
DESCRIÇÃO  CLASSE  
Abacá [fibra têxtil] 22 
Abacate fresco 31 
Abacaxi fresco 31 
Ábaco [brinquedo] 28 
Ábaco [calculadora] 9 
Abóbada de fornalha industrial 11 
Abraçadeira de fixação [ferragem] 6 
Abrasivo [tecido] 3 
Abre-boca [instrumento odontológico] 10 
Abridor de caixa não elétrico [ferramenta] 8 
Abridor de carta não elétrico  8 
Abridor de ostra 8 
Abrigo pré-fabricado não metálico 19 
Abrina [albumina tóxica extraída do jequiriti] 1 
Absinto [bebida alcoólica] 33 
Absinto em bruto 1 
Absorvente feminino 5 
Absorvente higiênico 5 
Absorvente para incontinência urinária 5 
Absorvente para uso pós-operatório 5 
Absorvente para uso pós-parto 5 
Acarajé 30 
Acelerador linear de elétron 9 
Acelerador químico 1 
Acelga fresca 31 
Acendedor para fogão elétrico     11 
Acendedor para fogão não elétrico 11 
Acendedor para máquina de explosão 11 
Acetato [fibra têxtil] 22 
Acetato de policloreto de vinila [PVC] para indústria  1 
Acetificador 1 
Acetona (removedor de esmalte de unhas) 3 
Acetona para uso industrial 1 
Acetona para uso pessoal 3 
Achocolatado em pó para bebida 32 

Ácido ascórbico e policorgato 80 [aditivo químico usado como melhorador 
de massa e farinha para a indústria de panificação] 

1 

Ácido clorídrico para uso industrial 1 
Ácido clorídrico usado como produto de limpeza 1 
Ácido glicólico usado como medicamento 5 
Ácido para conservação de fruta ou legume 1 
Acne [medicamento para combate à -] 5 
Aço 6 
Aço de cadinho 6 
Aço doce 6 
Aço estirado 6 
Aço galvanizado 6 
Aço laminado 6 
Aço para cimentação 6 
Aço para trilho 6 
Aço plano e não plano 6 
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Aço rápido para torno de grande velocidade 6 
Aço soldado 6 
Acoche [instrumento musical] 15 
Acolchoado [roupa de cama] 24 
Acolchoado elétrico 9 
Acolchoado para móvel 24 
Acolchoado para muleta 10 
Acolchoado para prática de esporte 28 
Acolchoado usado como cobertura para cama 24 
Acolchoado usado como protetor para berço 24 
Acônito em bruto 1 
Acori [tinta] 2 
Açúcar de fécula 30 
Açúcar de fruta 30 
Açúcar líquido 30 
Açúcar para animal 31 
Adaptador [elemento elétrico básico] 9 
Adaptador [eletricidade - parte de aparelho] 9 
Adesivo [material de escritório] 16 
Adesivo de uso médico para cicatrização  5 
Adesivo natural para uso industrial 1 
Adesivo odontológico 5 
Adesivo para álbum de figurinha 16 
Adesivo para aplicação em roupa quente ou frio 26 
Adesivo para chapisco 1 
Adesivo para junta de motor 17 
Adesivo para limpar roupa 3 
Adesivo para reparar produto partido 1 
Adesivo para revestimento de mural e de tubulação a vapor 1 
Aditivo biotecnológico para aumentar a resistência da celulose e do papel 1 
Aditivo composto para a indústria de panificação 1 
Aditivo ou concentrado para lubrificante 4 
Aditivo para a indústria têxtil 1 
Aditivo para álcool combustível 4 
Aditivo para bateria 1 
Aditivo para radiador, sistema de refrigeração e líquido para motor de 
veículo 

1 

Aditivo químico para concreto e argamassa de uso na indústria 1 
Aditivo químico para concreto e argamassa de uso na indústria têxtil 1 
Aditivo químico para laticínio  1 
Aditivo químico para melhorar a aderência da pintura à base de cal 1 
Aditivo químico usado na indústria gráfica 1 
Adobe [tijolo seco ao sol] 19 
Aduela [ombreira de porta] 19 
Aerofotogrametria [aparelho para -] 9 
Aeroplano 12 
Aeroplano de brinquedo 28 
Afastador cirúrgico 10 
Afiador de corda manual 8 
Afiador elétrico para instrumento de corte 7 
Afiador manual para instrumento de corte [acionado por força muscular] 8 
Afiadora [máquina para afiar ferramenta] 7 
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Afiadores de velas 8 
Agenda 16 
Agente alisador para tinta 2 
Agente analgésico 5 
Agente antialérgico, antipirético e antiinflamatório 5 
Agente antiespumante e alisador (para tintas) 2 
Agente de aeração para bolo 1 
Agente de aglutinação para tintas 2 
Agente para engrossar sorvete 30 
Agitador metálico para líquido revestido de vidro [dispositivos industriais] 7 
Aglutinante [material de limpeza] 3 
Aglutinante industrial 1 
Aglutinante para escritório 16 
Aglutinina [medicamento] 5 
Agrião fresco 31 
Agrimensura  [instrumento usado na -]  9 
Água boricada 5 
Água clorada para beber 32 
Água clorada para fim industrial 1 
Água dentifrícia 3 
Água depilatória 3 
Água desmineralizada para beber 32 
Água desmineralizada para fim industrial 1 
Água destilada para uso farmacêutico 5 
Água glicerinada 1 
Água oxigenada 1 
Água oxigenada de uso medicinal    5 
Água para tirar mancha 3 
Água para uso industrial 1 
Água potável para beber 32 
Água-de-coco 32 
Água-de-toalete 3 
Água-marinha 14 
Aguarrás 3 
Agulha cirúrgica 10 
Agulha de fonógrafo 9 
Agulha de marfim ou de osso 26 
Agulha de sapateiro 26 
Agulha epidérmica 10 
Agulha hipodérmica 10 
Agulha para aparelho de sonorização 9 
Agulha para bordado 26 
Agulha para cego [Braile] 10 
Agulha para couro 26 
Agulha para limpeza de cachimbo 34 
Agulha para máquina industrial 7 
Agulha para odontologia  10 
Agulha para seringa injeção 10 
Agulhas para máquinas de costura de uso doméstico 26 
Agulheiro 26 
Aipim fresco 31 
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Ajustar agulha para fonógrafo [Máquina para -] 7 
Alabarda [arma de fogo] 13 
Alamar [passamanaria] 26 
Alambique, exceto para experiência em laboratório 11 
Alante (agente antiespumante para tintas) 2 
Alarme de segurança  9 
Alavanca cirúrgica 10 
Alavanca de câmbio [parte de máquina] 7 
Alavanca mecânica [máquina] 7 
Alba [vestimenta de padre] 25 
Alcachofra fresca 31 
Alcaravia (cominho-armênio) 30 
Alcatrão de hulha (coal tar) 19 
Alcatrão de hulha combustível 4 
Alcatrão de hulha em forma de óleo combustível 4 
Alcatrão de hulha para matéria corante 2 
Alcatrão em bruto de origem vegetal (material de pavimentação) 19 
Alcatrão esteárico para construção 19 
Álcool em gel (para uso em limpeza doméstica) 3 
Álcool em gel (para uso industrial) 1 
Alcoolismo [medicamento contra o -] 5 
Aldrava [batente de porta de metal]  6 
Alecrim 30 
Alexandrita [pedra preciosa] 14 
Alfafa [alimento para animal] 31 
Alfafa [condimento] 30 
Alfanje [arma branca] 8 
Alfanje [para cortar erva] 8 
Alfazema em bruto 1 
Alforje de uso pessoal 18 
Alforje para o transporte de mercadoria, saco 22 
Alga [cosmético] 3 
Alga para estofamento 22 
Algália [licor] 33 
Algália [sonda para extração de urina ou para exame de cálculos vesicais] 10 
Algodão em bruto ou em chumaço semi-elaborado 1 
Algodão para a higiene pessoal 3 
Alho (óleo de-) [comestível] 29 
Alho [condimento] 30 
Alimentador para carburador 7 
Alimento para bebê à base de carne, ave e ovo 5 
Alimento para bebê à base de fruta, verdura, legume e cereal 5 

Alimento para bebês à base de peixe, carne, ave, ovo, fruta, verdura, 
legume e cereais 

5 

Alimento para bebês em condições especiais 5 
Alizar de estufa de metal 6 
Alizar de janela de madeira 19 

Aljava [coldre ou estojo onde se metiam as setas e que se trazia pendente 
do ombro] 

13 

Almécega [resina natural em bruto] 2 
Almofada [escova para animal] 21 
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Almofada absorvente para alimentos 16 
Almofada não elétrica sem fim terapêutico 20 
Almofada para cadeira de rodas 12 
Almofada para massagem terapêutica 10 
Almofada para muleta 10 
Almofada para uso terapêutico 10 
Almofadas plásticas de ar para proteção de mercadorias em embalagens 20 
Almôndega 29 
Almotolia [aparelho de lubrificação] 7 
Almotolia [bico para -] 21 

Almotolia [pequeno vaso de folha, de feitio cônico, para azeite e outros 
líquidos, principalmente oleosos] 

21 

Aloé [resina natural] 2 
Aloetina [resina natural] 2 
Alojamento de madeira para animal  20 
Alojamento de metal para animal  6 
Alojamento para animais para uso exclusivo em laboratório 9 
Alojamento portátil para animal  21 
Alpaca [metal] 6 
Alpaca [tecido] 24 
Alpiste 31 
Alquilbenzeno 1 
Alquilnaftaleno 1 
Altar [tipo de móvel] 20 
Alto-falante para eletrodoméstico 9 
Alto-falante, amplificador, rádio e toca-fita para automóvel 9 
Aluminato 1 
Alumínio, perfil lateral em 6 
Alvião [ferramenta] 8 
Alvo e sistema indicador de alvo, material bélico 13 
Alvo para arma, exceto material bélico 28 
Amassadeira elétrica para uso doméstico 11 
Amassadeira não elétrica para uso doméstico  21 
Amassadeira para uso doméstico  21 
Ameixa [produto fresco] 31 
Amendoim doce 30 
Ametista 14 
Amida, amidina, amideto, amidalina e amido em bruto para uso industrial 1 
Amina, aminoácido, aminoaldeído, aminofenol 1 
Aminoácido para tratamento de desnutrição ou deficiência protéica 5 
Aminoálcool 1 
Aminonaftol 1 
Aminoplástico 1 
Amônia 1 
Amortecedor aeroespacial  12 

Amortecedor de ruído e de vibração eletronicamente sintonizado [parte de 
máquina] 

7 

Amortecedor de vidraça de veículo 12 
Amortecedor industrial 7 
Amortecedor para assento sanitário 11 
Amortecedor para máquina 7 
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Amortecedor para porta [ferragem] 6 
Amortecedores industriais 7 
Amplificador termo-iônico [equipamento médico] 10 
Ampulheta [para medir tempo de cozimento de alimentos] 9 
Anabolizante 5 
Analisador [aparelho] 9 
Analisador de motor de combustão 9 
Ancorote [pequeno barril] 21 
Anel de escora em metal 6 
Anel de lubrificação [parte de máquina e motor] 7 
Anel de papel e papelão para charuto 16 
Anel de pistão [parte de máquina] 7 
Anel de segmento [parte de máquina] 7 
Anel metálico [ferragem] 6 
Anel ou aro de borracha para vedação 17 
Anel para ave [anilho] 21 
Anel para prensa de filtrar [parte de máquina] 7 
Anel raspador de óleo [ferramenta] 8 
Angina do peito [medicamento para -] 5 
Animal [bebedouro para -] 21 
Animal [brete para -] 21 
Animal [produto para higiene sem aplicação terapêutica] 3 
Animal [selim para -] 18 
Animal [seringa para -] 10 
Anticoncepcional para animal 5 
Anticorpos 5 
Antiderrapantes de borracha ou silicone usados em mesas de tampo de 
vidro 

