ferramentas de dobrar
chapas (inclusive
máquinas-ferramenta)

Acessórios de manipulação, fixação,sujeição
etc. para aparelhos de conformação.
Tenazes, grampos etc.
Materiais acessórios para a conformação e
o tratamento. Lubrificantes, pastas,
substâncias protetoras etc.

-. 621.7.029
Medição e testes em geral

.08 não se aplica em 621.78, mas é
aplicável em 621.9
-. 53.08; 531.7; 621.753

Pós - processamento. Acabamento etc.
-. 621.757

Pós-processamento
621.7.092 ~ 621.7.02
-. 621.747; 621.9.047/.048

.066

.067

.5

.04

.043

.044

.2

.3

.072

.07

.4

.06

.7

.077

.075

.08

.073

.09

.092

.074

.079

621.7.025.2
.3
.4
.6
.7

.027

.029
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.3

.8

.2

.3

.4

.5

.6

.2

.2

.3

.4

.5

.011

.014

.016

.012

.01

.015

.013

.018

.019

.024

.2

.4

.6
.023

.4

.6
.025

.022

.02

621.7

621.71contJ -. 621.9: 669.056
Subdivisões auxiliares especiais
621.7·1 ·9 Especificação das máquinas. ferramentas,

equipamento, processos etc.
Especificações retiradas de 62-1/-9

Princfpios e teoria do trabalho de
conformaçtio e do tratamento das peças.
Conformabilidade. Fatores que influenciam
o trabalho. Condições. Trabalho com defeitos

.01 e suas subdivisões slo aplicáveis em
621.9

Conformabilidade. Moldabilidade. Tensões,
fluência etc.

Especificar por :539
Movimento, curso e percurso de
conformação. Influência sobre a
conformação etc.

Não se aplice em 621.745 e 621.78
Ângulos da ferramenta. Direçtio de
conformação (ao longo ou através dos grãos)

,013e suas subdivisões não 510 aplicáveis
em 621.78

Ângulos da ferramenta: angulo superior e
Angulo lateral
Eficiência da ferramenta ou da máquina.
Fatores de influência, potência requerida

.014 e suassubdivisões nõo são aplicáveis
em 621.78

Resistência do material. Resistência de atrito
etc.
PreSsAo aplicada ã ferramenta
Penetração da ferramenta
AelaçAode conformação. Velocidade da
ferramenta ou da máquina
Formação de cavacos, escamas, pós, flocos,
poeíraacutrce produtos residuais

~. 621.715.8
Acabamento superficial. Condição final da
peça trabalhada

--062-408; 621,7.08; 621.78.015
Condições·detrabalho~..lnfluências do
"ambiente (atmosfera etc.)
Conformação a quente

621;7.016.2..g7Faixa de temperaturas
621.7.016.2-97 = 66-971-' 62-91

Conformação a frio
-. 62-9; 66·97

Conformação e seco
Contormação ern meio úmido
Conformação em meio ambiente protetor ou
reativo. Conformação sob condições
controladas

621.7.016.6 = 621.78.06
Sobremedlda e COnformação. Sobremedidas
de usinagem
Conformação defeituoso. Trincas. defeitos
etc. da conformação e seus testes p.ex.,

621.746.019 Defeitos de fundição
Especificar as falhas por
:620. 19. p. ex.:

.019:620.191 Defeitos superficiais
decorrentes de falhas
na conformação.
Rugosidade, buracos,
descoloração etc.

Preparação, limpeza e revestimento da peça
a conformar antes do processamento.
Pré-processamento

-. 621.7.09; 621.795
Limpeza a seco. Descamação por meios
mecânicos ou ftsicos
limpeza com escovas, esfregão etc.
Limpeza por chama
Limpeza ultraesônlca
limpeza por erosão. Limpeza a jato (areia,
granalha etc.l

-) 621.547 e respectivas referências
limpeza úmida. lavagem.
Desengorduramento úmido
Tratamento com nebulizadores. Jorros de
água. Jateamento com água etc.
Tratamento com detergentes, sabões
Tratamento com solventes
Decapagem. Descamação qulrnlca.
Desengorduramento químico

-. 621.794; 621.9.047
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.4

.5

621.746.31

de moldes, materiais
acessórios

Moldes (moldes construídos). Fechamento,
manutenção, renovação
Méquinas de moldagem e sua operação.
Moldes fabrlcados.a máquina em geral

-, 621.979.3
Méquinas com elevação ou extração manual
dos modelos
Méquinas de moldagem propriamente ditas.
Méquinas de compactação mecânica de areia
e elevação ou extração mecânicas
Máquinas com placa de compactação.
(Vedação de argila sob pressão).
Compectadcres
Méquinas de compactar por impacto
Méquinas de impacto e pancada. Máquinas
vibratórias
Méquinas de moldagem por jato de areia.
Outras méquinas centrffugas
Aparelhos de moldagem sob pressão
Operações e técnicas de moldagem,
especialmente de moldagem manual
Operações de moldagem em geral.
Compactação da parte inferior e superior do
molde. Impressão do modelo e extração.
Inserção do macho e do resfriador. Corte dos
canais de alimentação e de entrada.
Fechamento do molde ou da caixa
Moldagem com areia a descoberto sobre
modetc.Motdeçem do macho

-, 621.743
Moldagem em frasco e caixa com modelo

-, 621.744.3
Moldagem com cércea ou em palmilha em
terra ou barra de moldar. com chapelona
(cheplona. gabarito)

-, 621.744.072
Moldagem em cascas
SecsQem e endurecimento do molde
Fundição (fusão). Fornos, materiais,
processos

~, 662.92
Fornos. Tipos principais, operação e
controle. manutenção etc.

-, 66.04; 662.6/.9
Fornos de cadinhos. Fornos de potes. Fornos
de fundição rotativos e oscilantes

-, 621.365
Fornos de reverberação (fornalhas de
chama). Fornos de soleira aberta (fornos
Siemens-Martin)
Fornos de.cuba, Fornos de cúpula tcubilõl
Pequenos conversores. Outros tipos de
fornos de fundição
Instalações para processos dúplex na
fundição
Matérias-primas e aditivos utilizados na
fusão em fundições. Metais. Pundentes.
Escórias etc.
Procedimentos, processos, produtos da
fusão

621.745.5:669.71 Fundição de aluminio
Processos de fusão. Influência das escórias
do enxofre. no combustfvel etc.

-, 66.046.5
Metal fundido. Temperaturas de vazamento,
de fusão (temperaturas de fusão),
rendimento etc.

-, 621.746.51
Escórias. Composição química, proporção no
rendimento total etc.
Fundição. Transferência e vazamento do
metal fundido
Disposições gerais para a fundição,
transferência do metal fundido etc.
Poços de fundição
Transporte do metal fundido para os moldes.
Fundição intermitente
Transporte dos moldes para as panelas .
Fundição em série
Instalações para a produção continua de
peças fundidas

-, 621.74.047
Equipamento para a fundição e vazamento
Mesas para peças fundidas

.52

.42

.43

.44

.53

.4

.48

.49

.5

.45

.47

.37

.4

.2

.21

.22

.24

.27

.55

.56

.55

.33

.54

.3

.34

.36

.32

.3

.31

.58

.5

.56

.58
.745

.746

621.744 (cont)

.3

principal

.6

.7

.43

.42

.45

.48

.043

.045

.046

.047

.06

.073

.074

.077

.075

'.8

.735
.2
.3

.5

.52

.53

.54
.744

.743
.4

Divisão principal
621.73

621.73

Trabalho de forja. Instalções e equipamento
de forjaria. Forjamento livre e em matriz

-, 662; 739 .
Subdivis.ões auxiliares especiais
621.73.04 Técnicas dos processos de forjamento

.041 forjamento manual
.042 Forjamento aberto (forjamento mecânico),

com martelo, prensa ou cilindro
Forjamento em matriz (forjamento fechado)
Forjamento com martelo
Forjamento com prensa
Forjamento com cilindro
Máquinas e instalações auxiliares
Matrizes
Bigornas. Mandris. Moldes. Blocos de
forjamento etc.
Martelos e ferramentas especiais de
forjamento
Ferramentas auxiliares. Tenazes. Grampos.
Manipuladores

Divisões principais
621.733 I=quipamento de forja: fornalhas abertas e

fechadas em geral
-, 62-6; 66.04; 662.6/.8
621.733:621.365 Fornalhas elétricas de

forjamento
.074 Bigornas de forjaria

Técnicas e operações de forjaria
Dobragem, desempeno etc .
Operações de alteração da seção transversal.
Recalcamento, estiramento alongamento,
achatamento etc.
Torção
Formação de discos, flanges

-, 621.984
Soldagem por forjamento

-, 621.791.42
Subdivisões auxiliares especiais

621.735.8 = 621.791.052/.053

Fundição. Instalações (arranjos ffsico) e
~ulp8mentode fundição. Moldes e peças
fundida.

~, 669, p. ex•• 669.163; 672.1
Subdivisões auxiliares especiais
621.74.041 Fundição com moldes de areia em geral

.042 Fundição centrffuga

.043 Pundlçãoem matrizes

.045 Moldes e peças fundidas de investimento.
Processo de cera perdida (fundição de
precisão)

.046 Peças fundidas compostas (de um ou mais
de um metal)

.047 Fundição contrnua
..... 621.746.27

Divisões principais
621.742 Areias de moldagem, argilas, misturas e sua

preparação
Materiais: areia de moldagem, argila etc .
Composição, propriedades, misturas
adequadas
Areias de moldagem. Composição,
propriedades, adequação etc.
Argilas. Composição, propriedades,
adequação etc.
Materiais de enchimento e aditivos especiais
(exceto aglutinantes e cimentos). PÓ de
carvão. palha, feno, esterco etc.
Aglutinantes. Cimentos

-, 666.9
Tratamento das areias de moldagem, argilas
etc. de moldagem. Secagem, moagem,
peneiramento, mistura

-, 621.926/.928; 66.047
Machos. Fabricação de machos
Machos e materiais para machos

-, 621.742.4
Operações com machos. Retirada de machos
Em caixa de machos
Com placa de molde ou placa de argila
Emprego de armaduras
Moldagem. Modelos, moldes e fabricação de
moldes

621.744.072 Modelos de fundição
(modelos de moldes). Placas

273
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.061

.082

.063

.064

.065

.067

.07

.073

.074

.068

.24

.22

.23

.65

.63

.6

.29

.1

.2

.4

.28

.8

.26

.67

.25

.767

.77

.771

.772

621.762.82
.86

.763

Calibragem. Cunhagem
Impregnação, de sinterizados porosos
Processos afins da metalurgia do pó.
Metalurgia de fibras. Processamento de
pelotas, tecidos etc

-, 621.775
Injeção de pó. Metalurgia da dispersão etc.

-, 621.793.7; 678.027.7
Laminação, extrusão, trefilação e outros
processos de conformação plástica
(exclusive o forjamento e o trabalho com
chapas metálicas)

-, 621.73; 621.98; 621.992.7
Laminação. Cilindros de laminação.
Laminadores

Subdivisões auxiliares especiais
621.771.06 Planejamento e construção de Iaminadores.

Disposição das cadeiras (gaiolas) e dos
cilindros
Cadeiras de laminação simples em geraL
Cadeiras de laminação de passagem única
ou um só par de cilindros
Cadeiras de laminação de passagem dupla
Cadeiras de laminação de passagens
múltiplas (com 4, 6,12, 24 cilindros de
laminadores)
Laminadores planetários
Laminadores de múltiplas cadeiras com
séries ou conjuntos de pares de cilindros
(laminadores contfnuos)
Unidades de transferência (para a
manipulação dos produtos laminados entre
as passagens-ou operações)
Bobinadeiras etc. (para guardar a tira ou
barras entre as operações)

-, 621.771.6
Projeto e construção de cilindros
Cilindros lisos (cilindros para chapas ou tiras)
Cilindros moldados; canelados (para
perfilados)

Divisões principais
621.771.2 Laminação elaminadores segundoo produto

a ser formado
Cilindros para placas, lingotes e outros
semi-acabados. Laminador desbastador.
Trem desbastador
Para placas lisas (não-moldadas), chapas,
tiras
Para placaachapes ou tiras moldadas,
corrugadas, caneladas
Para barras, hastes, arame

-, 621.778.1
Para seções grandes e perfilados. Vigas,
vigas mestras, trilhos etc.
Para tubos, canos

-, 621.774.35
Para bandagens, aros e cubos de rodas e
outros produtos especiais. Para produtos
cônicos (Iaminadores em espiral). Laminação
de talheres, laminadores apontadores
(arguçadores de chapas) por rolos correntes
Laminadores para conformação e processos
especiais
Para processamento posterior de tiras ou
faixas em seções ou perfis especiais. Canais,
dutos, seções em êngulo etc.
Para processamento posterior de barras,
hastes, ou outras seções laminadas (exceto
tiras ou faixas), p. ex., em bolas, granalhas

-, 621.771.25
Para moldagem em matrizes, para
moldagem de ferramentas, laminação
precisa de esboços, cilindros de recartilhar

-, 621.992.7
Laminação de chapas superposta. chapas
superpostas, revestimento por laminaçãO

621.771.8:669.718 Revestimento de
alumfnio por
laminação

Caldeiraria. Fabricação de recipientes de
pressão, de reação etc.