17 

Antidetonante [parte de máquina] 7 
Antiferrugem [graxa e óleo, preservativos contra a oxidação] 2 
Antiferrugem [produto de limpeza] 3 
Antifone [amortecedor de som para fim de exame clínico] 10 
Antifúngico 5 
Antígeno 5 
Antimofo 5 
Antioxidante 2 
Antiperspirante [desodorante] 3 
Anuário 16 
Anúncio luminoso de néon 9 
Apagador de tinta [corretivo] 16 
Apanhador de fruta [instrumento que apanha, colhe] 8 
Apanha-moscas [aparelho] 9 
Apara de cedro aromático para repelir traça e outros insetos 5 
Apara de metal 6 
Apara de papel 16 
Apara de tecido 24 
Aparador de grama [máquina industrial] 7 
Aparador de grama manual [propulsão muscular] 8 

Aparelho automático acionado pela introdução de moeda ou cartão [com 
finalidade de entretenimento e diversão] 

28 

Aparelho centrífugo de arremesso [bélico] 13 
Aparelho científico e médico a laser 10 
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Aparelho concentrador de minério [máquina] 7 
Aparelho de aviso de perda de velocidade 9 
Aparelho de calibração para sensor de pressão arterial 10 
Aparelho de CD para veículo 9 
Aparelho de comunicação  9 
Aparelho de germinação [aparelho de laboratório] 9 
Aparelho de gravação de vídeo 9 
Aparelho de gravação e de reprodução de videocassete  9 
Aparelho de medição de temperatura 9 
Aparelho de medição ocular 10 
Aparelho de musculação 28 
Aparelho de navegação por satélite 9 
Aparelho de proteção contra variação de tensão 9 
Aparelho de resistência 9 
Aparelho de telecomunicação 9 
Aparelho de tração para uso medicinal 10 
Aparelho de videocassete 9 
Aparelho dentário 10 
Aparelho desmagnetizador de fita 9 
Aparelho desodorizador elétrico ou eletrônico de uso comum ou doméstico 11 
Aparelho e dispositivo para salvamento 9 

Aparelho e unidade de controle eletrônico para processamento, avaliação e 
medição de sinal gerado por sensor 

9 

Aparelho elétrico de iluminação 11 

Aparelho elétrico de uso agrícola para vaporização de produto químico 
(máquina)  

7 

Aparelho elétrico para comutação 9 
Aparelho extintor de incêndio 9 
Aparelho fumívoro de uso industrial 7 
Aparelho geodésico 9 
Aparelho manual [de propulsão muscular] para encher pneus  8 
Aparelho manual [de propulsão muscular] sugador de solda não elétrico  8 
Aparelho meteorológico 9 
Aparelho misturador de manteiga de uso industrial ou comercial 7 
Aparelho náutico 9 
Aparelho nuclear para o reprocessamento do combustível sólido irradiado  11 
Aparelho ortodôntico 10 
Aparelho ótico para criação de imagem 9 
Aparelho ou dispositivo para matar ou repelir inseto 9 
Aparelho ou instrumento cinematográfico 9 
Aparelho ou instrumento de aferição 9 
Aparelho ou instrumento de alarme 9 
Aparelho ou instrumento de controle 9 
Aparelho ou instrumento de ensino 9 
Aparelho ou instrumento de fotografia 9 
Aparelho ou instrumento de inspeção 9 
Aparelho ou instrumento de pesagem 9 
Aparelho ou instrumento de proteção 9 
Aparelho ou instrumento de publicidade 9 
Aparelho ou instrumento de reprodução 9 
Aparelho ou instrumento de segurança 9 
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Aparelho ou instrumento de sinalização 9 
Aparelho ou instrumento médico 10 
Aparelho ou instrumento odontológico 10 
Aparelho ou instrumento óptico 9 
Aparelho ou instrumento para vacinação 10 
Aparelho ou instrumento veterinário 10 
Aparelho para agrupar a colheita 7 
Aparelho para aparar cerca viva 7 
Aparelho para castração 10 
Aparelho para CD 9 
Aparelho para checagem da vela de ignição 9 
Aparelho para controle de estacionamento 9 
Aparelho para curvar cílio 8 
Aparelho para ensaio de arma [bélico] 13 

Aparelho para esterilização ou conservação do leite de uso industrial e 
comercial 

7 

Aparelho para fazer gelo de uso doméstico 11 
Aparelho para hibridação 7 
Aparelho para jogo adaptado para uso em televisão  9 
Aparelho para lavar ou enxugar pessoa [acionado por moeda, ficha, cartão] 9 
Aparelho para leitura de microfilme 9 

Aparelho para limpar ou polir bota ou sapato [acionado por moeda, ficha, 
cartão] 

9 

Aparelho para limpeza de arma de fogo 13 
Aparelho para ordenha mecânica 7 
Aparelho para produção, distribuição e conversão de energia elétrica 9 
Aparelho para remover objeto ou material radioativo 11 
Aparelho para tração [ginástica] 28 
Aparelho para tratamento de casco de animal 10 
Aparelho para tratamento e purificação de água para uso industrial 11 
Aparelho para vaporização de produto químico para uso agroindustrial 7 
Aparelho projetor de filme 9 

Aparelho radiômetro usado na radiestesia ou radioestesia [sensibilidade à 
radiação] 

11 

Aparelho totalizador 9 
Aparelho, placa e acessórios de telecomunicação 9 
Aparelho, sistema e instalação para tratamento de água servida 11 
Aparelhos domésticos para vedar 9 

Apatita [mineral hexagonal, fluorfosfato ou clorofosfato de cálcio, ou ambos 
em mistura, matéria-prima para a fabricação de adubo fosfatado] 

1 

Aperiódico [transformador de alta-freqüência] 9 
Aperta-cabo e aperta-fio [ferramenta] 8 
Apito para guiar ou adestrar animal 9 
Apito ultra-sônico 9 
Apito usado como instrumento musical 15 
Aplicador de cílio artificial  8 
Aplique [cabelo artificial] 26 
Apoio de mão para pintor  16 
Apoio para braço [móvel] 20 
Apoio para cardápio [móvel] 20 
Apoio para livro [móvel] 20 
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Apoio para telefone [móvel] 20 
Apontador para lápis de maquiagem 16 
Apostila para fim educacional 16 
Aquário [estrutura do tipo tanque] 19 
Aquário para peixe [para interiores] 21 
Aquecedor à gás de uso doméstico 21 
Aquecedor elétrico de ar ou de água para uso doméstico 11 
Aquecedor industrial 11 
Aquecedor não elétrico de água ou ar para uso doméstico  21 

Aquecedores, autoclaves, agitadores, evaporadores e aparelhos para 
purificação da água para utilização exclusiva em laboratórios 

9 

Aquecedores, autoclaves, evaporadores e aparelhos para purificação da 
água para utilização doméstica ou comercial 

11 

Ar condicionado e umidificador de ar central de uso industrial 11 
Araçá [fruto do araçazeiro, produto fresco] 31 
Arado de tração animal e puxado por trator [parte de máquina agrícola] 7 
Arado manual [de propulsão muscular] 8 
Araruta 31 
Araruta [fécula de -] 30 
Arbusto artificial 26 
Arbusto natural 31 
Arca 20 
Arcabuz [antiga arma de fogo portátil, espécie de bacamarte] 13 
Arco de pua 8 
Arco de serra 8 
Arco para exercício 28 
Areia 19 
Areia monazítica para construção 19 
Argamassa de amianto 19 

Argentita [mineral monométrico, sulfeto de prata, um dos minérios de prata 
mais preciosos e ricos] 

6 

Argila ativada para uso na indústria alimentícia, para refino e absorção de 
pigmento lipossolúvel 

1 

Argila para construção 19 
Argila para estética 3 
Argola de borracha para vedação  17 
Argola de uso pessoal [bijuteria] 14 
Argola ou elo de ligadura para uso cirúrgico 10 
Arma branca 8 
Arma de estoque 8 
Arma para lançamento de míssil 13 
Armação de cadeira e poltrona 20 

Armação de treliça [sistema de vigas cruzadas empregado no travejamento 
das pontes] 

19 

Armação para bordado 20 
Armadilha acionada por animal destinada a lançar objeto para matá-lo 21 

Armadilha contendo substância ou preparado químico para capturar inseto 
nocivo 

21 

Armadilha para caça e pesca 28 
Armário bar 20 
Arminho [pele] 18 
Arnica 22 
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Aro de borracha para vedação 17 
Aro de roda 12 
Aro para bicicleta 12 
Arquibancada 19 
Arquivo de mesa para microfilme 16 
Arraia [carne de -] 29 
Arrancador de fruto [ferramenta] 8 
Arranca-ponta [ferramenta] 8 
Arranjo de flor artificial 26 
Arranjo de flor natural 31 
Arranque de motor para veículo terrestre 12 
Arrastão para pesca 22 
Articulação metálica para janela [ferragem] 6 
Artigo antitártaro para uso animal, exceto medicamento 3 
Artigo para caça e pesca  28 
Artigo para esporte, exceto roupa  28 
Artigo para fumante 34 
Artigo para iluminação não elétrico 4 
Artigo para instalação hidráulica 19 
Árvores de natal eletrônicas e decorativas 28 
Asbesto [vedação] 17 
Asbesto em bruto 17 
Aspargo [produto fresco] 31 
Aspirador de pó elétrico, portátil ou não 7 
Aspirador e limpador de roupa portátil movido à pilha 21 
Aspirador industrial 7 
Assador comercial e industrial 11 
Assento de avião com função de massagear [OMPI] 12 
Assento de metal dobradiço usado durante caminhada  20 
Assento para enfermo 10 
Atiradeira [estilingue] 28 
Ativador hormonal 5 
Atrativo de peste [pesticida] 5 
Auscultador [estetoscópio] 10 
Automático de nível [sinalização] 9 
Ave em conserva 29 
Aveia em grão 31 
Aveia integral em pó 30 
Avental de uso profissional descartável ou não 10 
Avental descartável de uso não profissional 25 
Avião de brinquedo 28 
Azeite de dendê 29 
Azoto [nitrogênio] 1 
Azul de Prússia [tinta] 2 
Azul ultramar [tinta] 2 
Azulejo de aço inoxidável 6 
Babaçu (palha de-) 22 
Babador não descartável 25 
Baby-doll 25 
Bacalhau 29 
Bactéria para saneamento básico e eliminação de poluição d'água 1 



DESCRIÇÃO  CLASSE  
Bactericida 5 
Bacuri [fruto grande e carnoso; bacurizeiro, ibacurupari - produto in natura] 31 
Bafômetro 9 
Bala comestível  30 
Balaio 20 
Balanço russo 28 

Balangandã [ornamento ou amuleto, ordinariamente de metal, em forma de 
figa, medalha, pendente de broche, argola ou pulseira] 

14 

Balão [objeto para festa] 28 
Balcão [móvel] 20 
Balcão [varanda ou sacada] 19 
Balcão frigorífico de uso doméstico 11 
Balcão frigorífico de uso industrial 11 
Balde para bebida 21 
Baliza para esporte 28 
Balões de festa 28 
Bálsamo e óleo descongestionante nasal e bronquial para uso externo 5 
Bálsamo e óleo para alívio da dor e coceira para uso externo 5 
Banana 29 
Bananada 29 
Banca de jornal metálica 6 
Banca de jornal não metálica 19 
Banco de cimento ou concreto 19 
Banco para veículo 12 
Bandagem elástica [vestuário] 25 
Bandagem elástica de uso terapêutico 10 
Bandeja para laboratório 10 
Bandeja para tinta 16 
Banheiro público [cabine] 19 
Banho de espuma (Preparações para - ), exceto para uso medicinal 3 
Banho de espuma (Preparações para - ), para uso medicinal 5 

Banho de imersão de uso animal (Preparações para - ), exceto para uso 
medicinal 

3 

Banho de imersão de uso animal (Preparações para - ), para uso medicinal 5 

Banho de imersão de uso pessoal (Preparações para - ), exceto para uso 
medicinal 

3 

Banho de imersão de uso pessoal (Preparações para - ), para uso 
medicinal 

5 

Banho químico para fixação fonográfica 1 
Banho químico para fundição de metal 1 
Banjo 15 
Banqueta [móvel] 20 
Banquinho [móvel] 20 
Baralho para cartomancia 16 
Baralho para tarô 16 
Baraticida 5 
Barbatana de tubarão, não trabalhada ou semitrabalhada 20 

Barógrafo [instrumento que registra continuamente, em um papel, a 
pressão atmosférica; altígrafo; barometrógrafo] 

9 

Barra dietética de cereais 30 
Barra dietética para suplementação nutricional, para fins medicinais 5 
Barra metálica para brasagem e para solda 6 
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Barra para praticar exercício 28 
Barraca de camping 22 
Barraca de feira 19 
Barraca de praia [guarda-sol] 18 
Barracas para venda de alimentos, não metálicas 19 
Barreira rodoviária de metal 6 
Barreira rodoviária, exceto de metal 19 
Barrigueira [artigo de selaria] 18 
Barrilha (carbonato de sódio) em bruto 1 
Basalto 19 
Basculante não metálico 19 
Basilicão [ungüento supurativo composto de cera, azeite, pez e resina] 5 

Bastão com faca ou espeto embutido usado para marcar o gado a ferro em 
brasa 

8 

Bastão para ginástica 28 
Bastão para marcar animal feito de substância não tóxica 8 
Batedeira agrícola [máquina] 7 
Batedeira elétrica [aparelho] 7 
Batedeira manual [de propulsão muscular] 21 
Batedor de coquetel [utensílio manual] 21 
Batedor de porta [aldrava] 6 
Bate-estaca [máquina] 7 
Bateria [instrumento musical] 15 
Bateria de anodo 9 
Bateria elétrica, termoelétrica, inclusive para veículo  9 
Batina 25 
Bazuca [arma] 13 
Bebê conforto 20 
Bebedouro para animal 21 
Bebida em xarope 32 
Bebida energética alcoólica 33 
Bebida energética não alcoólica 32 
Bebida fermentada alcoólica 33 
Bebida fermentada não alcoólica 32 
Bebidas Lácteas fermentadas 29 
Beca 25 
Bedame ou badame [formão] 8 
Bengala [extremidade de metal para -] 6 
Bengala para cego 10 
Bengala-espada [arma branca] 8 
Berço para mata-borrão 16 
Berinjela fresca 31 
Bermuda para prática de esporte 25 
Berrante [buzina de chifre com que o boiadeiro tange o gado] 9 
Bertalha fresca 31 
Bexiga de ar de borracha para vulcanização de pneu 12 
Bicarbonato de sódio para uso culinário 30 
Bicicleta ergométrica [acessório para -] 28 
Bico de clarinete 15 
Bilhete de papel ou de cartolina 16 
Bilro [peça para tecer renda] 26 
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Biquíni 25 
Bis Sunn [fibra] 22 
Biscoiteira 21 
Biscoito para animal de estimação 31 
Blenda [minério de zinco] 6 
Bloco de sal para animais 31 
Bloco e apara de cedro aromático para repelir traça e outros insetos 5 
Bloco para motor 7 
Bloqueador de automóveis (segurança) 12 
Bloqueador dos órgãos hematopoiéticos [medicamento] 5 
Bloqueador eletrônico de chamada 9 
Bloqueador neuromuscular [medicamento] 5 
Blusa militar 25 
Bobina [eletricidade] 9 
Bobina [parte de computador] 9 
Bobina de papel e papelão 16 
Bobina gomada [para escritório] 16 
Bobina para eletroímã, de indutância, de Ruhmkorff, para TSF 9 
Bobina para tear [parte de máquina] 7 
Bocal de mangueira 17 
Bocal para aparelho de mergulho 9 
Bocal para charuto ou cigarro 34 
Bocal para fonte [metálico] 6 
Bocal para instrumento musical 15 
Bocaxim (tarlatana) [entretela] 26 
Bóia para caixa d'água 19 
Bola de aço [esfera de aço] 6 
Bola de pingue-pongue 28 
Bola para aliviar o estresse [para exercitar as mãos] 28 
Bolacha para chope [descanso para copo de cerveja] 16 
Bolas para exercício de fisioterapia [uso terapêutico] 10 
Boleadeiras  18 
Boletim informativo 16 
Bolo de carne 29 
Bolo, preparado para consumo final, confeitado ou não  30 
Bolsa do vestuário comum 18 
Bolsa exclusiva para esqui  28 
Bolsa exclusiva para prancha de surfe 28 

Bolsa para armazenamento de sangue contendo soluções anticoagulante e 
preservativa 

10 

Bolsa para raquete 28 
Bolsa para tênis  18 
Bolsa térmica para uso medicinal 10 
Bolsa  para nutrição parenteral 10 

Bomba acionada por pressão ou eletricamente para bombeamento de 
cimento 

7 

Bomba centrífuga 7 
Bomba centrífuga de fluxo 7 
Bomba com timer 7 
Bomba d`água para veículo 7 
Bomba de ar comprimido 7 



DESCRIÇÃO  CLASSE  
Bomba de calor solar 11 
Bomba de cobalto [médica] 10 
Bomba de incêndio [segurança] 9 
Bomba de medição 9 
Bomba de oxigênio [médica] 10 
Bomba de uso industrial 7 
Bomba de vapor [peça de máquina] 7 
Bomba elétrica para o seio 10 
Bomba explosiva 13 
Bomba hidráulica 7 
Bomba injetora para veículo 7 
Bomba para aplicação de óleo e fluído 7 
Bomba para estômago 10 
Bomba para fornecimento de combustível 9 
Bomba para gás natural para uso em poço de petróleo 7 
Bomba para piscina 7 
Bomba para poço de petróleo 7 
Bomba pneumática de imersão 7 
Bombas d'água manuais [propulsão muscular] 8 
Bombo [instrumento musical] 15 
Boné 25 
Bonecas infláveis [acessórios de estimulação sexual] 10 
Boneco para pugilismo ou futebol americano 28 
Bonecos para fins didáticos [material didático] 16 
Bongô [instrumento musical] 15 
Bonsai artificial 26 
Bonsai natural 31 
Borato [Bórax] 1 
Borboleta [ferragem] 6 
Bordado [bastidor para -] 20 
Bordado em prata e ouro 26 
Borne [eletricidade] 9 
Borracha (peça de -) para pedal de veículo 12 
Borracha [liga, folha, tira, laminado, pó] 17 
Borracha de freio para veículo terrestre 12 
Borracha em estado natural [bruto] 17 
Borracha para o aparelho dentário e para separar o dente 10 
Bota para operário 25 
Bote 12 
Boticão para dentista 10 
Botijão de gás (cheio) 4 
Botijão de gás metálico (vazio) 6 
Botijão de gás não metálico de uso doméstico (vazio) 20 
Botões em biscuit 26 
Botton/Broche 14 
Boxes para chuveiros 11 
Braçadeira de borracha para cano 17 
Bracelete de cobre para uso terapêutico 10 
Bracelete de qualquer material [jóia/bijuteria] 14 
Bracelete magnético para uso terapêutico 10 
Braço acústico para aparelho de comunicação 9 
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Braço acústico para fonógrafo 9 
Braço artificial 10 
Brandy [bebida] 33 
Breque (freio) [parte de veículo] 12 
Breu [pavimentação] 19 
Brigadeiro, cajuzinho e quindim 30 
Brilhante [jóia] 14 
Brinco inseticida para animal 5 
Brinquedo de corda 28 
Brinquedo óptico [caleidoscópio] 28 
Brinquedo para animal 28 
Brinquedo para fazer bolha de sabão 28 
Brinquedo para montar 28 
Broca mecânica [máquina] 7 
Broca para dentista [aparelho] 10 
Brocha [artigo para pintura] 16 
Brócolis fresco 31 
Broto de bambu 31 
Broto de feijão 31 
Brunidor [instrumento dentário] 10 
Bucha de borracha para automóvel 12 
Bucha de fibra para fixar parafuso 20 
Bucha metálica para fixar parafuso e grampo 6 
Bucho comestível 29 
Bufê [mobiliário] 20 
Bule de chá 21 

Bulldozer [equipamento de terraplenagem que consiste numa lâmina de 
aço adaptável a um trator, e destinado a escavar e deslocar, a pequenas 
distâncias, terras e outros materiais] 

7 

Buquê artificial 26 
Buquê natural 31 
Bureau [escrivaninha com gaveta] 20 
Busto para alfaiate 20 
Butano [gás] 4 
Buzina [instrumento musical; corno, trompa] 15 
Buzina de caça [corneta/apito]  9 
Cabeça de cachimbo 34 
Cabeçote [parte de motor] 7 
Cabeçote de máquina de costura doméstica ou industrial 7 
Cabeçote para impressora industrial do tipo térmico 9 
Cabeleira [peruca] 26 
Cabelo artificial 26 
Cabelo natural 22 
Cabide metálico para chapéu 6 
Cabide não metálico para chapéu 20 
Cabina de distribuição de eletricidade 9 
Cabina metálica transportável por meio de cabo 6 
Cabo com revestimento de chumbo para corrente contínua 9 
Cabo de aço para ancorar plataforma de petróleo 6 
Cabo de aço para fazer sondagem em poço de petróleo 6 
Cabo de aço para lançar rede de pesca [arrastão] 6 
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Cabo de aço para rebocar plataforma de petróleo 6 
Cabo de ferramenta manual 8 
Cabo de taco de golfe 28 
Cabo e fio blindado não elétrico 6 
Cabo elétrico de controle para elevador 9 
Cabo manual para cortar [ferramenta] 8 
Cabo metálico para teleférico 6 
Cabo metálico para vassoura e rodo 6 
Cabo para aspirador de pó [parte do aparelho doméstico] 7 
Cabo para bateria [eletricidade] 9 
Cabo para enxada [metálico] 6 
Cabo para enxada [não metálico] 20 
Cabo para ferramenta 8 
Cabos de embreagem para automóveis 12 

Cábrea [espécie de guindaste, com duas ou três pernas convergentes no 
topo, onde há uma roldana para apoiar o cabo, e que serve para levantar 
materiais, nas construções] 

7 

Caçamba para veículo 12 
Caça-níquel [máquina automática para entretenimento] 28 
Cacau [doce de-] 30 
Cacau em grão 31 
Cacau em pó 30 
Cadarço para roupa 26 
Cadaste [roda de proa] 12 
Cadeira [parte de máquina] 7 
Cadeira de armar para praia e camping 20 
Cadeira de balanço 20 

Cadeira de massagem com aparelho para massagem acoplado [aparelho 
de massagem][OMPI] 