-, 621.18; 621.73; 621.98
Caldeiraria pesada. Caldeiraria de ferro e aço
Caldeiraria leve. Caldeiraria de cobre
Projeto e construção do cilindro de caldeira,
do recipiente de pressão. Recipientes sem

Panelas
Panelas para escórias. Vagonetes para
escórias
Bacia de fundir. Bacia de descanso
Moldes de lingotes
Placas em série. Tubos de funil. Tipos de
canalização etc.
Canais de alimentação e de entrada. Massa
lote. Montante (alimentador). Cabeça quente
Operações de vazamento
Considerações gerais. Temperaturas.
Processos de introdução do metal fundido.
Taxa de vazamento. Tempo de vazamento
Processos de vazamento. Vazamento por
cima, pelo lado, pelo fundo. Vazamento com
agitação
Retirada de escórias e óxidos. Filtragem, uso
de escumadeira etc.

-, 66.067/.088
Processos para obter peças fundidas, sãs,
densidade uniforme etc. Utilização de
pressão ou vácuo.iresfrlamento,
aquecimento, meios elétricos. Agitação,
solavancos etc.
Solidificação. Tempo de espera .
Resfriamento. Tanques de resfriamento
Pós-processamento das peças fundidas.
Acabamento
Operações de pós-processamento. Rebarbar,
polir, reparar.etc.
Desmoldagem de fundidas. Separação do
molde.
êsmerühamento, rebarbacão. Remoção de
marcas do molde, canais de alimentação,
çanaisde entradamachos
Remoção da areia. Limpeza preliminar com
escovas. esfreçãoetc.
Limpeza epoflmento. Esmerilhamento de
projeções. Descascamento. Tamboreado etc.
limpeza a jato. Llmpezaa [ato de areia etc.

-) 621.547 e respectivas referências
Limpeza qufmica..Decapagem etc.

-I 621.7.025 e respectivas referências
Limpeza por chama ou fogo.
Descarbonização. Hetirada da camada
superficial

_, 621.7.022.4; 621.791.94
Reparo de peças fundidas danificadas.
Ligament(),soldagem, reforço etc.
Marcação e disposição do trabalho

-, 621.7.08; 744
Fabricação de dispositivos e ferramentas em
geral. Tolerlnclas, limites, calibres etc.

-, 531.7; 621.7.07/.08
'rorerãnctes
Limites e ajustes
Calibres e fabricação de calibres em geral

-, 53.08
Dispositivos e fabricação de dispositivos em
geral

Indicar os dispositivos para finalidades
especiais acrescentando os auxiliares
especiais .07(de 621.7.07) às subdivisões
especIficas de 621.7 e 621.8

Ferramentas e fabricação de ferramentas em
geral

Indicar as ferramentas para finalidades
especiais acrescentando os auxiliares
especiais. 07 (de 621.7.07) às subdivisão
especIficas de 621.7 e 621.9

Ajustamento e montagem em geral
-. 658.515

Metalurgia do pó
-, 661.6; 661.8; 666.31.7; 669·138;

669.018.9
Produção, fabricação de pó para
processamento e tratamento
Tratamento de pó antes da compressão e da
sinterização

621.762.3:66.047 Secagem de pó
Compactação de pó e de pré-compactados.
Moldagem de pó etc.
Siriterização de compactados

-, 536.421.5; 622.785; 66.046.44
Pós-processamento de sinterizados:
usinagem, fabricação, acabamento

.3

,2

.5

.51

.52

.53

,57

.1

.2

.3

.4

.58

.4

.5

.8

.56

.55

.5

.5

.51

.6

.4

.58

.54

.55

.56

.747

.751

.753

.757

.762

621.746.32

621.746.32
.33

.34

.393

.395
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.2

.3

.5

.6

.7

.8

.8

.8

.6

.23

.4

.24

.2

.22

.013

.014

.5

.7
.015
.06

.062

.063

.064

.065

.066

.067

.081

.082

.78

Subdivisões auxiliares especiais
621.778.4.052 Juntas: tipos diversos

621.778.4.052 ~ 621.791.052
Divisões principais
621.778.5 Processamento de arame em forma

contínua, p. ex., para arame farpado
-, 677.53

Processamento, corte, divisão de barra e
arame. Processamento especial, forja de
barra e arame
Processamento de barra (fina) e arame para
a produção de artigos de uso geral,
ornamentos etc.

621.778.8:621.88

621.78.012

Fixadores reforçados:
pregos, parafusos etc.

:686.86 Fixadores para
escritório: clipes,
grampos etc.

Aqueéimento para o processamento.
Tratamento térmico. Têmpera

-, 66-971'98; 66.04; 669-15
Subdivisões auxiliares especiais

Os auxiliares .0121.014,.04/.06 e .08
indicados em 621.7 não são aplicAveis
aqui

Processos de aquecimento segundo a fonte
de calor
Fogo aberto
Aquecimento indireto (em fornalha de
resistência elétrica, fornalhas a combustfvel
séíido combusnvetlfquido, combustfvel
gasoso) ,
Geração direta de calor no material (indução
elétrica, alta freqüência etc.l
Energia térmica recuperada (proveniente de
outras fontes)
Processos de aquecimento do material ou da
peça em processamento à temperatura
requerida
Aqu13ciment()
Pré-aquecimento
Impregnação. Compensação. Manutenção
de temperatura constante
Velocidade de aquecimento. Tempo de
aquecimento
Aquecimento rápido
Aquecimento lento
Oondíção da superffcie após o aquecimento
Meio ambiente para o aquecimento,
impregnação e resfriamento. Atmosferas da
fornalha etc.

-, 66-971-98
Os auxiliares .06 indicados em 621.7 não
são aplicAveis aqui

Meios gasosos. Ar. Atmosferas protetora e
reativa
Água. Soluções ou misturas aquosas
Ar Ifquido. Gases liquefeitos
Óleos e emulsões
Metais ou sais fundidos
Meios sólidos
Resfriamento lento, p. ex., na fornalha
Resfriamento moderadamente rápido, p. ex.,
em ar parado

.083 Resfriamento rápido, p. ex., em ar turbulento

.084 Resfriamento súbito em líquidos. Têmpera
Divisões principais
621.783 Fornos, banhos e outros dispositivos para

aquecimento eencharcamento.
(Uniformização da temperatura em forno
poço)

-, 621.784
Fornos
Fornos de soleira fixa (fornos fixos abertos).
Fornos descontfnuos{por bateladas). Fornos
contfnuos. Fornos poço para encharcamento.
Fornos de soleira móvel. Fornos de viga
móvel. Fornos de soleira de tipo carro .
Fornos de soleira rotativa. Fornos tambor.
Fornos de túnel
Fornos de recipientes fechados. Fornos para
reaquecimento em pote. Fornos de cadinho.
Forno de mufla. Fornos em forma de sino.
Fornos de câmara
Banhos de aquecimento e encharcamento,
p. ex.. para tratamento de revenido,

Trefilação: operações, equipamentos,
instalações

621.778.1.06 Maquinaria para trefilação.
Bancos de trefilação e
equipamento auxiliar

.073 Aparelhos de moldagem
para trefilação. Fieiras

Trefilação brilhante
Trefilaçãc e polimento
Trefilação fosca
Dobragem, torção, enrolamento,
endireitamento de arame etc.

-, 621.774.6; 621.9811.982
Dobragem
Torção de barras ou arame simples
Fabricação de serpentinas. Enrolamento,
embobinamento. Enrolamento de molas

-, 62-272
Endireitamento de barras arame etc.
Junção, endireitamento e reforço de e com
arame. Costura, amarração de arame etc.

.2

.1

.13

.14

.16

.2

.23

.24

.27

.28

.4

.774

costura, soldados. rebitados, batidos
(caldeados) etc.
Revestimento, aumento da rigidez. reforço
com chapa metálica
Fabricação de tubos e canos em geral

-, 62-462; 621.643
fabricação de tubos e canos fundidos em
geral
fabricação de tubos com costura (tubos
soldados, estirados por matrizes e outros)
Fabricação de tubos sem costura (forjados,
laminados, extrudados etc.}
Tubos perfurados. trepanados. Tubos
perfurados a partir de tarugos
Tubos puncionados. Tubos recortados, p.
ex., com prensa hidráulica
Tubos forjados num mandril. Tubos de
pontas forjadas entre estampadas
Tubos de repuxamento profundo
(embutimento) .
Tubos lemlnados

-; 621.771.28
Tubos laminados pelo processo Pilger ou
laminação escalonada
Tubos trefilados, estirados. Processos de
bancada de trefilação. Tubos fundidos e
subseqOentemente trefilados
Tubos por extrusão
Tubos sem costura fabricados por processo
eletrolftico

-, 621.357
Dobragem, enrolamento, desempeno de
tubo ou cano
Estiramento, afunilamento, expansão de
tubo ou cano já existente. Estreitamento,
alargamento, campênule na extremidade etc.
Moldagem da superffcle do tubo.
Modelagem, canelagem, afunilamento de
tubos
Fabricação de bolas, granalha, pelotas, lã
metálica
Fabricação de bolas e granalha redonda
Fabricação de granalha-miúda, pelotas, carga
de chumbo

-, 621.763
Fabricação de fibras e de lã metálica

-, 62-48/-49; 621.7.014.8
Extrusão (de materiais em tiras e seções)

Indicar as formtJs por -41/-42 como em
62-4
-, 621.979

Extrusão a pressão constante
Extrusão a impacto
Revestimento por extrusão

-, 621.771.8; 621.772.8
Trefilação e processamento de barras, arame
e materiais secionais semelhantes

-, 621.774.37; 672.85; 677.53; 677.72
SUbdivisões auxiliares especiais
-_. --- - Apontado (para permitir que a extremidade

entre na fieira). Posicionamento etc.
Juntas e cortes

Usado especialmente em
621.778.4,621.778.6
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621.791.92

Superposição etc.
com ligas
excepcio-

.034

.035

.036

.037

.04

.042

.046

.047

.3

.35

.36

.38

.4

.42

.5

.55

.44

.46

.754

.58

.6

.7

.72

.9

.92

.755

.76

.77

.793

.797

.8

.56

.75

.752

.753

621.791.03
.033

Instalações e equipamento para soldagem
Ferros e ponteiras de cobre para brasagem
fraca etc.
Tubos de soprar. Lamparinas. Pistolas .
Maçaricos etc.
Aparelhos de soldagem e corte à chama
Aparelhos de soldagem e corte por termita
Aparelhos elétricos de soldagem e corte .
Eletrodos permanentes. Eletrodos
permanentes de ponta. Eletrodos rotativos

-, 621.791.042
Materias de adição e fluxos (fundentes)
Varetas e arames de metal de adição.
Eletrodos consumfveis
Metais de adição em pó e em forma
aglomerada. Soldagem por termita
Materiais de adição para soldagem de
não-metais

.048 Fluxos (fundentes): pós, pastas etc.