10 

Cadeira de roda motorizada ou não para invalidez temporária ou 
permanente 

12 

Cadeira episcopal móvel [faldistório; facistol] 20 
Cadeira ou poltrona [mobiliário] 20 
Cadeira para bebê 20 
Cadeira para enfermo e inválido 10 
Cadeira para transportar bebê em veículo 12 
Cadeiras ergonômicas para aplicação, por terceiros, de massagem [OMPI] 20 
Caderneta de nota 16 
Caderno de caligrafia 16 
Caderno escolar 16 
Caderno para música 16 
Café em grão 30 
Café em pó 30 
Café solúvel 30 
Cafta 29 
Caiaque 12 
Caibro para construção 19 
Cais metálico de embarque  6 
Cais não metálico de embarque  19 
Caixa [estojo]  para cachimbo 34 
Caixa [estojo] para ferramenta (cheia) 8 
Caixa [estojo] para forno de microondas 11 
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Caixa [estojo] para guardar lentes 9 
Caixa [estojo] para monitor de micro 9 
Caixa [estojo] para telefone celular 9 
Caixa d'água [reservatório para abastecimento] 19 
Caixa de escapamento para motor 7 
Caixa de macho [molde/fundição] 6 
Caixa de papelão específica para descarte de material médico-hospitalar 10 
Caixa de som 9 
Caixa esterilizada para termômetro clínico 10 
Caixa forte metálico [cofre] 6 
Caixa para conservar água gelada de aço inoxidável [recipiente térmico] 21 
Caixa para pó de arroz [estojo cosmético] 3 
Caixa protetora [estojo] de máquina fotográfica 9 
Caixa protetora [estojo] para caixa de sabão em pó  21 
Caixão metálico para construção sub-aquática 6 
Caixão não metálico para construção sub-aquática 19 
Caixilho de madeira 19 
Caixilho de rolo para aparelho fotográfico 9 
Caixilho para janela de correr, exceto de metal 19 
Caixinha para agulha 26 
Caju fresco 31 
Cajuzinho, brigadeiro  e quindim 30 
Calça para equitação 25 
Calçado esportivo 25 
Calçado para boneca 28 
Calçado para uso profissional 25 
Calcador de tabaco 34 
Calçados para snowboarding 25 
Calção para banho 25 
Calcário 19 
Caldeira [estrutura] 19 
Caldeira [parte de máquina] 7 
Caldeira absorvedora-evaporadora [máquina] 11 
Caldo de ave para cozinha 29 
Caldo de carne para cozinha 29 
Caldo de fruto do mar para cozinha 29 
Caldo de legume para cozinha 29 
Caldo de peixe para cozinha 29 
Calibrador de célula para uso com gravador 9 
Calibrador de ovo 9 
Cálice 21 
Cama [mobiliário] 20 
Cama com dispositivo especial de enfermagem 10 
Cama de armar para camping 20 
Cama guarda-roupa 20 
Cama para animal 20 
Cama utilizada no bronzeamento artificial [aparelho] 11 
Cama-beliche 20 
Camafeu (broche) 14 
Cama-mesa [mobiliário] 20 
Câmara de pressão utilizada em lavadoras e máquinas de lavar 7 
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Câmara-de-ar para ciclo 12 
Camarão em conserva 29 
Camarão não vivo 29 
Camarão vivo 31 
Câmbio [componente de veículo] 12 
Cambraia [tecido] 24 
Caminhão-guindaste 12 
Camisa de segurança para charuto ou cigarro 34 
Camisa incandescente para lampião 11 

Camisa para máquina [envoltório ou revestimento externo, solto de, por 
exemplo, um tubo ou cilindro de motor de combustão interna] 

7 

Camisa para militar 25 
Camisa para motor 7 
Camiseiro [mobiliário] 20 
Camisola 25 
Campainha de mesa [sino metálico de mão] 6 
Campainha para árvore de Natal [sino] 28 
Camurça [couro de cabra] 18 
Cana da Índia [fibra] 22 
Canapé 30 
Câncer [medicamento para o tratamento de -] 5 
Candeeiro 11 
Candela [pequeno aparelho de iluminação] 11 
Candelabro elétrico 11 
Candelabro não elétrico 21 
Caneleira com peso 28 
Canelone [massa alimentícia] 30 
Caneta com multi-uso [p.e. caneta-relógio, caneta-lanterna]  16 
Caneta comum ou de precisão para desenho técnico 16 
Canga 25 
Cânhamo em bruto [fibra] 22 
Canhão [arma] 13 
Caniço de pesca 28 
Canil para animal doméstico 20 
Canjica (milho para - ) 30 
Cano de cimento ou faiança 19 
Cano de descarga para veículo 12 
Canoa 12 
Cantoneira [mobiliário] 20 
Cânula para o ouvido 10 
Cânula traqueal 10 
Canutilho [miçanga] 26 
Capa de papel para assento de vaso sanitário 16 
Capa de papel para disco 16 
Capa de tecido para prancha de surf e pé de pato 28 
Capa para escova de dente 21 
Capa para raquete de tênis 28 
Capa plástica para encadernação ou para disco 16 

Capa protetora feita de tecido anti-térmico para oferecer segurança no 
manuseio do ferro de passar 

17 

Capacete aquecedor para ondulação do cabelo 11 
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Capacete de bombeiro 9 
Capacete de proteção para motociclista 9 
Capacetes para equitação 9 
Capas [estojos] de CD e DVD 9 
Capeletti [massa alimentícia] 30 
Capim [ração animal] 31 
Capota para veículo 12 
Cápsula de alga marinha para uso alimentar 29 
Cápsula de alga marinha para uso medicinal 5 
Cápsula de cartilagem de tubarão para complemento alimentar 29 
Cápsula de celulóide para tampar garrafa 20 
Cápsula de gelatina pura para uso alimentar 29 
Cápsula de óleo vegetal para uso alimentar 29 
Cápsula de projétil 13 
Cápsula para explosivo 13 
Cápsula para medicamento 5 
Captador de fuligem [máquina] 7 
Caqui fresco 31 
Carabina de pressão para caça 13 
Caractere de imprensa 16 
Carambola fresca 31 
Caranguejo 29 
Carapeta/Carrapeta [piãozinho que se faz girar com os dedos]  28 
Carapeta/Carrapeta [válvula de torneira doméstica]  11 
Carapuça [barrete cônico; gorro] 25 
Cardápio [cartão para -] 16 
Cardioestimulante [medicamento] 5 
Cardiotônico [medicamento] 5 

Carga de obus [pequena peça de artilharia, semelhante a um morteiro 
comprido] 

13 

Carga para caneta 16 
Carimbo 16 
Carne de cabrito 29 
Carne de carneiro 29 
Carne de ovelha 29 
Carne de rã 29 
Carne fresca 29 
Carne para animal [alimento para animais] 31 
Caroá [fibra têxtil] 22 
Caroço de algodão em bruto 31 
Carona [selaria] 18 
Carpete aquecido eletricamente 11 
Carpete de grama artificial 27 
Carpete de madeira 19 
Carpete sanitário 27 
Carrapaticida 5 
Carregador de cartucho para armas de fogo 13 
Carregador de carvão e minério [veículo] 12 
Carregador magnético e ótico 9 
Carregamento de navio [máquina para -] 7 
Carreta 12 
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Carretel para microfilme 9 
Carretel vazio 20 
Carretilha para máquina de costura 7 
Carrinho de boneca 28 
Carrinho de brinquedo 28 
Carrinho motorizado para transporte de esportista e de material esportivo 12 
Carrinho para eletrodoméstico [mobiliário] 20 
Carrinho para exploração de mina 12 
Carrinho para venda de produto alimentício 12 
Carrinhos/carrocinhas para venda de alimentos 12 

Carrinhos/carrocinhas/barracas para a venda de alimentos com balcões 
aquecidos ou resfriados 

11 

Carro para fundição [parte de máquina] 7 
Carro prateleira para armazenar talher, prato e copo [mobiliário] 20 
Carrocinha de brinquedo 28 
Carrossel 28 
Carta geográfica 16 
Cartão 16 
Cartão com circuito integrado [cartão inteligente] 9 
Cartão com imagem e mensagem impressa 16 
Cartão de crédito telefônico codificado magneticamente ou contendo chip 9 
Cartão de crédito telefônico não codificado magneticamente 16 
Cartão de visita 16 
Cartão impresso para crachá 16 
Cartão impresso para recortar e armar [brinquedo] 28 
Cartão inteligente [cartão com circuito integrado] 9 
Cartão magnético para abrir portas 9 
Cartão moldado 16 
Cartão oleado 16 
Cartão para bingo 28 
Cartão para menu [cardápio] 16 
Cartão postal sonoro 16 
Carteira para moeda 18 
Cartolina 16 
Cartucheira de brinquedo 28 
Cartucho com fita de impressão 9 
Cartucho de filme 9 
Cartucho de qualquer material para munição de armas de fogo 13 
Cartucho para arma de fogo 13 
Cartucho, CD e disquete para vídeo game [jogo] 9 
Cartuchos com fita para impressoras matriciais 9 
Cartuchos vazios para impressoras 9 
Carvão para desenhar [lápis de -] 16 
Carvão para tratamento de água e para uso industrial 1 
Casa (exceto gaiola) para animal doméstico 20 
Casaco para operador 25 
Casca de planta taninosa empregada para curtir couro [atanado] 1 
Cáscara [cobre em bruto] 6 
Casimira [tecido] 24 
Casquinha para sorvete 30 
Cassa [tecido muito fino, de linho ou de algodão] 24 
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Cassiterita [minério] 6 
Castão para bengala [remate superior da bengala] 18 
Castrador químico para animal 5 
Casula [vestimenta sacerdotal que se põe sobre a alva e a estola] 25 
Catalisador químico 1 
Catapulta [artigo esportivo] 28 
Catártico [medicamento de qualidade purgativa mais forte que o laxante] 5 
Cata-vento de brinquedo 28 
Categute [material de sutura] 10 
Cateter cardiológico 10 
Cátodo para solda 9 
Cavaca [lenha para fogo] 4 
Cavadeira [máquina] 7 
Cavalete ou suporte não metálico desmontável para banheira 19 
Cavalete para salto [artigo para a prática de esportes] 28 
Cavalete para timbale [tambor] 15 
Cavalinho de brinquedo 28 
Cavalo mecânico para diversão 28 
Cavalo mecânico para projetor 9 
Cavanhaque artificial 26 
Cavaquinho [instrumento musical] 15 
Caviar [ova de peixe] 29 
CD-ROM [disco] 9 
CD-ROM [drive] 9 
Ceifar (máquina de -) 7 
Céltio [metal] 6 
Célula fotoelétrica 9 
Célula para obtenção de energia elétrica a partir de fonte radioativa 11 
Celulares falsos [objetos de decoração] 20 
Celulóide 1 
Celulose para acabamento de tecido 1 
Cenoura em conserva 29 
Cenoura fresca 31 
Centelhador de proteção [eletricidade] 9 
Centelhador ou dispositivo de ignição [parte de máquina] 7 
Central telefônica 9 
Centrífuga industrial, parte, componente ou acessório 7 
Centro de mesa 24 
Cepo de cozinha 20 
Cepo para cortar carne 20 
Cera de enxerto [para tratamento de crescimento de planta] 1 
Cera em líquido ou em pasta, inclusive para carroceria de veículo 3 
Cera para lustrar 3 
Cera para modelar [dentista] 5 
Cera para polimento, brilho e conservação de carroceria de veículo 3 
Cera para uso em equipamento esportivo 28 
Cera plástica para preservar e embalar queijo [parafina] 1 
Cereal para animal 31 
Cereja fresca 31 
Cesta de basquete 28 
Cesta de café da manhã [vazia] 21 
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Cesta de Natal [vazia] 21 
Cesta de vime para pão 21 
Cesta de vime para transportar peixe 21 
Cesta para correspondência 21 
Cesta para papel 21 
Cesta para transportar garrafa 21 
Cesta para transporte de mercadoria para uso doméstico 21 
Cetim [tecido] 24 
Cetona para uso industrial 1 
Cevada em estado bruto 31 
Chá da China 30 
Chá de erva medicinal 5 
Chá de flor 30 
Chá de fruta 30 
Chapa acrílica 17 
Chapa antiderrapante   [tapetes] 27 
Chapa blindada 6 
Chapa de alumínio 6 
Chapa metálica 6 
Chapa modelo   [metálica] 6 
Chapa ou lamina de plástico 17 
Chapa ou placa de borracha sintética  17 
Chapa para composição fotossensível 1 
Chapeleira [mobiliário] 20 
Chapeleira [para transporte de chapéu] 18 
Chapéus de festa em papel 16 
Charque ou carne seca     29 
Charrua [arado] 7 
Chassi fotográfico 9 
Chave de encaixe 8 
Chave elétrica 9 
Chave metálica para veículo 8 
Chave para broca 8 
Chave para dar corda 8 
Chave para porca ou parafuso   8 
Chave para porta    6 
Chaveiro [artigo de couro, tipo carteira] 18 
Chaveiro [porta-chave, parte do mobiliário] 20 
Chaveiros para uso pessoal [exceto tipo carteira] 14 
Chinelo [vestuário comum] 25 
Chispe [pé de porco] 29 
Chocadeira 7 
Chocalho [instrumento musical] 15 
Chocolate em pó   [para uso na culinária, exceto para fabricação de 
bebidas] 