.05 Juntas. Soldas. Cortes

.052 Juntas
.2 Juntas por sobrepostas
.4 Juntas de topo
.6 Juntas por entalhe

.053 Soldas

.054 Cortes
Divisões principais
621.791.1 Solda por aplicação de energia puramente

mecânica. Solda por pressão a frio. Solda
por atrito. Solda ultrassônica
Brasagem fraca. Brasagem forte
Brasagem fraca

-, 669.65'4
Brasaqem forte

--, 669.35
Brasagerri com bronze
Soldagem por aplicação simultânea de calor
e enerqia mecânica
Soldagem em forja (solda por martelamento)

Alternativamente, classificar trabalho em
forja em 621.735.8

Soldagem por meio de matrizes aquecidas
(metais)
Soldagem aquecida (plásticos) por
ferramentas

. Soldagem eutóqena. Solda a chama
Soldagem por fusão a chama. Soldagem a
gás com oxigênio ou com ar (p. ex., soldagem
oxtacetllênice)
Soldagem por pressão e a chama (p. ex.,
oxi-acetilênica))
Soldagem por ar quente (plásticos)
Soldagem por termite
Soldagem elétrica
Soldagem por meio feixe eletrônico.
Soldagem por outros feixes de partfculas
Soldagem a arco elétrico
Soldagem a arco de carbono
Soldagem a arco de metal (p..ex.. soldagem
TIGI
Soldagem a arco com atmosfera protetora

621.791.754 ~ 546.1/.9, p. ex.:
621.791.754'29 Com atmosfera de gás

inerte. Soldagem a gás
inerte

Soldagem a plasma
Soldagem por resistência
Soldagem por indução
Soldagem por eletro-escôria
Soldagem eletrolftica
Processos de soldagem a elétrica chama
combinados. Soldagem a arco com proteção
gasosa. Soldagem a hidrogênio atômico
Técnicas afins à soldagem
Revestimento. Reforço. Revestimento duro

621.791.92 ~ 621.791. p. ex.:
621.791.923.6 Revestimento etc. por

brasagem forte
(os 2 últimos dIgitas são
ratirados da 621.791.36)

-, 621.771.8; 621.785.54
Indicar o metal de revestimento por
:669..., p. ex.:
621.791.92:669.018.25
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.6

.8

.1

.3

.33

.34

.36

.37

.5

.4

.53

.51

.52

.538

.54

.6

.616

.56

.68

.796

.797

.681

.683

.685

.687

.7

.72

.78

.9

.785

.787

.79

.789

.791

621.783.4

621.783.4Icooll
.784

cementação lfquida e solubilização
Banhos e outros dispositivos para
resfriamento. Banhos em geral

-, 621.783
Banhos para resfriamento súbito (para
têmpera). Outros dispositivos tempera
Dispositivos e arranjos para resfriamento
lento ou moderadamente rápido. Fornos de
resfriamento. Tanques de resfriamento.
Leitos de resfriamento
Processos e procedimentos de aquecimento
e de tratamento térmico

-, 669·15
Aquecimento e encharcamento para trabalho
a quente
Recozimento e outros processos correlatos
de tratamento térmico (p. ex., tratamento por
normalização, solubilização)
Recozimento negro (com oxidação, em
atmosfera não controlada)
Recozimento brilhante (sem oxidação)
Processos que envolvem transformação de
fase. Recozimento pleno e isotérmico.
Normalização
Processos que não envolvem transformação
de fase. Tratamento de solubilização
(somente). Recozimento intermediário.
Alivio de tensões. Recozimento de
recristalização. Grafitização. Maleabilização
Processos de aquecimento direcionados
para a obtenção de uma estrutura bainftica.
Austempera (Austenização). Transformação
isotérmica. Patenteamento de arame
Endurecimento superficiaL Endurecimento
em caixa. Cementação em caixa

-, 621.793.8
Cementaçãoem caixa (sem endurecimento)
Cementação.Bndurecirnento em caixa de
carbono. Endurecimento por
empacotamento
êndureclrnentoaupêrflciat com outros
não-metais, .p. ex., nitrogênio, enxofre.
Nitretação
Desnitretação
Endurecimento superficial por aquecimento
localizado. Endurecimento por chama.
Endurecimento eletrotérmlco
~ 669-155.4

Endurecimento por imersão (endurecimento
por mergulho)'
Endurecimento
Endurecimento por têmpera do aço.
Endurecimento martenslttco martêmpera
etc.
Endurecimento segundo o grau de dureza
obtenfvel
Macio
Moderadamente duro
Duro
Muito duro. Dureza do vidro
Têmpera e envelhecimento

-, 667.661.76
Têmpera
Envelhecimento. Endurecimento por
precipitação
Resfriamento súbito e têmpera (do aço)
Endurecimento por envelhecimento ou
têmpera combinados com processamento de
endurecimento
Tratamento a temperaturas baixas. Outros
tratamentos térmicos
Endurecimento por meios mecânicos.
Estiramento, compressão, laminação,
impacto
Outras modificações da estrutura.
Endurecimento, reforço etc. por outros meios
(p. ex., resfriamento em-campo magnético,
por vibrações ultrassônícas)
Soldagem, colagem, tratamento e
acabamento superficial. Guarda e
armazenagem. Embalagem e
acondicionamento
Soldagem e técnicas afins

-, 621.735.8; 621.771.8; 621.78
Subdivisões auxiliares especiais
621.791.021 Preparação das juntas. Desenho dos bordos



ENGENHARIA. TECNOLOGIA EM GERAL

nalmente duras 621.795.4
ou resistentes ao
desgaste .8

.94 Corte térmico
621.791.94 ~ 621.791. p. ex.:
621.791.945 Corte a gás. Corte a oxigênio .796

{retirado de 621.791.5!
.947 Corte elétrico

(retirado de 621.791.7)
.94B Corte a arco elétrico .2

(retirado de 621.791.6! .3
Junção por adesão. Colagem etc.

Indicar os materiais por :...,
acrescentando em primeiro lugar o .4
número do material básico, seguido
pelo(s) número(s) da(s) cemsdete) .6
ligada{s!

Stibclivhiões auxiliares especiais .8
Juntas .797

621.792.052 = 621.791.052
Adesivo utilizado .798

621.792.053:678.061 Adesivos
macromoleculares.
Soluções de
borracha ou
plásticos

[)i"isõ~$principais
i:!';1 .,Q? ':I Junçãode metel com metal

Junção de metal com não-metal
Junção de não-metal com não-metal
Junção por pressão..Calafetagem

-, 62-762
Revestimento e banho de metal. Produção
de camadas e oelrcutas condutoras,
semtccndutoras, resistentes. dielétricas,
magnéticas. Metalização

.1 Deposição de camada e pelfcula por
evaporação econdensação a vácuo
Banho por deposição qufmica

-, 621.357.7 .1
Revestimento de metal fundido.
Revestimento por mergulho
Revestimento por difusão .11
Revestimento por jateamento (spray).
Jateamento por chama. Metalização por .112
arco. Metalização por plasma
Revestimento de metal por adesão. (em .114
forma de folha ou pó)

:..., 621.792; 621.795; 667.649.2 .12
Acabamentos e tratamentos superficiais
qufmicos

-, 620.197.2; 669.056.9
.4 Banho de ácido. Gravura a água-forte. .13

Mordentes
-, 621.7.025

.41 Oficinas e equipamento: disposição,
instalações etc. Máquinas, cubas, tanques .14
etc, para gravura

.42 Agentes para os banhos de ácido. Banhos .141
de ácidos e mordentes. Gravura. Corrosivos

.44 Técnicas e processos de banhos de ácido e .142
de mordentes. Gravura a água-forte

-, 621.357.8 .143
.46 Neutralização. Enxaguamento
.47 Pós-tratamento do material .144
.48 Recuperação e reutilização dos resfduos,

ácidos
.5 Tratamento qutmtco decorativo. Coloração, .147

tingimento, branqueamento etc. químicos
~, 621.795.3; 667.661.76
621.794.5:666.29 Decoração por .15

esmaltes e vernizes
.61 Oxidação protetora. Anodização

621.794.61 :621.357.8 Anodização .16
protetora.
Oxidação anódica

.62 Fosfatação protetora. Fosfatização
.795 Tratamento superficial final. Decoração, .185

coloração, marcação etc .
.2 Lustramento e decoração das superffcies por .188

lixa, polimento, torneamento etc. .2
621.795.2:621.923 Brilho por lixamento e

polimento
.3 Coloração da superfície. Pintura,

envernizamento, laqueação
-, 621.794.5; 667.6
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.621.798.2

Empoamento. Asperção com pó
-, 621.793.8

Marcação. Impressão. Estampagem de
marcas

-, 621.798.7
Guarda. Armazenagem

-, 62-74; 621.86; 629.4.084; 629.7.084;
658.78;

-, 664.8.03; 725.35
Guarda ao ar livre. Pilhas etc .
Guarda em poços, porões, túneis etc.
(naturais ou construidos). Guarda em
recipientes abertos ou fechados, tanques etc.
Guarda em galpões abertos, celeiros etc.
(abertos dos lados)
Guarda em silos, depósitos, recipientes de
mercadorias a granel
Coberturas, lonas protetoras etc.
Manutenção e reparos em geral

-, 62-7; 621.7.092: 658.58
Equipamento de acondicionamento e
embalagem. Invólucros, recipientes,
materiais, máquinas etc.

-, 620.165.7; 621.86; 656.073.2;
658.788.4; 658.827; 659.154;
675.059; 676.028.6; 676.244;
677.057.78

621.798-181.2 Embalagens grandes,
gigantes

.4 Embalagens pequenas,
miniaturas

.798-189.2 Embalagem em porções,
rações, doses

.798-974 Embalagem a baixa
temperatura. Pacotes
congelados

.798-982 Embalagem a vácuo

.798-986 Sob pressão moderada.
Pacotes sob pressão

Recipientes. Embrulhos. Tipos de pacote,
embrulho

-, 62-46; 621.642; 821.869.8; 685.51
Portadores, suportes etc. para materiais
enrolados ou montados externamente
Portadores e suportes planos. Papelão,
cartão etc.
Suportes ciltndricos ou tubulares. Carretéis.
Carretilhas. Bobinas
Recipientes externos pesados para materiais
ou objetos sólidos. Caixas. Caixotes. Cofres
etc.

-, 674.6
Recipientes principalmente para o transporte
de fluidos e materiais a granel. Barris.
Tambores. Tonéis etc .

-, 674.4
Recipientes leves, rfgidos ou semi-rfgidos
(embalagem interna ou externa)
Recipientes de palha. Cestas. Cestos.
Samburás. Cofos
Caixas rfgidas, armadas (p. ex., caixas de
papel ou papelão)
Caixas de papelão. Caixas dobráveis (p. ex.,
de papel, papelão, plásticos)
Latas. Latas de chá ou café. Latas de
conservas. Pequenos tambores. Caixas
cilfndricas (p. ex., tubos de papel ou papelão)
Embalagens pequenas para líquidos. Potes.
Jarros. Garrafas. Frascos etc.

-, 666.171; 666.176
Embalagens e envoltórios f1exfveis. Sacos.
Saquinhos. Sacos de papel. Envelopes etc.

-, 676.24; 676.821
Embalagens com dispositivo para servir O
conteúdo. Tubos de descarga por pressão,
de descarga por aperto etc. Tubos para
pastas, cremes (p. ex., pasta de dentes)
Revestimento por imersão como primeira
embalagem interna
Embalagens especiais
Materiais auxiliares da embalagem.
Materiais para acondicionar as embalagens.
Processos de fechar as embalagens.
Dispositivos de vedação. Dispositivos de
abertura e de serviço incorporados à
embalagem
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278

.2

.3

.32

.33

.4

.76

.7

.74

.57

.6

.84

.75

.8

.5

.88

.86

.85

.3

.024

.026

.026

.028

.033

.034

.027

.03

.036

.036

.031

.032

.037

.038

.039

.6

.6
.825

.821

.822
.2

.82

.824
.2

621.8.022
.023

Conversão de movimento retilfneo contfnuo
Conversão de movimento retilíneo
alternativo
Conversão de movimento rotativo contfnuo
Conversão de movimento rotativo
alternativo
Conversão de movimento contínuo num
percurso definido
Conversão de movimento alternativo
numpercurso definido
Conversão de movimento a velocidade
constante em movimento de velocidade
variável
Formas de energia intermediária para a
conversão e transmissão do movimento

Os auxiliares 03 não são aplicáveis a
621.861.87

Forças e resistência de massa estáticas e
dinâmicas. Gravidade, inércia, atrito etc.
Forças fluídas estáticas e dínãmlcaa. Energia
hidráulica
Forças pneumáticas. Resistência do ar
Forças vibratórias estáticas e dinâmicas.
Energia oscilatória. Energia pendular.
Vibrações acústicas
Forças ópticas. Energia radiante. Radiação do
calor e da IU2
Energia térmica. Forças da expansão e
contração térmicas. Geração de pressão pelo
calor
Energia elétrica. Atração eletrostática
Forças eletromagnéticas e magnéticas
Fprças.moleculares. Elasticidade, energia de
molas. Energia elástica, de flexão e de torção

Divisões principais
621.81 Elementos de máquinas em geral

-J 62-1/-8, especialmente 62-2
Munhões. Mancais. Eixos. Acoplamentos
etc.
Munhães. PivOs(eixos de apoio) etc.
Mancais. Buchas
Mancais de escora. Mancais cem ranhuras
e anéis
Mancais.adaptáveis à posição do eixo
(autocompensadores). Mancais
auto-alinháveis. Mam~ais de altura e
inclinação reguláveis
Mancais deescorregamento (mancais de
contato deslizante)
Mancais a óleo, ar ou outro gás sob pressão
Mancais de contato rolante, em geral
(rolamentos)
Mancais de esferas (rolamentos de esfera)
Mancais de esferas para cargas radiais
(rolamentos radiais de esferas)
Mancais de esferaspera cargas exials
(rolamentos axiais de esferas)
Mancais de esferas para cargas combinadas
radiais e axiais (rolamentos de esferas de
contato angular)
Mancais de rolos. Mancais de agulhas
(rolamentos de rolos. Rolamentos de agulha)
Mancais de rolos para cargas radiais
(rolamentos de rolos cilíndricos)
Mancais de rolos para cargas axiais
(rolamentos axiais de rolos)
Mancais de rolos para cargas combinadas
radiais e axiais
Mancais de esferas e rolos combinados
(rolamentos combinados de esferas, rolos ou
agulhas)
Árvores. Eixos
Eixos (ou árvores) retos. Eixos lisos. Eixos
simples
Eixos (ou árvores) excêntricos. Eixos com
elementos de controle
Virabrequins (eixos de manivelas)

-, 621.827.2: 621.837.7
Eixos de carnes
Eixos de perfil (para conexão eixo-cubo). Eixo
ranhurados. Eixo de chaveta
Eixos flexíveis
Eixos ocos
Acoplamentos

-, 621.838
Acoplamentos permanentes

Materiais para acolchoamento. Enchimento.
Forros, serragem, pó de cortiça, palha, papel
etc. como absorventes de impacto

. -, 674.82
Ccrdes. Barbantes. Tiras. Fitas adesivas.
Cintas. Materiais em geral para amarrar e
segurar
Fechos. Dispositivos de prender, vedar,
segurar (exceto 'cordas e cintos). Fechos com
rebites, trilhos, grampo, parafuso. Fechos de
aderência. Selos. Fechos soldador. Fechos de
pressão e torção, de baioneta etc.
~ 683.53

Dispositivos de abertura integrados à
embalagem. Anéis para puxar, arrancar,
chaves anexadas etc.
Dispositivos de serviço do contéudo
incorporados à embalagem. Bicos,
conta-notas, válvulas etc,
Enchimento de recipientes: processos,
máquinas. Máquinas de encher e fechar
combinadas
Enchimento manual. Embalagens manuais
em geral
Máquinas de encher barris e tonéis
Máquinas de ensacar
Enchedores centr(fugos
Acondicionamento e embalagem de objetos
cu meterlels especificas

621.198.4:662.81 Embalagem de
briquetes de
combustfvel

Acondicionamento e embalagem de material
em chapas ou folhas (empilhar, posicionar,
cobrir as folhas)
Acondicionamento e embalagem de
materiais em seções ou perfis
Enfaixamento e-cobertura de barras e hastes
Bobinagem.Emrolamento em carretéis,
bobinas

-, 621.7.068; 621.798.114
Embalagerr: por compressão. Enfardar
Máquinas e aparelhos de fechar, vedar,
segurar. Máquinas de enfaixar, amarrar.
Máquinas de costura. Máquinas de vedação
etc.
Rotulagem. Máquinas e aparelhos de rotular,
etiquetar
Dispositivos de segurança para prevenção de
abertUra não-autorizada. Etiquetas como
selos ou lacres
PortadoreS de etiquetas ou rótulos, p. ex.,
molduras para tiras
Marcação (exceto rotulagem)

~, 621.795.8
Selos e dispositivos de selagem para
embalagens (p. ex., lacres de cera). Selos
(impressos) como marcas
Carimbos de borracha. Aparelhos de
marcação
Outros assuntos relativos à embalagem .
Llmpeza dasembaleqens. Equipamento de
limpeza
TRANSMISSÃO DE FORÇAMECÂNICA.
ELEMENTOS DAS MÃQUINAS.
ENGRENAGENS. MANIPULAÇÃO DOS
MATERIAIS. DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO,
SUJEiÇÃO. LU8RIFICAÇÃO

Classificar aqui as informações sobre
transmissão de força, elementos de
máquinas eto., quando tratados de modo
geral. Se tratados (como aspectos de tipos
especfficos de méquinerie. devem ser
classificados com o assunto,)
acrescentando os auxiliares -1/-9 de 62,
p. ex.:
621.824 Eixos em geral

mas:
.165-233.1 Eixos etc. para turbinas a

vapor

.26

.24

621.798.22

Subdivisões auxiliares especiais
621.8.02 Modalidades de conversão ou transformação

de movimento
Os tipos de conversão de movimento
indicados a seguir podem também
implicar na direção inversa

.41

.42

.422

.426

.44

.6

.6

.64

.67

.7

.74

.77

.8

621.8

I
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li
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I
.27

I
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.28

'I
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.31

J .33
j .34

.36
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.7

.7

.2

.4

.8

.6

.2

.3

.22

.2

.21

.3

.4

.1

.6

.057

.051
.22
.26
.32
.34
.42
.44
.5

.055

.052
.4

.054

.06

.058

.836

.7
.837.2

.3

.4

.7

.838

.5
.839

.854

.855

.86

621.835.8 Discos de respingo
-, 62-234

Guias. Transmissões por corrediças. Guias
de escorregamento. Transmissões por elos
Dispositivos revestidos de empurrar e puxar
(p. ex., cabos Bowden)
Cruzes-de-malta
Acionamentos excêntricos
Planos inclinados
Transmissões por cunhas
Mecanismos de manivelas

-, 621.824.32; 621.827.2
Catracas. Dispositivos de engate e
desengate.Embreaqens

-, 62-578; 621.825
Mecanismos de catracas. Lingüetas. Rodas
livres
Dispositivos mecânicos de engate
Dispositivos de engate reciproco.
Embreagens de garras, dentes e ressaltos
Dispositivos de engate por atrito.
Embreagens de atrito ou deslizamento
Embreagens elétrica e eletromagnéticas.
Freios de Bovet
Embreagens hidráulicas. Acoplamentos com
fluidos hidrostáticos e hidrodinârnicos
Embreagens pneumáticas
Acionamentos por atrito. Rodas de atrito.
Discos de atrito. Rolamentos por atrito.
Embreagens eletromagnéticas de fricção

.85 Acionamentos e transmissões flexfveis
Subdivisões auxiliares especiais
621.85.05 Dispositivos e componentes de

acionamentos Ilexlveis
Rodas de polia e de corrente
Polias ou rodas integrais
Polias cônicas. Polles escalonedas
Polias e rodas acionadoras
Polias ou rodas acionadas
Polias fíxas Ipotias fixadas ao. eixo)
Polias soltas (polias loucas)
Rodas de corrente. Engrenagem
péra-correrrtes
Correias (e acessórios de correias)
Correias segundo a forma, seção transversal
(plana, em V, redonda etc)
Conexões, fixadores, grampos etc. de
correias
Dispositivos antideslizantes e de rendimento
para correias
Cabos e cordas (e acessórios)

. 621.85.054 ~ 621.85.052
Correntes (e acessórios)

-, 672.6
Correntes segundo o desenho (correntes
inteiras, correntes de elos, correntes de rolos,
correntes de buchas etc.
Correntes segundo a forma de elo (correntes
de elos planos, elos dentados etc.l
Conexões de correntes. Aros, grampos em
Uetc.

-, 621.88
Dispositivos de controle e direção. Guias de
correia etc.
Dispositivos para esticar e posicionar para
correias, correntes etc.
Dispositivos de esticar (p. ex., parafusos de
esticar)

-, 621.889.2
Dispositivos de posicionar e deslocar (p. ex.,
forquilha da correia, garfo)
Acionamentos flexfveis segundo o
desemo.enho, velocidade, potência de safda

621:85.06 ~ 621.83.06
Divisões principais
621.852 Acionamentos por correias

.4 Acionamento por correias segundo a forma
da correia
Acionamento por correias segundo o
desenho (acionamentos abertos, cruzados,
em ângulo)
Acionamentos por cabos por cordas
Acionamentos por correntes
Manipulação de materiais (manipulação
mecânica) em geral

-, 62-237; 621.6; 625.1/.5; 629

Engrenagens cilfndricas de eixos paralelos.
Engrenagens cilfndricas de dentes retos.
Engrenagens helicoidais. Engrenagens
helicoidais duplas (em espinha de peixes)
Pinhões e cremalheiras. Segmentos
dentados
Engrenagens externas
Engrenagens internas
Engrenagens cônicas. Outras engrenagens
em eixos que se interceptam
Engrenagens cônicas com dentes retos e
helicoidais
Engrenagens cilindricas em eixos que se
interceptam
Engrenagens em eixos não-paralelos, que
não se interceptam
Pares de engrenagens helicoidais cruzadas
Engrenagens hipoidais
Engrenagenssem-firn
Engrenagens de lanterna (pinhão de
lanternim)
Engrenagens não-circulares
Engrenagens ellticas
Engrenagens hiperbólicas
Engrenagens eplcrcllces. Engrenagens
hipocfclicas. Engrenagens planetárias.
Outras engrenagens e trens-de engrenagens
Engrenagens planetárias com três eixos
coaxiais. Engrenagens diferenciais
Engrenagens planetárias com mais de três
eixos coaxiais
Trens de engrenagens planetárias
Trens de engrenagens variáveis com ramais .
Trens de engrenagens com desvios variáveis
Cames

-, 62-233.52

.4

.2

·7

.61

.64

.5

.51

.52

.6

.28

.12

.15

.16

.2

.22

.3

.35

.36

.38

.4

.8
.826

.65

.68

.835.2

Acoplamentos desconectáveis
Acoplamentos para eixos e não alinhados.
Juntas universais. Juntas Cerda"
Acoplamentos flexíveis. Acoplamentos
elásticos
Acoplamentos extensfveia
Peças oscilantes elasticamente

621.826 = 62-27, p. ex.:
621.826.22 Molas helicoidais etc.

(retirado de 62-272.2)
Bielas. Manivelas. Excêntricos
Bielas
Manivelas. Manivelas de disco.
Contramanivelas

-, 621.824.32; 621.837.7
Excêntricos
Elos, juntas articuladas. Articulações.
Mecanismos oscilatórios. Alavancas
articuladas. Pinos e elos
Transmissões mecênicas. Engrenagens.
Rodas dentadas e cremalheiras. Carnes.
Corrediças. Catracas. Embreagens

-, 62-233.3i.9
SubdiVisões auxiliares' especiais

Elementos
Tipos de transmissão. Velocidades. Potência
de safda
Reduçáo de velocidade. Razáo constante.
Aumento de velocidade. Reversão da direção
do movimento
Transmissões para reversão da direção do
movimento. Engrenagens de reversão
Mudanças de velocidade. Velocidade
continuamente variável.'Mudança
escalonada de velocidade. Mecanismos de
roda livre (engrenagens loucas).
Transmissões de sobre marcha
Gamas (faixas) de velocidade
Faixa de potência de safda
Transmissões coaxiais
Transmissões corri ençrenamentc constante
(engrenagens sincronizadas]
Transmissões com pré-seletores.
Acionamento automático

Rodas dentadas (rodas de engrenagem).
" Engrenagens dentadas. Perfis dentados

$übd1visóes·auxiliares especiais
621,833,01 Funcionamento. Eficiência. Atrito
I)IYi~ões principais
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Subdivisões auxiliares especiais
Os auxiliares que se seguem são também
aplicáveis em 621.87; os auxiliares 03
indicados em 621.8 não são aplicáveis
aqui

621.86.01 Teoria. Carregamento, carregar
.016 Carga. Peso-morto. Carga limite, (carga

máxima). Capacidade de transporte, de
levantamento. Sobrecarga

.017 Máquinas segundo modo de ação,
levantamerito ou curso da pá (garfo) etc.

.2 Máquinas de curso grande (atuando
principalmente acima do "(vai em que se
encontra a máquina)

.3 Máquinas de curso pequeno (atuando
principalmente abaixo do nfvel em que se
encontra a mécutne}

.4 Máquinas de ação combinada, de ação
composta (acima e abaixo do nfvei)

.03 Máquinas segundo o sistema de
acionamento ou propulsão

621.86.03 = 629.03. p. ex.:
621.86.032 Máquinas sobre rodas

.033 Máquinas sobre trilhos.
Trator de lagarta

.05 Componentes flexlveis de transmissão:
polias, correias, correntes etc.

621.86.05 ~ 621.85.05
.06 Dispositivosdesujeição, sistemas de polia

(de carga). Dispositivos para encher e
esvaziar,.carregare descarregar

-, 621.861
.061 Ganchos para.leventemento.Leços. eslingas,

olhais de levantamento. Tenazes, travessas
.062 Dispositivos de sujeição. [mãs para

levantamento. Dispositivos de sujeição por
sucção, pneumétlcos a vácuo

-, 621.318.38
.063 Garras. Caçambas (em cabos etc.)
.064 eás.Caçambasretr0El!scavadeiras. Caçambas

de arraste. Extremidades de corte. Cabeças
de SllcçãO~ Escumadeiras. Lâminas de raspar

.065 Cabos de suspensão. Cordas, correntes,
correias de suspensão

-, 672.6; 677.7
.067 Dispositivos para carga a granel. Calhas,

funis; tremonhas etc. (inclusive dispositivos
defechamento e alimentadores)

..068 Dispositivos de descarga (p. ex.:
descarregador de correia, carros
basculantes)

.07 Mecanismos de equipamento de
manipulação. Componentes de elevadores e
monta-cerqas etc.