30 

Chouriço 29 
Chuchu [fresco] 31 
Chupeta com termômetro 9 
Churrasqueiras [panelas] 21 
Churrasqueiras elétrica e não elétricas 11 
Churros [doce] 30 
Chuteira 25 
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Ciclômetro 9 
Cidra [fruto da cidreira] [fresca] 31 
Cidra bebida alcoólica [cf. sidra] 33 
Cidra bebida não alcoólica [cf. sidra.]  32 
Cilhas 18 
Cilindro de fonógrafo 9 
Cilindro para gás 21 
Címbalo [antigo instrumento de corda] 15 
Cimento armado 19 
Cimento de alto-forno 19 
Cimento de Pouzzolane 19 
Cimento para uso odontológico 5 
Cinescópio [tipo de válvula em que se forma a imagem no receptor de TV] 9 
Cinta [vestuário comum] 25 
Cinta corretiva 10 
Cinta de salvamento 9 
Cinta para menstruação    25 
Cinto de tração pélvica 10 
Cinto hipogástrio 10 
Cinto para cartucho  13 
Cinto para cartucho de brinquedo 28 
Cinto para exercício 28 
Cinto para salvamento 9 
Cinto umbilical   10 
Cinturão para natação 28 
Cinzeiro de fornalha 11 
Circuito decodificador de cor de equipamento transmissor de TV 9 
Cisalha de metal 6 
Citrato 1 
Classificador [artigo de escritório] 16 
Claviculário 20 
Clavina para tiro ao alvo 13 

Clepsidra [relógio que indica o tempo pelo escoamento de certa quantidade 
de água; relógio de água] 

9 

Clichê de borracha para tipografia 16 
Clichê plástico para tipografia 16 
Clichê termoplástico para tipografia 16 
Clipes de mangueira (parte de veículos) 12 
Clister para uso humano 5 
Clister para uso veterinário 5 
Cloreto de cálcio para indústria, inclusive para tratamento de água 1 
Clorofibra [fibra têxtil] 22 
Coador [filtro] de papel 16 
Coador, exceto de papel 21 
Coagulante 5 
Coagulante [enzima coaguladora de leite] 1 
Coalhada 29 
Coalho de queijo 29 
Cobertura de mesa [toalha] 24 
Cobertura descartável para calçado 25 
Cobertura para animal 18 
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Cobertura para bidê 24 
Cobertura para carrinho de bebê 12 
Cobertura para parede e assoalho 19 
Cobertura para veículo 12 

Cochinilha [corante obtido de inseto coccídeo, vermelho, que contém ácido 
carmínico] 

2 

Cochinilha [tecido colorido] 24 
Coco ralado 29 
Codorna 29 
Coentro 31 
Cofrinho não metálico  [enfeite] 21 
Coifa metálica elétrica para fogão  6 
Coifa metálica não elétrica para fogão 6 
Cola de madeira 1 
Cola para papel de parede 1 
Cola para unha artificial 3 
Cola para vinho  [substância química] 1 
Colagogo ou colerético 5 
Colar cervical 10 
Colar magnético uso medicinal 5 
Colar para cavalo   18 
Colchão elétrico 11 
Colchão magnetizado ortopédico e medicinal 10 
Colchão não elétrico 20 
Colchão para piscina 28 
Colchão para uso medicinal 10 
Colchete cirúrgico [agrave] 10 
Colchonete para musculação 28 
Coldre 13 
Colete para esgrima 28 
Coletor de detritos de estrutura metálica 6 
Coletor semi-automático para coleta de sangue 10 
Colhedeira agrícola 7 

Colheres, garfos, escumadeiras, conchas [utensílios de cozinha], exceto 
parte de faqueiro 

21 

Colheres, garfos, escumadeiras, conchas [utensílios de cozinha], parte de 
faqueiro 

8 

Colódio, exceto para uso farmacêutico 1 
Colorau [v.d. urucum] [condimento] 30 
Coluna [mobiliário] 20 
Comando de veículo 12 
Comedouros eletrônicos para animais [OMPI] 21 
Cominho 30 
Compilação de obra literária 16 
Complemento/ suplemento  alimentar à base de frutas [não medicinal] 29 
Complemento/ suplemento  alimentar composto por cereais [não medicinal]  30 
Complemento/ suplemento  alimentar para uso medicinal  5 
Complexo de cálcio para uso na indústria 1 

Composição de aminoácido para tratamento de desnutrição ou deficiência 
protéica 

5 

Composto fluorado para higiene bucal 3 
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Composto orgânico destinado à adubação 1 
Composto organometálico 1 
Composto químico argiloso para extinguir incêndio 1 
Compoteira 21 
Compressor [tubo de -] 7 
Compressor para aparelho eletrodoméstico 7 
Compressor para refrigeração de uso doméstico 7 
Compressor para refrigeração de uso industrial 7 
Compressor parte de máquina e veículo 7 
Computador de bordo para veículo 9 
Computador de força [interruptor para -] 9 
Computador de velocidade [interruptor para -] 9 
Conca [jogo] 28 
Concha de crustáceo 20 
Concreto armado 19 
Condensador [ parte de máquina] 7 
Condensador de gás, exceto peça de máquina 11 
Condensador de vapor [industrial] 7 
Condensador elétrico [capacitor] 9 
Condicionador [cosmético] 3 
Condicionador para uso em animal 3 
Conduto acústico 9 
Condutor descartável para a mulher urinar de pé 16 
Conexão para máquina industrial 7 
Conjunto para bloqueio de pressurização [junta para máquinas] 7 
Conjunto para mantimento 21 
Conservante para tinta 2 
Console 20 
Contador de feixe [agrícola] 7 
Contas de madeira para bijuteria 14 
Contas de ouro para jóia 14 
Controle de válvula hidráulica 11 
Conversor catalítico para automóvel 12 
Conversor catalítico, exceto para automóvel 7 
Copo para freio [balancim] 7 
Coque [combustível] 4 
Coral em bruto 20 
Coral para manufatura de jóia 14 
Corante para alimentos de uso caseiro  2 
Corante para lixívia 3 
Corante para pintura 2 
Corante para ração 2 
Corbelha de flor artificial 26 
Corbelha de flor natural 31 
Corda de polietileno 22 
Corda de pular 28 
Corda de relógio [mola] 14 
Corda ou acessório de retenção para montanha 28 
Corda para carpete 22 
Corda para persiana 22 
Corda para subir, escalar, alçar 28 
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Corda para varal 22 
Cordame 22 
Cordão para limpeza de cachimbo 34 
Corneta para caça 9 
Corneta para caça [brinquedo] 28 
Coroa para máquina 7 
Correia [selaria] 18 
Correia abrasiva  8 
Correia de transmissão para veículo 12 
Corrente de animal em metal 6 
Corrente para veículo   12 
Corretor de visão  9 
Corrugado de metal 6 
Cortadeira de papel [máquina]       7 
Cortadeira manual de papel [exceto material de escritório] 8 

Cortadeira ou guilhotina manual para papel, inclusive para fotografia 
[exceto material de escritório] 

8 

Cortadeira para fotografia [máquina]   7 
Cortador [material de escritório]   16 
Cortador de grama movido a eletricidade ou a bateria de uso doméstico    7 
Cortador de propulsão muscular para uso doméstico   8 
Corta-vidro [ferramenta] 8 
Cortiça para estofamento 22 
Cortiça para isolamento 17 
Cortiça para revestimento de parede [para isolamento] 17 
Cortina de aço 6 
Cortina de madeira 20 
Cortina de metal 6 
Cortina de papel 16 
Cortinado 24 
Cortinas de metal 6 
Costela 29 
Costelinha 29 
Coturno 25 
Couro vegetal  18 
Couve [fresca] 31 
Couve-flor [fresca] 31 
Coxim [almofada] 20 
Coxim [parte de sela] 18 
Cravador [ferramenta] 8 
Cravo [instrumento musical] 15 
Cravo para chuteira 25 
Cré para construção [calcário, argila] 19 
Cremalheira [corrente de ferro] 6 
Creme de leite 29 
Creme desengraxante para limpeza de mãos 3 

Creme, pasta e líquido rejuvenescedor, protetor e para limpeza da pele, 
orgânico, inorgânico e sintético 

3 

Crepe 30 
Criado mudo 20 
Crina 22 
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Crina de África para estofamento 22 
Crina de cavalo para estofamento 22 
Crina vegetal em bruto 22 
Cripta funerária metálica 6 
Cristal em bruto 14 
Cristal para banho de uso pessoal 3 
Cristal usado em vidraça 21 
Cristaleira 20 
Croquete, exceto salgadinho 29 
Cuba de lavar fotografia 9 
Cuia para chimarrão [recipiente] 21 
Cuíca 15 
Culatra de máquina 7 
Culote [calça para montaria] 25 
Cultura de minhoca 31 
Cumbuca de gelo 21 
Cumeeira de telhado não metálica 19 
Cunho [placa de ferro para marcar moeda, medalha] [ferramenta manual] 8 
Cupro [fibra têxtil] 22 
Cúpula 11 
Cureta 10 
Cuspideira para uso medicinal 10 
Cuspideira para usuário de tabaco 34 
Cutelaria 8 
Damasco [fresco] 31 
Dardo [jogo de-] 28 
Dardo para abate de animal 8 
Datador elétrico 9 
Decalque utilizado como alvo 28 
Dedeira para uso em curativo 10 
Defensivo agrícola 5 
Dente e borda para escavação [parte de máquina] 7 
Dente para arado 7 
Dentes de ferro para ancinho [parte de ferramenta] 8 
Dentifrício e composto fluorado usado na higiene bucal de animal 3 
Depurador e maçarico para caldear 11 
Deque metálico para piscina  6 
Deque não metálico para piscina  19 
Descanso ou apoio para o pé [mobiliário] 20 
Descanso ou suporte para cachimbo 34 
Descanso para a cabeça em plástico para uso na praia 28 
Descanso para panela, exceto de papel ou tecido 21 
Descanso para prato, exceto de papel ou tecido 21 
Descaroçador de azeitona 21 
Descarregador de feno [ferramenta manual] 8 
Descascador [ferramenta manual] 8 
Descascador de legume [utensílio doméstico] 21 
Descolesterolizante 5 
Desencapador de fio [ferramenta] 8 
Desengraxante  [uso industrial] 1 
Desinfetante comum ou para uso hospitalar 5 
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Desinfetante para uso tópico (medicamento) 5 
Desmoldante para fundição 1 
Desoxidante 1 
Dextrina [cola natural] 1 
Dextrina usada na indústria  1 
Diafragma [contraceptivo] 10 
Diafragma [peça de aparelho ou instrumento] 9 
Diafragma [peça de instrumento musical] 15 
Diafragma [peça de máquina] 7 
Diário 16 
Dicionário 16 
Difusor elétrico de essência para ambiente 9 
Dilatador [instrumento cirúrgico] 10 