.071 Curvas e desviadores em linhas ou vias de
transferência

.072 Pontos de cruzamento de linhas de
transferência

.075 Equipamento de manipulâção de
comprimento varlével.Dlspositlvos
extensrveis, telescópicos

.078 Equipamento de poços de elevadores.
Trilhos-guias. Gaiolas de elevadores

.3 Portas, portões de elevadores. Dispositivos
de fechar portas e poços de elevadores

.5 Dlspcsfttvos de sinellzaçâo e controle em
elevadores. Indicadores de andares ou mveís

.6 Parafuso principal de fixação. Dispositivos de
apoio, suporte. Freios de segurança etc.

.7 Mecanismos diversos de segurança.
Dispositivos para impedir sobrecarga,
percurso mais longo, disparo etc.

.8 Estrutura, armadura da plataforma ou gaiola
.08 Equipamento para pesar e distribuir

Divisões principais
621.861 Sistemas de polia, moitões. Dispositivos de

levantar peso. Talhas diferenciais, manuais
-, 621.86.05; 621.86.06

.3 Talhas de engrenagens ciUndricas de dentes
retos (blocos de polias com engrenagens
dentadas)

.4 Talhas diferer-ciale

.5 Talhas de parafuso sem-fim (bloco de polias
de ençrenaqem sem-fim)

.863 Cábreas, içadores etc.
.2 Cábreas de tambor, guinchos ou sarilhos
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621.863.6
.864
.865

.1

.14

.15

.2

.8
.866

.1

.2
.867

.1

.13

.15

.17

.2

.21

.22

.23

.24

.25

.3

.32

.33

.4

.5

.51

.52

.56

.6

.61

.63

.64

.65

.7

.8

Cábreas de polia, roldana ou roda
Guinchos, sarilhos, cabrestantes
Instrumentos para manipulaçio manual.
Manipuladores
Ferramentas para limpar, varrer, cavar,
esgotar. Vassouras. Rodos. Enxadas .
Ancinhos etc.
Ferramentas para segurar. Tenazes, pinças
etc .
Ferramentas para levantar. Garfos,
forquilhas etc .
Alavancas em geral. Alavancas-de~unhaetc.
Manipuladores. RobOs industriais
Dispositivos de elevaçao a pequena altura.
Macacos

-, 621.869.3; 629.11.012.73; 629.119
Macacos de alavanca etc.
Macacos de parafuso
Equipamento de transferência conUnua.
Correias transportadoras. Elevadores.
Calhas, dutos de queda
Transportadores de corrente (exceto
transportadores de caçamba)
Transportadores de corrente para deslizar ou
arrastar materiais. Transportadores de
aletas. Transportadores de correntes duplas.
Transportadores de corrente para arrastar.
Arrastadores
Transportadores de corrente para carregar
materiais. Elevadores com lança.
Transportadores de empilhar.
Transportadores de placas ou de taliscas.
Transportadores de mesa, avental,
plataforma. Transportadores circulares.
Transportadores rolantes sem-fim.
Transportadores de bandeja oscilante

-, 621.876.3; 625.36 .
Transportadores decorrente de rebocar ou
empurrar (p. ex., vagonetes puxados por
corrente,troles)
Transportadores de correia. Elevadores de
correia
Transportadores de correias de lona
Transportadores de fita de aço ou esteiras
de fita de aço
Transportadores de correias com cabo ou
corda
Transportadores de correias entrelaçadas.
Transportadores de tela de arame. Esteiras
transportadoras
Transportadores de placas. Esteiras de
placas
Elevadores de caçamba. Transportadores de
caçamba, de canecas

-, 621.649.4; 621.879
Elevadores de caçamba com corrente
(caçambas basculantes)
Transportadores de caçamba com correia
Transportadores de espiral ou de hélice.
Roscas transportadoras normais, de
elevação
Calhas de escorregamento. Transportadores
por agitação
Calhas de escorregamento. Planos
inclinados. Escorregadores em espiral
Transportadores por agitação, oscilação,
vibração. Calhas de escorregamento por
agitação. Transportadores basculantes,
vibratórios etc .
Tubos de queda (poços). Tubos de gravidade
Transportadores de rolos. Transportadores
de rodfzios

-, 620.111.8
Transportadores de roletes livres
(não-motorizados)
Transportadores de roletes acionados.
Mesas com rodfzios
Transportadores de discos rotativos
Transportadores de esferas. Mesas com
esferas
Transportadores hidráulicos. Elevadores
hidráulicos. Transportadores de calha ou
tubo para fluxo de liquidas

-, 621.695
Transportadores pneumáticos. Elevadores
pneumáticos
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Subdivisões auxiliares especiais
Os auxiliares .D11.08/ístados em 621.86
são também epttoevete aqui; os auxiliares
.03 listados em 621.8 não o são

.7 Guindastes flutuantes
621.873.7 ~ 621.873.1
~. 629;124; 629.128/.129

.874 Guindastes de ponte
~. 624.8

Subdivisões auxiliares especiais
621.874.04 Guinchos automotores, cabrestantes (para

guindastes de ponte)
Também aplicával em 621.875 e 621.877

621.877.5

carga
Plataformas de carregamento. Estrados para
apoio de carga
Estrados rolantes (estrados em troles)
Cavaletes de carga
Recipientes de transferência. Contaíners de
carga. Cofres de carga. Containers para
transporte de carga

~, 621.642; 621.798.1; 656.073.235
Guindastes. Transportadores. Elevadores.
Escadas rolantes. Niveladoras. Escavadoras.
Dragas

~. 62-237; 624.96
621.87:69.057.7 Guindastes.

transportadoras etc.
para locais de obra

.87

621.869.82 (cont}
.83

.85

.87

.88

Divisões principais
621.873 Guindastes em geral

.1 Guindastes fixos, estacionários

.12 Gruas não-giratórias. Gruas de tripé. Gruas
fixas de lança etc.

.13 Gruas parcialmente giratórias. gruas fixas
em paredes. Gruas de braço horizontal etc.

.15 Gruas giratórias de movimento completo
(360°). Gruas giratórias e de movimento
variável

.2/.3 Guindastes móveis, rolantes

.2 Guindastes com mobilidade limitada
621.873.2 ~ 621.873.1

.3 Guindastes com mobilidade ilimitada em
terra

621.873.3 ~ 621.873.1
621.873.3:629.119.4 Guindastes em

velculos de socorro

Divisões principais
621.874.2 Pontes rolantes

.4 Pórticos

.7 Guindastes de ponte com equipamento
especial

621.874.7:621.74 Pontes de fundição
.875 Guindastes transportadores, (móveis).

Guindastes de portal
-. 622.69
621.875.04 Guinchos automotores,

cabrestantes (para guindastes
móveis e de portal)

.1 Gruas transportadoras

.4 Plataformas deslizantes ou rolantes. Pontes
rolantes

-. 625.155
.5 Guindastes de portal (pórticos)

.876 Elevadores. Escadasrolantes. Monta·cargas
-. 622.67; 626.5; 69.026.6/.7

.1 Elevadores de plataforma para operações de
lançadeira. Elevadores de carga (elevadores
de serviço). Elevadores de passageiros
(elevadores do pessoal). Guinchos inclinados
(planos inclinados)

-. 621.86.0781.621.87.078); 621.863;
621.867

.2 Elevadores de caçamba
--> 621.863

.3 Instalações de elevação de funcionamento
continuo. Elevadores continues. Escadas
rolantes

-. 621.867; 625.36
.877 Guindastes de cabo. Escavadores de cabo.

Dragas de cabo
Ap/íca~se também aqui o auxiliar .04 de
621.874.04
-. 625.577

.3 Guindastes de cabo

.5 Guindastes de cabo de portal. Guindastes de

Transportadores de sucção. Tubos de vácuo.
Exaustores

621.867.81.068 Dispositivos de descarga.
Bocais de aspiração.
Coletores. Tambores de
descarga

Transportadores a pressão, a ar comprimido.
Tubos a ar comprimido
Condutos pneumáticos
Transportadores pneumáticos para cargas
unitárias (p. ex., despacho pneumático de
unidades postais). Tubos para mensagens
etc.

-. 656.865.455
Transportadores centrifugas.
Transportadores de tambor
Vefculas para manipulação de materiais

--> 621.335; 621.867.17; 629.1-44
621.868:629.11.012.57 Sobre trilhos

Veiculos que se movem livremente no piso
ou no pátio
Veículos sem equipamento de elevação.
Carro de carga sobre rodízios. Estruturas,
prateleiras etc. com rodfzios

--> 629.111.31
Com um só eixo. Carros com um só eixo
ou uma só roda. Carros de mão
Com mais de um eixo. Carros de mão, trales.
Reboques. Carros sem forquilha
Veiculas com equipamento para içar ou
levantar
Com um só eixo. Carros de mão com
dispositivos para içar. Carrinhos
porte-tonéis. Escadas mecânicas para
carroças etc.
Com mais de um eixo, com elevador baixo.
Carretas, trotes, com plataforma. Carretas
com empilhadeira de baixa elevação
(carretas com -elevadores baixos)
Velculos com equipamento para alta
elevação. Caminhões com guindastes.
Carretas com elevadores de alta elevação.
Empilhadeiras extensíveis

~. 629.1-474.22
Veiculas sobre trilhos para piso e pátio.
Vagonetes, vagões sobre trilhos

-. 625.1/.5
Vagões especiais sobre trilhos para
transporte interno
Instalações com vàgões sobre trilhos
acionados manualmente
Instalações para transporte de carga em
carras sobre trilhos, com acionamento
estacionário. Sistemas de tração por
correntes, cabos, corda
Instalações de vagonetes
auto-propulsionados sobre trilhos
Equipamento auxiliar para completar
unidades de carga. Dispositivos de carga e
descarga, inclusive em veiculas

621.869:629.114.4 Dispositivos de carga
e descarga em
veiculas de carga,
caminhões,
camionetas etc.

Dispositivos de descarga para veiculas sobre
trilhos. Basculantes
Dispositivos de carregamento, enchimento.
Rampas de carregamento. Plataformas,
pontes de carga. Estágios de elevação.
Plataformas de trabalho
Carregadores

-. 621.86.067; 622.619
Carregadores intermitentes. Carregadores
de batelada, unitários. Carregadores com pás
quadradas. Gancho de engate, gancho de
arrasto. Carregadores de pá
Carregadores continuas. Carregadores por
agitação, vibração, oscilação. Carregadores
com elevadores de caçambas
Acessórios para formação de cargas
unitárias. Estrados para carga (pal/ets).
Recipientes de transferência

.--> 621.798
Estrados para transporte de carga (pal/ets).
Acessórios para estrados para transporte de

.62

.82

.8

.46

.4

.2

.3

.44

.68

.64

.66

.869
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.879

.088

.085

.087

.21

.215

.211

.213

.214.2

.216

.217

.218

.219
.4

.3

.4

.6

.4

.449

.5

.8

.64

.63

.6

.2

.12

.13

.17

.2

.4

.5

.6

.7

.8

.3

.888
.2

.889.2

.3

.5

.6
.887

.883

.886
.1

.885

.884

Divisões principais
621.882.1 Parafusos e porcas em geral. Dimensões.

Furos possantes etc.
Parafusos e porcas segundo a forma, a
cabeça etc.
Parafusos e porcas de cabeça hexagonal
Parafusos e porcas de cabeça quadrada.
Parafusos de cabeça em forma de martelo,
de cabeça em T
Parafusos de cabeça serrilhada ou fresada.
Parafusos de borboleta
Parafusos de cabeça redonda, circular.
Parafusos de cabeça com fenda dupla.
Parafusos com encaixe na cabeça
Parafusos de cabeça perfurada, com furos
Parafusos com entalhes, ranhuras
Parafusos de borboleta
Parafusos sem cabeça. Prisioneiros
Parafusos de pino ou de perno-cavllha
Porcas

621.882.3 ~ 621.882.21
Arruelas
Arruelas de pressão
Travamento de parafusos e porcas .
Dispositivos de segurança para parafusos.
Pinos fendidos. Contraporcas. Porcas de
aperto. Retentores de porcas etc.
Parafusos (em especial, parafusos de
ancoragem)

~, 62-229.312; 621.828
Cavilhas de união. Parafusos de fixação e de
estribos. Parafusos em U
Cavilhas de talas. Cavilhas farpadas. Cavilhas
de assentamento. Cavilhas de expansão
Chaves de boca; Chave inglesa. Chaves de
fenda, chaves de parafusos
Chaves de boca simples
Chaves de boca dUp'las
Chaves de gancho. Chaves em C
Chaves de boca de ponta fechada. Chaves
quadradas
Chaves para porcas com ranhuras,
porcas-castelo. Chaves de boca de inserção.
Alavancas de parafusos
Chaves de boca ajust'~'tl;.)!. Chave inglesa
Chaves de boca ccm Lvacterrsticas
especiais. Chaves a catraca
Chaves de canos (chaves ciHndricas)
Chaves de parafusos, chaves de fenda
Ferramentas para extração de parafusos
quebrados
Rebites e rebitamento. Ferramentas para
rebitar

-, 621.976
Dispositivos para fixação por meio de
ganchos, alças, presilhas, anéis e seus
acessórios. IIhoses etc.