Diodo [válvula eletrônica que contém somente dois eletrodos: o catodo e a 
placa] 

11 

Disco acústico 9 
Disco de máquina para divisória resistente de navio 12 
Dispensador manual de senhas 20 

Dispensadores mecânicos (não elétricos) para preparados de limpeza e/ou 
desinfetantes para uso em lavanderia e nas indústrias de lavagem de 
artigos manufaturados (se ferramenta manual de propulsão muscular) 

8 

Dispensadores mecânicos (não elétricos) para preparados de limpeza e/ou 
desinfetantes para uso em lavanderia e nas indústrias de lavagem de 
artigos manufaturados (se máquina-ferramenta ou dispositivo industrial, 
exceto de propulsão muscular 

7 

Display para cronômetro e relógio 14 
Display, exceto para cronômetro e relógio 9 
Dispositivo automático para alimentação de animal 7 
Dispositivo de colostomia 10 
Dispositivo de fixar o pé para subida     28 
Dispositivo de mira [para armas] 13 
Dispositivo de vedação para veículo  12 
Dispositivo intravaginal para animal  5 
Dispositivo para aparar cauda ou orelha 10 
Dispositivo para controle de jato d'água específico para mangueira    17 
Dispositivo para corrigir a gagueira 10 
Dispositivo para evitar o ronco 10 
Dispositivo para fixar esqui 28 
Dispositivo para retirar gás de estômago do animal 10 
Dispositivo portátil de armazenamento de dados [pen drive (ing)] 9 
Disquete para computador 9 
Distintivo ornamental [botão] 26 

Distribuidor de adubo ou estrume  [máquinas agrícolas, exceto as operadas 
manualmente] 

7 

Distribuidor de carburante [parte de motor] 7 

Distribuidor de fertilizante [máquinas agrícolas, exceto as operadas 
manualmente] 

7 

DIU 10 
Diurético 5 
Doce de leite 29 
Dominó [jogo] 28 
Dominó [máscara]  28 
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Dosador flutuante de plástico para clorar 20 
Dreno para construção 19 
Ducha higiênica de uso medicinal 10 
Ducha para a garganta para uso medicinal [instrumento] 10 
Ducha para o ouvido para o uso medicinal [instrumento] 10 
Ducha uterina para o uso medicinal [instrumento] 10 
Duplicata [impresso] 16 
Duralumínio [liga metálica] 6 
Duto para água, gás ou ar comprimido [metálico] 19 
Duto para água, gás ou ar comprimido [não metálicos] 19 
DVD, disco digital de vídeo 9 
DVD, disco digital de vídeo - aparelho 9 
Echarpe 25 
Edificação não metálica 19 
Eixo de motor para veículo 12 
Elastano [fibra têxtil] 22 
Elástico para uso em têxtil 26 
Elastodieno [fibra têxtil] 22 
Elastômero termoplástico 17 
Elemento elástico para fixação de trilho 17 
Elemento galvânico [indústria química] 1 
Eletricidade 4 
Eletrobomba auto-aspirante para turbina e para centrífuga de poço 7 
Eletrobomba utilizada em lavadoras e máquinas de lavar 7 
Elétron [metal] 6 
Eletroscópio 9 
Elevador de braço de uso médico 10 
Elevador de caçamba 7 
Elevador de corrente para agricultura 7 
Elevador para lavagem de automóvel e para troca de peça 7 
Elo de borracha 17 
Elo de ligadura de uso médico 10 
Elo de metal precioso 14 
Elo de papel ou papelão 16 
Elo para guardanapo  21 
Elo, parte de máquina 7 
Elos de ligação (parte de veículos) 12 
Embalagens de borracha 17 
Embalagens de matéria têxtil 22 

Embalagens de papel alumínio descartável para acondicionamento de 
refeições ("quentinha") 

6 

Embalagens de papel ou plástico 16 
Embalagens feitas de celulose regenerada 16 
Embrião bovino 31 
Embriões bovinos 31 
Embutido [frios]  29 
Emenda para mangueira  17 
Emético e antiemético 5 
Empada 30 
Empadão 30 
Empanque para junta [vedante] 17 
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Emulsão para tela de serigrafia 1 
Emulsificante para uso em alimento 1 
Encefalógrafo 10 
Enceradeira não elétrica [escovão] 21 
Encerado [cobertura para veículo] 12 
Enciclopédia 16 
Encóspias [fôrma de madeira usada pelo sapateiro para alargar o calçado] 8 
Encosto de espuma 20 
Endoscópio 10 
Engate [máquina industrial] 7 
Engrenagem de relógio 14 
Enxofre em pó [suplemento para ração]    31 
Enzima coaguladora de leite 1 
Enzimas para consumo humano 29 
Epóxi metálico para reparo 1 
Equipamento de alvejamento 7 
Equipamento de isenção de nitrato   [máquina] 7 
Equipamento de sonorização 9 
Equipamento detonante [bélico] 13 
Equipamento elétrico para regulagem de retrovisor 12 
Equipamento manual para alpinista 28 
Equipamento para limpeza por ultra-som 9 
Equipamento para separação e classificação de produto 7 
Equipamentos elétricos para regulagem de retrovisores [partes de veículo] 12 
Erva em bruto [destinada à indústria] 1 
Erva para banho 3 
Erva para banho medicinal 5 
Erva para defumador e incenso 3 
Erva para infusão medicinal 5 
Erva para infusão, exceto medicinal 30 
Escama de peixe em bruto 20 
Escapamento para veículo 12 
Escareador [ferramenta] 8 
Escargô 29 
Escopro [ferramenta] 8 
Escora de porta de metal [ferragem] 6 
Escorredor [utensílio doméstico] 21 
Escota [parte de embarcação] 12 
Escova de cabelo 21 
Escova e pente para pêlo de animal 21 
Escova para limpeza de cachimbo 34 
Escova usada na limpeza doméstica 21 

Escovém [tubo ou manga de ferro por onde passa a amarra da âncora, 
para ir do convés ao costado, de onde desce ao mar] 

12 

Escrotal elástico 10 
Escudo 13 
Escudo antitumulto 9 
Esfalerita [minério] 6 
Esfera para máquina de escrever 16 
Esfera para moagem 7 
Esfiha 30 
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Esmeralda 14 
Esmeril [pedra para amolar] 8 
Esmeril para limpeza 3 
Espaçador [amortecedor para condutor de alta tensão] 9 
Espátula para pintor, decorador e vidraceiro 8 
Espelho para veículo 12 
Espermacete refinado 4 
Espetrógrafo [instrumento óptico] 9 
Espetroscópio 10 
Espevitadeira [tesoura para aparar o morrão de candeeiro, vela]  8 
Espiga (ferragem) 6 
Espigão móvel para escalada 28 
Espingarda 13 
Esponja para banho 21 
Espuma contendo estabilizador 1 
Espuma contendo líquido volátil ou carregado por gás 1 
Espuma de borracha 17 
Espuma de polímero em bruto   1 
Espuma de polímero para isolar  17 
Espumadeira ou escumadeira [exceto parte do faqueiro] 21 
Esquadria não metálica 19 
Essência alcoólica para fabricar bebidas 33 
Essência não alcoólica para fabricar bebidas  32 
Estabilizador de voltagem 9 
Estação de tratamento de efluentes [sistema] 11 
Estantes [móveis] 20 
Estatuetas em biscuit 21 
Esteira de transporte 7 
Esteira para quadra de jogo [tapete para quadra de jogo] 27 
Esteira secadora [parte de máquina] 7 
Esteira sincronizada dentada ou lisa para máquinas industriais 7 
Estereógrafo 9 
Estereômetro 9 
Estereótipo [clichê] 16 
Estíbio [antimônio] 1 
Esticador [mourão] 19 
Estilete 8 
Estilete [instrumento cirúrgico] 10 
Estilográfo [caneta tinteiro] 16 
Estimulante da respiração 5 
Estimulante do apetite 5 
Estojo [nécessaire] com utensílios de toalete  21 
Estojo cosmético   3 
Estojo de cosméticos de brinquedo (com cosméticos falsos/brinquedo) 28 
Estojo de cosméticos de brinquedo (com cosméticos reais) 3 
Estojo para cosméticos [nécessaire vazia, somente a bolsa]  18 
Estojo para filmadora e vídeo 9 
Estojo para munição 13 
Estojo porta-CDs 9 
Estolas 25 
Estopa de limpeza 22 
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Estopa em bruto 22 
Estrado para cama 20 
Estribo para equitação 18 

Estronca, parte de veículo [pau que sustenta o cabeçalho do carro e 
impede que este, quando se retira a carga, encoste no chão] 

12 

Estrutura ou base (metálica ou não metálica) com mecanismo interno de 
regulagem de altura com finalidade única de ser componente de cadeiras e 
poltronas de escritório 

20 

Estufa elétrica  11 
Estufa para baú de moto com aproveitamento do gás de escapamento 11 
Etiqueta metálica [v.d. placa de identificação] 6 
Eupéptico carminativo e obesígeno 5 
Evaporômetro [aparelho que mede a evaporação de água da atmosfera] 9 
Exaustor elétrico de uso doméstico 11 

Excêntrico, peça de máquina, peça de motor [peça de máquina que gira 
em torno de um ponto situado fora do seu centro geométrico e que, por 
isso, transforma um movimento de rotação em outro de diversa natureza] 

7 

Excêntrico, peça de veículo [peça de máquina que gira em torno de um 
ponto situado fora do seu centro geométrico e que, por isso, transforma um 
movimento de rotação em outro de diversa natureza] 

12 

Excipiente para produto farmacêutico [substância que une base e veículo] 5 
Excipiente para produto químico [substância que une base e veículo] 1 
Expectorante 5 
Extensão para macho [ferramenta manual] 8 
Extensão para macho [fundição de metal] 6 
Extintor de incêndio para veículo 9 
Extintor para charuto ou cigarro 34 
Extrato de café 30 
Extrato de tomate  30 
Fabricador de gelo para uso industrial e comercial 11 
Faca (utensílio de cozinha ou cutelaria)  8 
Faca para abate e para esfolar animal 8 
Facão 8 
Faixa e fita comemorativa ou condecorativa 26 
Faixa para uso cirúrgico ou curativo 5 
Faixa refletiva para carroceria de veículos [dispositivo de segurança] 9 
Faixas têxteis 24 

Faldistório [cadeira episcopal móvel, sem espaldar, usada nos atos 
litúrgicos que devem ser realizados em frente do altar; facistol] 