-, 621.643.066; f"643.4
Pinos. Pregos. lingüeiél:ii, chavetas e cunhas
Cavilhas, pinos, tarugos (para furos
existentes]
Pregos. Pregos sem cabeça. Percevejos.
Pinos para painéis
Grampos, sargentos etc.
Pinos fendidos. Contrapinos
Chavetas. Cunhas
Anéis. Buchas. Colares, pinças etástica (de
torno). Camisas (mangas). Colares de
contração. Anéis de localização, de
centralização. Anéis ajustáveis. Buchas de
espaçamento. Buchas de mola, buchas
fendidas etc.
Fixadores com algum movimento
Dobradiças. Pernas. Gonzos. Articulações

-, 683.36
Molas como peças de fixação

-, 62-272
Suportes elásticos. Montagens, conexões de
borracha etc .

-, 62-752
Esticadores de cabo, de arame. Torniquetes.
Parafuso tensor

-, 621.85.058.2
Conexões de inserção e torção (junções de
baioneta) em geral

-, 621.316.541; 621.316.582;

.32

.6

.31

.322

.3

.323

.324

.44

.48

.327

.328

.4

.41

.45

.88

621.877.5 (cont)
.7

.878.2

cabo em pontes
Escavadoras de cabos. Dragas de cabos
Equipamento de nivelação. Tratores
niveladores. Niveladoras. Patrolas
Raspadores de arrasto. Pás rnecânlcas

.-, 621.869.44
Maquinaria para escavação. Escavadeiras
mecânicas. Dragas mecânicas

-, 621.86.064 (e 621.87.0641; 622.232;
622.271.5; 627.748

Máquinas de escavação intermitente, com
uma só caçamba ou pá. Dragas de caçamba
Máquinas universais de caçambas com
acessórios permutáveis. Máquinas
escavadeiras de uso múltiplo
Máquinas escavadeiras especializadas, de
uso único, e somente com um ou dois tipos
de acessórios
Máquinas escavadeiras de caçamba alta e
baixa com braço rlgido

621.879.322.017.2 Máquinas
escavadeiras de
caçamba alta.
Máquinas com pás
planas, na frente, de
empurrar, de alcance
variável etc. Máquinas
de caçambas
basculantes etc.

.3 Máquinas
escavadeiras de
caçambas baixas de
pás traseiras e dragas
etc.

Escavadeiras de arrasto
Máquinas com caçambas de garra. Garras
mecânicas. Dragas com garras
Máquinas escumadeiras
Máquinas escavadeiras com outros tipos de
aceasõríos. Máquinasçom pás,
escarificadores,saca-tocos, arletes etc.
Máquinas de escavação continua
Máquinas de escavação helicoidal.
Escavadeiras de rosca sem-fim
Máquinas de escevação com elevador de
cadeia. Escavadeiras de caçamba de cadeia.
Dragas de alcatruz. Dragas·aspirantes com
cabeçote cortador
Escavadeiras de sucção. Dragas hidráulicas
e de sucção (dragas com bomba de sugar
areia, lama etc.)
Escavadeiras com pás de movimentos
rotativos
Dispositivos de fixação, sujeição. Elementos
de fixação

-, 621.778.8; 624.078.4; 672.88
Subdivisões auxiliares especiais
621.88.084 Montagem por contração. Ligação por

contração. Ajuste por contração (por
aquecimento, por esfriamento)
Junção de metal em chapas em geral
Ferramentas para inserir e fixar peças de
fixação
Ferramentas para afrouxar, extrair, remover
peças de fixação

621.886.6.088 Ferramentas para extrair
chavetas e contrapinos

Divisões principais
621.881 Ferramentas de fixação

.2 Morsas.,Sargentos. Garras. Grampos

.4 Tenazes. Torqueses. Pinças. Alicates
.882 Fixadores de roscas. Parafusos. Porcas e

parafusos. Arruelas
-, 621.99

Subdivisões auxiliares especiais
621.882.082 Sistemas de roscas

.1 Roscas métricas

.2 Roscas Whitworth

.3 Roscas especiais de perfil triangular

.4 Roscastrapezoidais

.5 Roscas com dentes de serra

.6 Roscas redondas

.7 Roscas de parafuso de madeira

.8 Roscas especiais para parafusos
euto-atarraxantes (exceto parafusos de
madeira)

i
I
l!
II

II

I!

('

II
I

'I![

li:
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621.921

.2

.3

.4

.5

.7

.1

.2

.3

.2

.3

.4

.6

.2

.a

.911

.912

.913

.914

.91B

.2

.4

.B
.919

.921

.92

621.9.029 (contl 621.9.029:621.923.6 Afiação de
, ferramentas
.04 Técnica e processos especiais de

ferramentaria e usinagem
.041 Fabricação de ferramentas manuais

-, 621.9.021
.042 Fabricação de ferramentas motorizadas

-, 621.9.022
.044 Moldagem com alta taxa de energia.

Moldagem por explosão
-, 621.7.044; 621.98.044

.047 Usinagem e fabricação por processos
qufmicos e eletroqulmicos gravação a
água-forte. Usinagem eletrolftica etc.

-, 621.7.025
.048 Usinagem por erosão, explosão.

Eletro-erosão. Uslnaqem.com ultrassom,
com vibrações. Usinagem com feixes de
partículas. Usinagem com feixes de elétrons
etc.

-I 621.547 e respectivas referências
.06 Máquinas: projeto, disposição, montagem,

componentes principais, unidades
acessórias

621.9.06 ~ 621.7.06
.07 Aparelhos de moldar. Aparelhos de copiar.

Matrizes. Formas (gabaritos). Moldes etc.
621.9.07 ~ 621.7.07

.08 Medição. Testes
~, 53.0B; 531.7; 681
.08 não se aplica em 621.9261.927

Divisões principais
621.91 Corte ou usinagem com formação de cavacas

em geral
-, 621.96

Plainamento, (em plaina de mesa ou plaina
limadora), (técnicas, ferramentas,
equipamentos). Plainas e talhadeiras
manuais

-, 674.056
Plainas manuais. Esgathes. Plainas de
rebaixar. Guilhermes. Rasouras. Enxós etc.
Talhadeiras a frio. Corta-frios
Raspadores
Espátulas. Facas de tanoeiro. Corta-chefes
Icortechés)
Formões para trabalhar madeira. Goivas

~, 674.054
Máquinas de plainar (em plaina de mesa ou
plaina Iimadora)

621.912.025 taminas de máquinas de
plainar

Máquinas de plainar com peça de trabalho
móvel. Plainas de pórtico e pedestal
Máquinas de plainar COm ferramenta móvel.
Máquinas de aparelhar. Máquinas de
desengrossaretc.
Plainas Iimadoras (com torpedo horizontal de
retorno rápido)
Máquinas de abrir ranhuras e encaixes
Fresagem. Técnicas, fresas e fresas
geradoras de engrenagens, máquinas e
equipamentos
Fresas manuais ou mecânicas. Fresas de
topo. Fresas periféricas
Máquinas de fresar. Fresadoras
Máquinas combinadas e fresar e modular
Fresadoras geradoras de engrenagens. Fresa
geradora

621.914.6:621.B33 Fresas geradoras de
engrenagem

Limadura e raspagem. Técnicas,
ferramentas, máquinas e equipamentos

-, 674.055
Limas (particularmente limas manuais)
Raspadeiras gresas. Ferramentas de ralar
Máquinas de limar e raspar
Brochagem. Brochas (brochadeiras)

-, 621.951.7
Brochas (especialmente brochas manuais)
Máquinas de brochar (brochadeiras)
Materiais e ferramentas abrasivos. Técnicas
de retificação e afins. Trituradores,
separadores, misturadores de abrasivos
Abrasivos. Materiais abrasivos. Materiais de
polimento
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.1

.7

.6

.2

.1

.21
.22
.25
.2B
.3

.4

.5

.6

.7

•B

.9

.021

.02

.02~

.022

.029

.892

.B91

.893

.B94

.895

.B96

.B99

621.889.8 Icontl
.89

621.9

621.643.415
Lubrificação. Lubrificantes. Dispositivos de
lubrificação

-, 531.43; 62-72
Generalidades. Atrito em máquinas.
Propriedades dos lubrificantes

-, 532
Lubrificantes. Óleos. Graxas

-, 665.637.6; 665.765
Óleos segundo o processo de fabricação, p.
ex. polimerização, hidrogenação
Lubrificantes minerais hidrocarbonados.
Óleos e graxas minerais
Óleos obtidos a partir do petróleo
Óleos de linhita. Óleos de xisto
Grexee minerais
ÓLeos sintéticos
Óleos orgânicos. Óleos vegetais. Óleos
animais
Misturas de óleos minerais e de óleos
orgânicos
Óleos e graxas consistentes, solidificados
Óleos solúveis e ernulsificáveis. Óleos para
usinagem. Óleos de corte etc.
Grafite como lubrificante. Emulsões de
grafite
Oleos e graxas contendo aditivos especiais.
Óleos impregnados de borracha. Graxas de
alto vácuo. Oleos e graxas com alta
condutividade elétrica. Lubrificantes com
aditivos para prevenção de corrosão, com
ponto de solidificação mais baixo etc.
Produtos lubrificantes, exceto óleos, graxas
e grafite. Lubrificação por pelfcula de metal
Material para diminuir o atrito. Materiais
contra o atrito
Materiais para aumentar o atrito. Materiais
de atrito
Óleos de esfriamento de ferramentas de
corte
Aparelhos de lubrificação, depositas,
dispositivos. Almotolios, engraxadeiras,
bombas
Reaproveitamento, recuperação de
lubrificantes usados. Purificação
TRABALHO OU USINAGEM COM
FORMAÇÃO DE CAVACAS. TRABALHO COM
ABRASIVOS. TRABALHO DE CORTE,
RETIFICAÇÃO, TRABALHO DE CHAPAS.
LAMINAÇÃO DE ROSCA ETC. OPERAÇÕES.
FERRAMENTAS, MÁQUINAS. E
EQUIPAMENTOS LAMINADO

-, 669.056
-Subdivisões auxiliares especiais
621.9-1/-9 Detalhes de máquinas, ferramentas,

equipamentos, processos etc.
Subdivisões indicadas em 62
621.9.01 Princíplos e teoria da ferrarnentaria e

usinagem. Usinabilidade, trabalhabilidade
etc.

621.9.01 = 621.7.01
Ferramentas de corte. Ferramentas que
formam cavacos, aparas

-, 621.753
Ferramentas manuais de corte, etc.

-, 621.9.041
Ferramentas motorizadas de corte .
Máquinas-ferramenta

-, 621.9.042
Ferro de corte (a ferramenta propriamente
dita). Tipos. Ferramentas com ponta de aço,
de ponta dura etc.
Tipos de ferramentas de corte. Ferramentas
em-perfil (pentes de roscas). Ferramentas
com ponta para furar e abrir sulcos.
Ferramentas cortantes. Ferramentas de
superffcie etc.
Ferramentas com ponta de aço. Pontas de
aço para ferramentas (soldadas ou brasados)
Ferramentas de ponta dura. Pastilhas de
metál duro, cerâmica e diamante

62L9.025.7:669.01B.25 Pastilhas de
metal duro

.9 Pastilhas de
cerâmica

Ferramentas usadas, gastas e seu tratamento
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.7

.8

.2

.9

.911

.912

.913

.914

.915

.95

.916

.918

.93

.083

.086

.084

.085

.4

.2

.8

.5

.76

.3

.7

.88

.926

.927

Divisões principais
621.927.1 Trituração e moagem de materiais moles a

mão
-, 621.926.1

.3 Instalações e equipamento de moagem com
mós

.4 Instalações para moer, triturar e britar com
cilindros

.7 Moinhos pequenos para fins especiais.
Moinhos de café, de pimenta etc.

621.927.7 ~ 621.926.7, Le.
621.927.76 Moinhos de parafusos,

621.924.9.024 Bico de [atear, jato
Divisões principais
621.924.91 Máquinas de [atear, assopradores: tipos

principais
Máquinas de [atear abertas. Aparelhos de
jatos de areia de jato livre ou de mangueira
Máquinas de jatear fechadas, em caixas
Máquinas de jatear de tambor
Máquinas de Jatear de mesa rotativa
Máquinas de [atear de mesa motriz (tipo de
sucção ou pressão) com bicos injetores
rotativos ou oscilantes
Máquinas de jatear de mesas rolantes
Máquinas de jatear centrífugas
Limpeza com jato d'água (jateamento úmido)

-, 621.7.024.2
Recintos para jateamento: gabinetes, caixas,
cabines etc.
Cominuição. Trituração. Britagem. Moagem.
Pulverização (especialmente de materiais
duros)

Classificar aqui a cominuíção em geral,
bem como a cominuição de materiais
duros
-, 621.927; 622.73; 662.923; 664.73

Subdivisões auxiliares especiais
621.926.082 Redução preliminar a grumos, fragmentos.