20 

Faqueiro 8 
Farda 25 
Fardão 25 
Farinha com levedura comestível 30 
Farinha de arroz [para uso alimentar] 30 
Farinha de aveia 30 
Farinha de batata 30 
Farinha de cevada 30 
Farinha de cortiça [isolante] 17 
Farinha de mandioca 30 
Farinha de osso para animal 31 
Farinha de tapioca 30 
Farinha de trigo 30 
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Farinha fóssil [adubo] 1 
Farinha integral [uso alimentar] 30 
Farinha para sopa 30 
Farofa 30 
Farol de acetileno para veículo 11 
Farol e seta para veículo [interruptor para -] 12 
Farolete para veículo 11 
Fasquia de madeira [pedaço de madeira comprido e estreito; ripa] 19 
Fatiador não elétrico de legumes 8 
Fatura e formulário 16 
Fava de feijão [in natura] 31 
Fechadura de culatra de arma 13 
Fechadura para arma de fogo 13 
Fecho corrediço [fechos ecler] 26 
Fécula de araruta 30 
Fécula de arroz 30 
Feijão [grão, produto agrícola in natura] 31 
Feijão em conserva [ou ensacado] 29 
Fendeleira 8 
Ferragem metálica para cortina  6 
Ferragem não metálica para cortina de metal 20 
Ferrita de bário 1 
Ferro coloidal 1 
Ferro de amolar 8 
Ferro para calafetar 6 
Ferro titanosilício 6 
Ferro zircônio 6 
Ferrocromo 6 
Ferro-gusa 6 
Ferrolho [aldrava] 6 
Fibra e filamento originário de pêlo de animal 22 
Fibra sintética para concreto 19 
Fibra vegetal para reforçar concreto ou asfalto 22 
Fibras corrugadas de aço 6 
Fichário de mesa 16 
Fígado 30 
Figuras para colecionador [artigos de papelaria] 16 
Filme de polietileno [para embalar ou embrulhar] 16 
Filme Roentgen [filme para uso em radiologia] 1 
Filtro de óleo e combustível para veículo 12 
Filtro de piscina 11 
Filtro elétrico  de uso doméstico 11 
Filtro não elétrico d'água 21 
Filtro ortocromático para fotografia 9 
Fio de Florença para cirurgia 10 
Fio e cabo blindado não elétrico 6 
Fio guia para fim cirúrgico  10 

Fios de poliamida, agrupados em forma de corda, impregnados com 
elastômero, destinados ao reparo temporário de pneus 

12 

Fios duros usados em ortodontia 10 
Fita [armarinho]  26 
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Fita cassete ou de vídeo [gravada ou não] 9 
Fita de borracha 17 
Fita e fitilho para animal [em couro] 18 
Fita para computador 9 
Fita para uso cirúrgico ou curativo 10 
Fitas adesivas para fraldas 26 
Fitas adesivas antiderrapantes para equipamentos esportivos [OMPI] 28 
Fitas com ganchos para serem utilizadas em tapetes 26 
Fitas de tinta para impressoras 16 
Flâmula 24 
Flap de avião 12 
Flavorizantes para cosméticos (exceto óleos essenciais) 30 
Flavorizantes para medicamentos (exceto óleos essenciais) 30 
Flavorizantes para tabaco (exceto óleos essenciais) 30 
Flecha 28 
Floco de cereal 30 
Floco de espuma [enchimentos] 22 
Floco de tabaco 34 
Florão 19 
Florete [arma branca] 8 
Fluido de borracha para aplicação em reforma de pneumático 1 
Fluido destinado exclusivamente para calafetar e vedar 17 
Fluido para freio e para comando hidráulico de veículo 1 
Fluidos para isqueiro 4 
Fluoreto para tratamento dentário 5 
Flutuador para piscina [acessório esportivo] 28 
Fogão a gás 11 
Fogão elétrico 11 
Fogareiro elétrico 11 
Fogos sinalizadores 13 
Foguete de artifício 13 
Folha de fumo 34 
Fonógrafo 9 
Fórceps não cirúrgico 8 
Forja 6 
Forma metálica 6 
Formão 8 
Forno a gás 11 
Forno crematório 11 
Forno de aquecimento para reativação de carvão 11 
Forno doméstico elétrico 11 
Forno e fornalha industrial 11 
Forno para fundição 11 
Forquilha [ferramenta] 8 
Fotótipo [clichê] 16 
Fraque 25 
Frasqueira [mala ou bolsa] 18 
Freezer de uso doméstico 11 
Frequencímetro 9 
Frios [embutido] 29 
Frozens [iogurte congelado] 30 
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Frutos do mar 29 
Fubá 30 
Fumo de rolo 34 
Funda [arma] 13 
Funda [dispositivo empregado para deter o progresso de certas hérnias] 10 
Furadeira manual 8 
Furador para tíquete [manual] 8 
Futebol de mesa [mesa e botões para] 28 
Fuzil 13 
Gabardine [tecido] 24 
Gaita 15 
Galactômetro  9 
Galão [artigo de armarinho] 26 
Gangorra 28 
Garapa [bebida] 32 
Garfo para estrume [forcados] 8 
Garrafão de plástico para armazenagem de líquidos 20 
Garrafas para água 21 
Gás de cozinha 4 
Gás metano e butano 4 
Gás néon 1 
Gases para refrigeração 1 
Gaveta 20 
Gel anti-séptico para aliviar a dor 5 
Gel anti-séptico para o combate ao vício do fumo 5 
Geladeira 11 
Geladeira a gás 11 
Geladeira industrial e comercial 11 
Gelificantes [agentes químicos utilizados na manufatura de alimentos] 1 
Gerador para solda elétrica 11 
Geradores de bolhas de sabão e espuma para espetáculos 11 

Geradores eletrofisiológicos (aparelho que registra as atividades elétricas 
de tecidos biológicos e atividades do coração ) 

10 

Giesta [fibra têxtil] 22 
Giroscópio 9 
Goiabada 30 
Gorgorão [armarinho] 26 
Gorgorão [tecido] 24 
Grafita natural cristalina destinada à lubrificação de semente 1 
Grafite [lápis para desenho] 16 
Grafite [mina para lapiseira] 16 
Grampeador [aparelho] 9 
Grampeador [material de escritório] 16 
Grampeador para uso industrial 7 
Grampo cirúrgico 10 
Grampo de alpinismo 28 
Grampo de metal [ferragem]  6 
Grampo para ardósia 6 
Grampo para grampeador industrial 7 
Granulado sanitário para animal 31 
Grão-de-bico 31 
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Grinalda de flor natural 31 
Grua 7 
Guandu [fruto do anduzeiro] 31 
Guaraná [bebida não alcoólica] 32 
Guaraná [pó para preparar bebida] 30 
Guaxima [fibra têxtil] 22 
Guichê 19 
Guilhotina manual 8 
Guincho 7 
Guitarra 15 
Guitarra chinesa [pipa, violão] 15 
Guizo [brinquedo] 28 
Gurjão de peixe 29 
Hambúrguer de carne 29 
Hambúrguer de peixe 29 
  
Haste de metal 6 
Headphone [fones de ouvido] 9 
Hebdomadário [semanário; publicação] 16 
Hipnoanalgésico 5 
Hipnótico [sonífero] 5 
Hodômetro 9 
Holofote 11 
Hormônio para o tratamento de insuficiência testicular 5 
Hortelã 31 
Imã para o estômago de animal 10 
Imobilizador de cabeça (para proteção) 9 
Imobilizador ortopédico [tala] 10 
Impressor [máquina] 7 
Imunoglobulina 5 
Imunosoro 5 
Inalante 5 
Inibidor de corrosão 2 
Inibidor do metabolismo 5 
Inibidor hormonal 5 
Instalação para abastecimento de água 11 
Instalação para distribuição de fluido líquido ou gasoso 11 
Instrumento acústico [musical] 15 
Instrumento de controle para caldeira 9 
Instrumento manual para apicultura  8 
Instrumento manual para encher pneu 8 
Instrumento para alimentar ou dar de beber a ave 21 
Instrumento para embriotomia 10 
Isca natural para pesca, viva ou não [OMPI] 31 
Isolante de fibra 17 
Jacinto em bruto [destinado à indústria] 1 
Jade em bruto [destinado à indústria] 1 
Jaleco 25 
Jaleco descartável 10 
Jangada 12 
Jarina [marfim vegetal] 20 



DESCRIÇÃO  CLASSE  
Jaú não metálico [andaime]  19 
Jogo de cartas 28 
Jogo de matriz  7 
Jogo de matriz com bucha e rolamento de esfera 7 
Jogo de roleta 28 
Jogo erótico 28 
Junco em bruto 22 
Junta metálica 6 
Junta não metálica 17 
Junta peça de motor  7 
Juta [planta] 31 
Kenaf [cânhamo-brasileiro] 22 
Kit manicure- [estojos de manicure] 8 
Kit para diagnóstico médico 5 
Kit para enema [clister] 5 
Kit para enema [clister] para uso veterinário 5 

Kits educacionais, compreendendo livros e cassetes de áudio, embalados 
como uma unidade 

16 

Kits educacionais, compreendendo livros e cds ou dvds, embalados como 
uma unidade 

16 

Kits educacionais, compreendendo livros e mídia magnética,  embalados 
como uma unidade 

16 

Lã de aço em bruto 6 
Lã de madeira 19 
Lã em bruto 22 
Laçarote e laço para animal 18 
Laço para roupa 26 

Lacres de proteção e segurança para medidores de água, gás e energia 
elétrica 

9 

Lajota 19 
Lâmina de frenagem adaptável ao esqui 28 
Lâmina de madeira 19 
Lâmina de metal 6 
Laminado de metal 6 
Laminados plásticos para revestimento de móveis 20 
Laminados plásticos para revestimento de pisos e paredes 27 
Lamparina não elétrica 4 
Lampião elétrico 11 
Lampião não elétrico 4 
Lança 8 
Lançador de granada 13 
Lanterna de sinalização 9 
Lanterna para sinal de navio 9 
Lanterna para veículo 11 
Lápis-lazúli [lazurita=pedra ornamental] 14 
Lasanha 30 
Lavadora a gás 7 
Lavadora de roupa e de louça 7 
Lavadora para uso industrial 7 
Legume em conserva 29 
Legume fresco 31 
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Leite de arroz 29 
Leite de coco 29 
Leite de soja [condimento] 30 
Leite em pó 29 
Leiteira 21 
Lenço de lapela [parte anterior e superior de um casaco voltada para fora] 25 
Lenços umedecidos antibacterianos para uso hospitalar 5 
Letreiro de vidro 21 
Liberador hormonal 5 
Licoreira 21 
Ligante para fundição [produto químico] 1 
Lima para calo 8 
Lingoteira 6 
Língua 29 
Lingüiça 29 
Linha de chenille 23 
Líquido antibacteriano para higiene hospitalar 5 
Líquido anti-embaçante (produto químico) 1 
Líquido anti-embaçante para óculos de natação 9 
Líquido para dessulfatar o acumulador elétrico 1 
Líquido, creme e pó para limpeza do dente 3 
Livro cartonado 16 
Livro de bolso 16 
Livro de contabilidade 16 
Livro de tombo 16 
Livro didático 16 
Livro encadernado 16 
Livro litúrgico 16 
Lixa para limpeza 3 
Loção para assepsia pré-cirúrgica 5 
Lombo 29 
Lona [tecido] 24 
Lona plástica em bobina 17 
Louro 30 
Lubrificante sexual 5 
Lubrificante vaginal 5 
Lula 29 
Luminária 11 
Lustra-móvel 3 
Luva cirúrgica 10 
Luva térmica [proteção e segurança] 9 
Macaco hidráulico 7 
Macaco hidráulico manual 8 
Macela [erva utilizada em enchimento de travesseiro] 22 
Macete 8 
Machadinha de tanoeiro 8 
Macho [ferramenta] 8 
Macho para fundição de metal 6 
Magnetita usada para produção de ferro e de aço 6 
Magneto [magnetismo, magnético, ímã] 9 
Maiô 25 
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Malaquita em bruto 6 
Malho [martelo de ferro] 8 
Mama [fertilizante] 1 
Mamona em bruto 1 
Mancal 7 
Manchões radiais (parte de veículo) 12 
Mandolina [Mandola = antigo instrumento da família do alaúde] 15 
Manganita 1 
Mangueira e correia peça de máquina 7 
Mangueira metálica para água 6 
Manilha 19 
Manjericão 31 
Manjerona 31 
Manta balística [tecido] 24 
Manteiga de alho 29 
Manteiga de cacau de uso farmacêutico 5 
Manteiga de cacau, usada em confeitaria 29 
Manteigueira metálica 21 

Máquina acionadora (elevador) elétrica e/ou mecânica do vidro da porta 
[parte de veículos] 