Redução, quebra, trituração grosseiras
Redução secundária, intermediária. Quebra
em pedaços menores. Trituração média fina
Redução àfarma granulada. Trituração .flna
Redução às dimensões de partículas.
Moagem fina
Redução a pó fino. Moagem extraflna.
Pulverização

Divisões principals
621.926.1 Quebra e trituração manuais. Quebra a

martelo, pilão, almofariz etc.
-, 621.927.1

Britadores e trituradores mecãnicos em
geraJ. Trlturadoresde mandíbula.
Trituradores de bi~orna de cisalhamento
Trituradores e moinhos de cilindros, cones,
esferas etc. Moinhos de cilindro (britadores
giratórios. trituradores de cilindro). Moinho
de anel. Moinhos de esfera centrffugos.
Misturadores de areia. Moinhos de areia.
Moinhos de barro para tijolos. Moinhos de
mós
Trituradoresde impacto, Moinhos de pistões.
Moinhos de martelos. Desintegradores
Moinhos de esfera com peneira. Támbores
de esferas. Moinho triturador de barras ou
tubos. Moinhos de esferas vibratórios.
Moinhos compostos
Moinhos com ação de cisalhamento ou
esfregamento. Moinhos de atrito. Moinhos
de discos, cones e sinos. Bocaste
Moinhos de parafusos sem-fim

-, 621.927.76
Moinhos de redução extrafina com
dtsposittvcs auxiliares de separação
Pulverizadores por correntes de ar
{pulverizadores com correntes de ar para
remoção de partículas), Moinhos de
turbilhão redemoinho, de vórtice
Cominuição de materiais moles. Trituraçáo.
Britagem. Moagem. Pulverização

-, 631.333.92; 631.361.8; 631.363.2;
664.7

Subdivisões auxiliares especiais
621.927.082/.086 Grau de cominuição ou de redução de

tamanho
621.927.0821.086 ~ 621.926.082/.086

.025

.024

.34

.4

.3

.2

.5

.6

.7

.3

.2

.5

.56

.57

.6

.4

.5

.6

.3

.7

.8
.922

.923

.924

621.921 (cont)

.1
~, 666.792

Abrasivos metálicos. Pós, pastas etc. de
metal
Saibros e arenitos abrasivos. Esmeril, areia,
vidro, basalto. Carbureto de silício e outros
abrasivos de silfcio e carbonetos
Outros abrasivos inorgânicos. Vermelho de
polir (óxido hidratado de ferro). Po-oe-trtpoli
(tripclita, dtatomlto. terra de lnfusórlos).
Corindon. Pedra-pome. Grada. Chumbo
vermelho (mfnio ou zarcão)
Diamante como abrasivo
Materiais vegetais para polir. Cortiça,
partlculas de madeira etc.
Couro, camurça etc. para polir
Papéis e tecidos revestidos de abrasivos.
Lixas etc.

~, 676.265
Produtos têxteis para polir. Panos, feltro etc.
para polir
Borrachas e plásticos para polir
Ferramentas abrasivas. Mangas, rodas,
discos, pedras etc. para retificar e polir

Para ferramentas. Motorizadas
-,621.924

Subdivisões auxiliares especiais
621.922.023 Varetas, aços etc. abrasivos. Pedras de afiar.

Esmeris
Tábuas, placas abrasivas. Mangas de
esmeril. Pedras de amolar lubrificadas a óleo
Rodas, tambores, discos etc. abrasivos.
Discos de polir. Rodas abrasivas. Rebolos.
Mós

Divisões principais
621.922.1/.8 Ferramentas abrasivas segundo o material

621.922.11.8 ~ 621.921.11.8
Processos de retificar, polir e semelhantes
(e equipamentos relacionados)

Subdivisões auxiliares especiais
621.923.045 Retificação entre centros

.046 Retificaçãásem centros
Divisões principais
621.923.1 Retificação de superificies planas e curvas

em geral. Retificação da superfície com
rebolo (em substituição à fresagem, limadura
etc.}
Retificaçáo grosseira. Processos
preliminares de desrebarbos
Retificação intermediária, semifinal. Preparo
da superfície
Retificação fina. Acabamento. Alisamento
Polimento (e polidores). Superacabamento
Retificação das bordas e das pontas.
Retificação, afiação de ferramentas
Polimento; Lapidação Brunimento.
Acabamento mate. Acabamento brilhante
(acabamento espelhado). Acabamento
Máquinas de retificar e polir (de limpeza,
afiação, melhoramento da superllcie etc.I.
Limpeza com esmerilhador. Limpeza com
escovas. Limpeza com jato de areia etc.
Retificas com superflcle plana ou chata e
movimento linear. Retfficas alternativas,
oscilantes etc. Retificas contfnuos com fita
ou correia sem-fim
Máquinas e equipamentos de retfficar
superffcies com discos rotativos. Lixas
rotativas

621.924.3 ~ 621.924.5
Retfficas cllindricos e máguinas de "honing"
Retfficas cilindricos externas etc .
Retificas cilindricos internas
Retificas cilindricas de perfis especiais

621.924.6:621.833 Retfficas cilindricas de
engrenagens

Limpeza e polimento, em tambores rotativos.
Acabamento em barris
limpeza com escovas. Escovas e escovas
mecánicas para escamar e raspar. Escovas
de metal etc.
Equipamento a jato para erodir. Jatos de
areia. Jatos de granaJha etc. Máquinas e
equipamentos para jatos de abrasão

-) 621.547 e respectivas referências
Subdivisões auxiliares especiais
621.924.9.023 Partlculas abrasivas. Areia, granalha etc.
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.97
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.7

.2

.96
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.4

.3

.2

.4

.023

.022

.026

.025.7

.024

.066

.929

.93

.6

.7
.934

.3

.933

621.928.95

621.93.021

Separação de poeira com filtros secos
(exceto de pano)
Separação de poeira com uso do efeito da
ressonãncia etc.
Separação de poeira, com uso de Hquldos,
inclusive filtros úmidos
Misturadores de sólidos ou semi-sólidos.
Amálgama de sólidos com líquidos

-, 66.063
Misturadores de lâminas, facas ou pás.
Agitadores etc.
Máquinas misturadoras de parafuso sem-fim
Misturadores por vibração, oscilação •
agitação
Serras, serrarias,p técnicas de corte
semelhantes

-, 621.96/.98; 631.342; 674.053
Subdivisões auxiliares especiais

Alguns dos auxiliares que se seguem
derivam da lista em 621.9

Serras e cortadores manuais em geral,
inclusive cabos e estruturas
Serras e cortadores mecânicos em geral,
inclusive portadores e estruturas
Lâminas em geral: forma e elementos
(exceto dentes)
Dentes de serra. Lâminas segundo o tipo de
dentes. Lâminas dentadas (exceto serras a
quente). Travaqem, igualizàção, afição etc.
Lâminas de bordas duras. Dentes calçados
de pontas duras. Dentes de metal duro,
cerâmica e diamante
Serras que utilizam abrasivo ou calor. Serras
de cabo de aço. Discos abrasivos de corte.
Serras (chapas de cortejo Serras quentes
(serras de atrito ou fusão), Serras de arco
elétrico
Dispositivos de tensão. Tensionadores de
lâminas

Divisões principais
621.932 Serras e serraria manuais

.2 Serras manuais rfgidas. Serras braçais para
um só homem. Serras de marceneiro
Serras manuais com folga. Serras manuais
~ara dois homens
Serras de vão pequeno (serrotes), serras de
armação, serras de arco. Serras de cortar
metal. Serras tico-tico. Serras para metais.
Serras de armação de serralheiro. Serras de
jardineiro. Serras de podar. Serra para
madeira
Serras de grande envergadura, serras
manuais, serras de voltear. Serras de
lenhador. Serras de derrubar árvores e fazer
toras. Serras de construtor, carpinteiro.
Serras manuais de torno. Serras de
meia-esquadria para molduras. Serras de
bisei
Serras mecânicas de movimento alternativo.
(serras mecânicas de pistão). Serras
motorizados de vaivém
Serras de lâminas rfgidas com movimento
alternativo. Serra para recortes
Serras altenativas de lâmina de tração, curso
de puxar ou laminada forjada. Serras de
cortar retesadas por mola
Serras mecânicas a arco. Serras mecânicas
para metal. Serras mecânicas de arco e serras
para metais
Serras mecânicas de tornear. Serras para
recortes com ptstão rotatlvo. Serras
mecânicas para recortes. Serras de vaivém
(tico-ttcos)
Serras em jogo. Jogos de serras
Serras de recortar com alimentação em jogos
Serras circulares. Serras rotativas
Serras circulares com a peça a trabalhar
levada él lâmina da serra (serras circulares
sem curso linear)
Serras circulares com a lâmina conduzida à
peça a trabalhar. Serras circulares em avanço
linear. Serras circulares tranversais. Serras
circulares portáteis etc.
Serras circulares combinadas, com o
trabalho conduzido à lãrnlna da serra, e
avanço da serra

621.927.7

621.927.7 (cont) sem-fim, p. ex., moedores de
carne

-, 641.512
.928 Equipamento para separar, selecionar,

peneirar, joeiras, crivar. Peneiras; crivos,
telas. Separadores. Extratores

-, 622.72; 66.06; 66.07
Subdivisões auxiliares especiais
621.928.028 Partes ou elementos de separação.

Plataformas, acessórios de crivos
.t Peneiras de barras de grades ou grelha.

Penira grossa de barras (para minérin]
.2 Placas perfuradas. Placas de crivo
.3 Peneiras de tela de arame
.4 Filtros, coadores de pano
.7 Peneiras de controle (peneiras para sobre

tamanho, guarda, verificação
Divisões principais
621.928.1 Técnica da separação em geral. Processos

de peneiragem baseados em propriedades
diversas

.11 Separação, seleção, coleta manuais (p. ex,
cata de pedras)

.12 Métodos de diferença da densidade. Seleção
por.gravidade

.13 Métodos de diferença do tamanho.
Graduação pelo tamanho. Seleção pela
dimensão

.14 Métodos baseados na diferença de
resistência ao fluxo de fluidos. Separação por
corrente de arou de líquido

.17 Processos de separação baseados na
aderência

.2 Peneiras, crivos. Técnicas e equipamento de
peneiragem e crivagem

.21 Peneiras e crivos estacionários

.22 Peneiras e crivos contínuos (correia de tela
sem-fim etc.)

.23 Peneiras e crivos de movimento, alternativo.
Peneiras oscila Ates, vibratórias

.24 Peneiras e crivos ciUndros e.prisméticos.
Peneiras rotativos. Peneiras de tambor,
cilíndricas, cônicos etc.

.26 Peneiras rolantes (peneiras de barras
rolantes). Peneiras grossas de barras
rolantes

.3 Centrifugas. Separadores centrffugos.
Separadores e classificadores de ciclone.
hldrociclones. ciclone' a gás. Assobios.
Extratores hidráulicos

-, 621.928.93; 648.32; 66.066.4;
66.067.5

.4 Separação por meio de água, de lavagem.
Separadores, graduadores, classificadores a
água. Elutriadores

-, 622.75/.77
.44 Concentradores. Espessadores etc.

-, 66.082.2
.45 Classificação ou dimensionamento por

combinação de água corrente e
sedimentação

.46 Sedimentação. Cones, poços de
sedimentação, decantadores etc.

047 Lavagem em água corrente. Rolos
.48 Lavagem. Lavadores de mesa. Lavadores de

lavanderia
-, 622.763

.5 Separação e separadores por flotação.
Separadores que usam a tensão interfacial

-, 622.765
.6 Separação e classificação por corrente de ar.

Separadores de turbilhão. Separadores por
corrente de ar

.7 Separação e separadores eletrostáticos
-, 621.359

.8 Separação e separadores magnéticos. Imãs
como separadores

.9 Separação, extração e coleta da poeira.
Extratores e coletores de poeiras

-) 628.511 e respectivas referências
.92 Separadores de poeira sem filtro. Extratores

e coletores por gravidade
.93 Separação de poeira por centrifugação.

Extratores e coletores de poeira por ciclone
.94 Separação de poeira por filtro de pano

(sacos, tubos de poeira. etc.]
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621.934.8
.9

.935
.1
.2

.936.4
.6

.937

.2

3

.4

.5

.6

941

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28

,95

.951

.2

.3

.4

.47

.5

.6

.7

.952
.2
.3

.953

.957

.96

.962

.963

.965

.966

Serras circulares oscilantes
Serras arqueadas. Serras cOncavas. Serras
cilindricas
Serras de fitas
Serras de fitas verticais
Serras de fitas horizontais
Serras de cabo. Serras de cabo de aço
Serras de cadeia
Cortedares. Fatiadores

-, 641.512
Ferramentas manuais e equipamentos
manuais para fatiar e cortar

-, 672.7
Máquinas de fatiar com movimentos
alternativos
Máquinas de cortar e fatiar com movimento
circular, rotativo
Máquinas de cortar e fatiar de fita
Fios cortantes. Ferramentas com fios
cortantes, p. ex., corte dares de queijo
Tornos. Torneamento, jaceamento, furação
etc.

-, 674.057
621.941.025 Ferramentas de tornear,

ferros de cortar etc.
Tornos dejacear
Tornos de pontas. Tornos mecânicos
Tornos automáticos e semi-automáticos.
Tomos revólver
Tornos universais. Tornos para contornos,
formas. Tornos copiadores, tornos repetição
'rornosde roscas. Tornos de acabamento em
latão
Tornos de precisão. Tornos de relojoeiro
Tornos especiais. Tornos para roda. Tornos
para manivelas, para componentes
multiaxiais. Tornos para tornear e furar.
Máquinas de broquearhorizontal
Tornos verticais. Máquinas verticais de
torneare furar
Brocas. Furação, alargamento

~, 622.24; 674.055; 679.8.055
Furação,mecânica em geral. Ferramentas
manuais deturar. Brocas manuais,
alargadores etc.
Sovelas. Tachas. Pregos. Outras ferramentas
simples de perfuração
Verrumas.Tradm;,_ Puas. Outras ferramentas
de furar com bordas torcidos. Verrurna para
madeira; terra etc. Verruma de centro, de
colher de cavilhas
Brocas, prinCipalmente para trabalhar
metais. Brocas de ponta chata. Brocas de
ponta aguçada. Brocas de centro. Brocas
para furos a serem rosqueadce. Brocas
hetrcoldals
Escareadores. Oriffcios cônicos
Furadores menueiaberbequins. arcos de
pua. Puas manuais (arcos de pua de
carpinteiro)
Arcos de pua de catraca (e colunas de furar)
Alargadores. Alargamento

-, 621.919
Máquinas de furar (furadeiras)
Furadeiras radiais
Furadeiras verticais (máquinas de furar de
coluna e pilar)
Máquinas portáteis de furar (furadeira
motorizada, manual)
Dispositivos para centrar. Punções de bico
Corte sem formação decavacas.
Pucionamento, recorte, eisalhamento etc.

-, 621.91
utensrnoe manuais para perfuração.
Punclonadorea manuais, cortadores de furos
etc.
Máquinas motorizadas de punclonar e
recortar. Puncionadores mecânicos,
perfuradores

-, 621.979
Tesouras e cisalhamento em geral para
partir, aparar, recortar etc.
Tesouras manuais ou de bancada.
Aparadores de guílhotina, tesouras para
cortar metais, tesouras de jardinagem etc.

621.966 = 621.967

621.967 Tesouras mecânicas. Guilhotinas,
aparadores mecânicos

.1 Tesouras de lâminas paralelas. Tesouras
para cortar blocos, tarugos. Tesouras para
corte curvo

.2 Tesouras de lâminas obUquas. Tesouras de
alavanca. Tesouras de tenazes

.3 Tesouras de discos rotativos. Tesouras de
lâminas circulares. Tesouras de tiras, tesoura
volante

.8 Tesouras puncionadelras combinadas
(tesouras de estamparia)

.968 Máquinas e utensflios para fender, rachar e
dividir. Machados, machadinhas. enxos
cutetar etc.

-, 631.342; 672.719; 674.053
.97 Martelos e prensas. Projeto e construção de

ferramentas e máquinas (para trabalho a frio,
trabalho a quente, conformação, prensagem,
estampagem etc.)

.972 Martelos manuais. Malhos. Marrões.
Marretas

-, 674.058
621.972.075 Cabeças de martelo (peso,

forma, equilfbrio geral etc.l
.3 Martelos de uma só cabeça. Martelos com

unha saca-preços. orelha etc. Martelo de
clava. Martelo de lascar

.4 Martelo a duas mãos, pesado. (martelos de
cabeça de metal ou de pedra). Martelos de
pena cruzada, marrões

.7 Malhos. Maças, marretas
.974 Martelos mecânicos. Martelos motorizados

Subdivisões auxiliares especiais
621.974.062 Mecanjsmos de levante e quedar dos

martelos mecânicos (p. ex., operados por
atrito)

.063 Peso do martelo, da massa cadente
Divisões principais
621.974.1 Martelos de alavanca (p. ex., para forja

aberta. para trabalhar chapasl.Mertelce
direitos. Martelos laterais. Martinetes de
básculo

.2 Martelos de queda (bate-estacas), p. ex., para
forjamento em matriz, bate-estaca

.3 Martelos mecânicos portáteis

.4 Martelos a vapor, a ar,a gás. Martelos
hidráulicos

.5 Martelos de mola
.8 Máquinas de forjar para operações

completas de forjamento. Martelos de
impacto alternativo. Máquinas de forjar por
pressão, Prensas de forjamento entre
cilindros

.976 Máquinas de rebitar. Rebitadores hidráulicos
e pneumáticos

~, 621.864
.979 Prensas: tipos. projetos, construção

621.979:621.73.06 Prensas de forjamento
.983.5 Prensas de gravação

(marcação)
.07 Ferramentas de prensas:

matrizes, punção e outros
conformadores

.1 Prensas de compressão direta sem
deslocamento da matéria-prima durante o
curso de prensagem. Prensas de alavancas
articuladas. Prensas excêntricas de cones e
manivelas. Prensas de cremalheira. Prensas
de rosca, de volante e de atrito. Prensas de
impacto, de estampar. Prensas de pistão

.2 Prensas de compressão direta com
deslocamento da matéria-prima durante o
curso de prensagem. Prensas rotativas, de
cilindros ou rolos. Calandras. Prensas
contínuas de correia ou fita. Prensas de
extrusão. Prensas de arrere etc. '

.3 Prensas de compressão indireta. Prensas
centrifugas. Prensas de fundição por injeção

-, 621.744.4; 678.057
.6 Prensas para separação e expressão de

Hquidos. Prensas de filtrar. Prensas de secar
-, 66.067.4; 66.068

Subdivisões auxiliares especiais
621.979.6.068 Vasos, recipientes filtrantes. Tubos de

drenagem. Peneiras etc.

286
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Divisões principais
621.979.62 Prensas fechadas. Prensas de armação, tela

e calha
.64 Prensassemi-ebertaa.Prensas de caixa

americana, escalonadas ou de estágios
.98 Trabalho, dobramento, estampagem etc. de

chapas (principalmente de metais).
Ferramentas, máquinas, processos de
trabalho em chapas de metal em geral

-, 621.771.23; 621.96; 621.97
Subdivisões auxiliares especiais
621.98.04 Técnicas do trabalho de chapas

621.98.04 = 621.7.04, p. ex.:
621.98.043 Conformação, prensagem,

estapamgem em matriz
.044 Conformação em alta taxa de

energia. Trabalho em chapas
por conformação a explosão
conformação
eletromagnética etc.

.2

.3

.4

.6

.5

.2

.4

.6

.2

.4

.5

.6

.7

.8

.011.4

.012

.013

.016

.014

.015

.023

.063

.02

.027

.026

.03

.06

.062

.031

.032

.033

.036

.037

622 (cont) -, 528; 549; 55, especialmente 552/553;
624.131

Subdivisões auxiliares especiais
Os auxiliares -1/-9 listados em 62 são
também relevantes aqui

Teoria geral. Aspectos geofísicos e de
engenharia da mineração
Propriedades e classificação dos solos

622.011.4 = 631.4
Empresas de mineração, minas
Assuntos técnlco-eccnômicos.
Produtividade, reservas, prejufzos etc.
Plano geral. Sistema, programa de
mineração etc.
Mineração a céu aberto

-, 622.271.3
Mineração subterrânea

-, 622.272
Poços. Poços de mina. Poços exploratórios
etc.
Cortes seccionais. Acessos. Galerias. Túneis .
Desvios, travessas
Rampas. Planos inclinados. Calhas de
escoamento. Passagens. Elevações
Câmaras.. Gompartimentos

_, 622.268.8; 622.286
Faces. Faces de produção
Propriedades ffsicas do mineral, minério ou
rocha

-, 622'1
Consistência. Solidez. Dureza

->622.83
Propriedades de consistência e solidez.
Dureza. Resistência. Densidade. Elasticidade.
Clivagem; Clivabilidade
Rochas estáveis, duras
Rochas instáveis, soltas, roladas. Rochas
quebradiças etc.
Ac::essibilidade~ Condições de trabalho, de
perfuração, de explosão e escavação

_> 622.23
Condições de tratamento. Susceptibihdadeá .
trituração, ao polimento etc.

~, 621.7.011; 621.9.011
Caráter geológico das jazidas

622.03'116 Horizontal. levemente
. inclinado

.03'117 Inclinado

.03'118 Vertical ou quase vertical
Depósitos estratificados. Filões. Medição dos
filões..Filões simples
Veios. Filões. Betas
Depósitos maciços. Massas compactas
Massas nâc-campactas, p. ex., argila, lama
Aluviões. Depósitos- detrftlcos, aluviais e
eluviais (inclusive em praias lacustres e
aluviões submarinos)

-> 553.068.5
Indicara localização por (2) da Tabela te

Processos e tecnologia da mineração
Escavação ou sedlmentaçãc dos trabalhos da
mina. Armação principal. Máquina. Estágio
etc.
Corte. Quebra. Seleção. Joeiramento.
Carregamento. Tração. Transporte
Quebra. Corte
Joeiramento
Revestimento da face
Carregamento
Transporte da face
Tração de superffcie. Transporte de
superficie

-, 622.69
Estado do mineral, minério ou rocha

-, 622.02
Jazidas no estado natural
Rocha de parede ou ganga
Filão propriamente dito
Horizontal ou quase-horizontal. Levemente
inclinada
Inclinada
Vertical ou quase-vertical
Minério bruto
Esmagado. Triturado
Mecanicamente selecionado, medido,
classificado

622.01

622'11
622'112
622'113
622'116

622'117
622'118
622'12
622'13
622'14

622'1

.3

.6

.2

.1

.2

.5

.1

.3

.5

.2

.3

.7

.4

.2

.4

.983

.984

.99

.992

.982

..7
.8

.993

Divisões principais
621.981 Dobramento. Curvamento. Corrugação.

Reviramento. Rebordamento. Nervuramento
(ecravamento
Dobramento em corandras. Curvamento,
colandragem
Máquinas e processos de corrugação,
ondulação. Produção de chapas corrugadas
Máquinas e processos de revirar, orlar,
rebordar, nervurar. Prensas para pregas,
virar, nervurar. Enrolamento de bordas.
Recravamento
Desempenar. Endireitar. Achatar. Aplainar.
Deixar plano por tração ou martelado
Conformação de chapas, tiras, placas por
martelagem e prensagem a frio.
Conformação em matrizes. Estampagem.
Batimento. Estiramento profundo.
{Embutimenta) gravação em relevo.
Conforrnação por tração

-, 621.97
Trabelhoe batimento com martelo a frio
(com ou sem molde, chapeamento,
lonternagem)
Batimento e martelagem de painel. Gravação
em relevo etc.
Estiramento profundo (embutimento).
Prensas combinadas de recorte e
embutimento
Repuxamento no torno. Repuxamento de
chapas
Moldagem de matrizes por compressão.
Recalques rasos. Moldagem, gravação
superficiais
Conformação por tração. Estiramento por
tração
Trabalho a quente em martelos e prensas
(sem formação de cavacas)

-, 62U3; 621.77
laminação de roscas. Abertura de roscas por
corte. Rosqueamento em machos e
cossinetes

-, 621.882.082; 621.941.25; 674.057
Conformação de roscas externas (roscas
macho). Processos e máquinas para corte de
roscas
Corte de roscas com pentes. Cabeçotes de
abrir roscas com pentes
Corte de roscas com cosstnetes e tarrachas.
Cossinetes
Corte de roscas com ferramentas rotativas,
p. ex., tipo de fresar, gerador. Fresamento
de roscas. Retificação de roscas
Outras máquinas de cortar roscas .
Turbilhamento de roscas
Laminação de roscas
Prensagem e forjamento de roscas a frio
Conformação de roscas internas (procas
femeas), Aberturas de roscas com machos.
Abertura de roscas em porcas e furos
Corte manual de roscas em machos. machos
(regulares e em jogos)
Corte mecânico de roscas com machos.
Machos de máquinas (máguinas de uma e
de múltlptgs ferramentas)
MINERAÇAO622