12 

Máquina de beneficiamento e seleção de produto hortifrutigranjeiro 7 
Máquina de café expresso para uso industrial e comercial 11 
Máquina de computar 9 
Máquina de costura e de overloque para uso industrial 7 
Máquina de edição de som e imagem 9 
Máquina de grampear 9 
Máquina de overloque de uso doméstico 7 
Máquina de recarga de cartuchos de impressoras 7 
Máquina de registrar 9 
Máquina dínamo-elétrica 9 
Máquina e equipamento para aquecimento 11 
Máquina e equipamento para geração de vapor  7 
Máquina e equipamento para lavagem de veículo 7 
Máquina e equipamento para secagem  11 
Máquina e equipamento para ventilação  11 
Máquina elétrica de filigrana 9 
Máquina fornecedora de recibo 9 
Máquina fotocompositora 7 
Máquina injetora 7 
Máquina para adubagem e plantio 7 
Máquina para amanho de terra 7 
Máquina para amarrar o feno 7 
Máquina para apuração [contagem] 9 
Máquina para desengordurar 7 
Máquina para embalagem 7 
Máquina para encordoar raquete 7 
Máquina para fazer ou cobrir cova para semeadura ou plantio 7 
Máquina para imprimir e emitir bilhete 7 
Máquina para jato de areia 7 
Máquina para lapidação de pedra 7 
Máquina para montagem de bicicleta 7 
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Máquina para reprodução de cópia 9 
Máquina para revolver e preparar o solo 7 
Máquina para transplante de árvore 7 
Máquina para tratamento de água em piscicultura 11 
Máquina para triturar ou machucar galho 7 
Máquinas e equipamentos para galvanização 7 
Máquinas hidráulicas de carga 7 
Máquinas para confecção de fraldas descartáveis 7 
Máquinas para vedar 7 
Marmelada 29 
Marreta 8 
Martelete [máquina pneumática; britadeira] 7 
Marzipã [pasta de amêndoa e açúcar]  30 
Máscara de fantasia descartável ou não 28 
Massa corrida 2 
Massa deformável para exercício terapêutico 5 
Massa e gesso para uso dentário 5 
Massa para vidraceiro 17 
Massa vedante 17 
Massageador facial 10 
Mastros de veleiros [parte de meio de transporte] 12 
Matéria físsil para aparelho de energia nuclear [combustível atômico] 4 
Matéria prima para a indústria farmacêutica 5 
Matéria prima para confeccionar roupas isolantes usadas por bombeiros 17 
Matéria prima para indústria cosmética 3 
Material para estofamento de borracha e matéria plástica  17 
Matraca [instrumento musical de percussão] 15 
Matrizes de corte [máquinas industriais] 7 
Mecanismo de alimentação de cartucho [para armas] 13 
Mecanismo de culatra e seu elemento 13 
Mecanismo de gatilho e de engatilhamento 13 
Mecanismo de segurança para arma 13 
Medalhão de peixe 29 
Medicamentos administrados via implante subcutâneo 5 
Meia para hidroginástica [artigo esportivo] 28 
Meias natalinas, para ornamentação [OMPI] 28 
Meio de transporte de propulsão muscular 12 
Mesa de cimento ou concreto 19 
Metal de adição para solda 6 
Metanol (combustível) 4 
Miçanga 26 
Microbicida para uso industrial [produto químico] 1 
Microfone 9 
Mictório 11 
Milho em conserva 29 
Milho in natura 31 
Míssil 13 
Mistura de gás para soldagem 1 
Mó [pedra com que se afia instrumento cortante] 8 
Modelos e manequins odontológicos 9 
Moedor elétrico de café  7 
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Moedor elétrico de carne 7 
Moedor industrial 7 
Moisés [cesta para carregar criança] 20 
Mola para matriz ["DIE SPRINGS"] 7 
Molas para travas de segurança do capô do automóvel 12 
Molde de papel e de papelão 16 
Molde/forma em borracha de silicone 17 
Moldura para interruptor  9 
Molduras plásticas (frente removível) para celulares e calculadoras 9 
Molduras plásticas (frente removível) para relógios 14 
Molho de carne 29 
Molibdenita [minério] 6 
Molinete 28 
Molusco em conserva 29 
Monitor de gordura corporal [uso médico] 10 
Monitor de pressão arterial digital semi-automático de braço/pulso 10 

Monitores eletrofisiológicos (aparelho que registra as atividades elétricas 
de tecidos biológicos e atividades do coração) 

10 

Moqueca 29 
Mordedor infantil para o dente 10 
Mortadela 29 
Mosquetão 13 
Mosquiteiro  24 
Mosquiteiro [tela de metal contra insetos colocada em janelas e/ou portas] 6 

Mosquiteiro [tela não metálica contra insetos colocada em janelas e/ou 
portas] 

19 

Motor síncrono aplicado em timer eletromecânico e sistema de controle 9 
Motores de arranque [partes de máquinas] 7 
Mourão 19 
Móvel em cimento ou concreto 19 
Móvel modulado 20 
MP3 (tocador de ou suporte para-) 9 
Munhequeira com fim terapêutico 10 
Munição para arma de fogo 13 
Nabiça [nabo pouco desenvolvido, fresco] 31 
Nabo 29 
Nabo [fresco] 31 
Nesga 26 
Nhoque 30 
Nirá [fresco] 31 
Nitrocelulose [acetil-] 13 
Nitroglicerina [explosivo] 13 
Notebook [microcomputador portátil, menor que o laptop] 9 
Noz [in natura] 31 
Óculo para guiar moto e ciclo 9 
Óculo para prática de tiro ao alvo 9 
Óculo para soldador 9 
Óculo para uso em sala de emergência e de cirurgia 9 
Óculos de natação 9 
Odorizadores de uso pessoal 3 
Óleo de alho 29 
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Óleo de canola 29 
Óleo de caroço de algodão [comestível] 29 
Óleo de copaíba 29 
Óleo de espirulina 29 
Óleo de lecitina [comestível] 29 
Óleo de soja 29 

Óleo mineral branco medicinal, utilizado na formulação de cosméticos, 
medicamentos, produtos veterinários e alimentos 

5 

Óleo sintético para uso industrial 4 
Olhal [ferragem] 8 
Ônix 14 
Oratório [peça do mobiliário] 20 
Orégano 30 
Organo silício utilizado como massa de modelagem e entretenimento 
infantil 

28 

Osso moído para adubagem 1 
Ossobuco 29 
Otomana [sofá] 20 
Otomana [tecido] 24 
Ova de peixe preparada para consumo 29 
Ova fresca de peixe  31 
Ovo de bicho-da-seda 31 
Ovo desidratado 29 
Ovo em conserva 29 
Ovo fresco 29 
Ovo para alimentação 29 
Ovo para incubação 31 
Oxigênio para uso médico 5 
Paetê 26 
Painéis publicitários eletrônicos 9 
Paio 29 
Palmilha ortopédica  10 
Palmito (em conserva) 29 
Palmito (fresco) 31 
Panamá [tecido] 24 
Pano de copa 24 
Pano de prato 24 
Pano emborrachado para limpeza 21 
Papel acetinado 16 
Papel almaço pautado 16 
Papel cartão 16 
Papel contínuo 16 
Papel crepom 16 
Papel da China 16 
Papel da Holanda 16 
Papel da Índia 16 

Papel de alumínio [lâmina finíssima, de alumínio, usada na embalagem de 
certo produto, como, p. ex., medicamento, cigarro, queijo, ou de uso 
doméstico; papel-alumínio] 

6 

Papel de ferroprussiato [papel heliográfico sensibilizado com solução de 
ferrocianeto de potássio e citrato de ferro, e us. no processo de cianotipia] 

1 

Papel de seda 16 
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Papel descartável para assento sanitário 16 
Papel e tela sensível à luz para fotografia 1 
Papel estêncil 16 

Papel heliográfico [qualquer papel preparado com solução sensibilizadora 
para decalque fotográfico de desenho a traço, planta]   

1 

Papel impregnado de substância para higiene pessoal 3 
Papel marmorizado 16 
Papel ou papelão alcatroado para telhado 19 
Papel para gráfica 16 
Papel vegetal 16 
Papel vulcanizado 17 
Papoula-do-são-francisco [cânhamo-brasileiro] 22 
Parafina para uso em equipamento esportivo 28 
Parafuso para cirurgia 10 
Parede divisória não metálica substituível  19 

Passadeira [tapete longo e estreito, feito de estofo, ou de outro material, 
que se estende na escada, corredor, para se passar sobre ele] 

27 

Passatempo [divertimento, diversão, entretenimento] 28 
Pasta aderente para capturar e matar ratos 5 
Pasta condutora para exames médicos 5 
Pasta de amendoim 30 
Pasta de carne 29 
Pasta de celulose 1 
Pasta de gergelim  29 
Pasta de viagem 18 
Pasta redutora para solda 1 
Pastel 30 
Pastilhas e gomas de mascar para fins cosméticos 3 
Patê com ovo e carne 29 
Patê de carne 29 
Patê de peixe 29 
Pé de porco [chispe] 29 
Pé para móvel (não metálico) 20 

Peça de borracha utilizada como proteção do saco de ar no processo de 
reforma de pneus 

12 

Peças de borracha para reparo de pneus com ou sem câmara 12 

Pedaços tostados de madeira natural adicionados ao vinho para melhorar 
o sabor 

30 

Pedalinho 28 
Pedômetro eletrônico 9 
Pedra para filtrar de uso doméstico 11 
Pedra para filtrar em bruto de uso industrial  1 
Pegador de azeitona 21 
Pele de carneiro 18 
Pele de porco frita [torresmo] 29 

Pele frita [produto alimentício feito a partir de farinha alimentar, imitando 
pele de porco] 

30 

Películas para controle e bloqueio da luz e do sol a serem aplicadas em 
vidros 

17 

Pelúcia 24 
Pena artificial [fantasia] 26 
Peneira para a limpeza de piscina 21 
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Pentes laminadores de aço 6 
Pepino fresco 31 
Percal [tecido de algodão] 24 
Percalina [tecido de algodão] 24 
Perfil de metal 6 
Perfil lateral em alumínio 6 
Perfis laterais em alumínio 6 
Periódico em fita ou em CD-ROM 9 
Perneira para uso em rodeio [artigo esportivo] 28 
Perno para soldar metálico 6 
Petiscos à base de soja [alimentos em que a soja é predominante] 29 
Piaçaba ou piaçava 20 
Pião 28 
Pilastra não metálica para construção  19 
Pillbox – caixa para pílulas com timer programável 9 
Pinça para cirurgia 10 
Pincel para maquiagem 21 
Pingadeira [vaso onde se recolhe o líquido que escorre da carne, ao assar] 21 
Pipoca doce [pronta] 30 
Pipoca salgada [pronta] 30 
Pista de corrida 28 
Piteira [fibra têxtil] 23 
Placa em forma de dente para sola de esqui 28 
Placa fotomecânica metálica gravada em relevo sobre metal  6 
Placa identificadora de logradouro público metálica 6 
Placa identificadora de logradouro público não metálica 19 
Placa metálica de uso medicinal 10 
Placa para acumulador elétrico 9 
Placas e cavaletes de plástico usados para sinalização de pedestres 19 
Placas solares 11 
Planador 12 
Platinado para motor [parte de qualquer motor]  7 
Platinado para motoserra 7 
Plexímetro [metrônomo] 9 
Pó de cebola 29 
Pó para caipirinha 33 
Pó para fabricação de doce 30 
Pó para milk-shake à base de leite 29 
Pó para milk-shake, exceto à base de leite 32 
Pó para molde de dentadura 5 
Pó para pudim 30 
Pó para suco 32 
Podadeira 8 
Polia [parte de máquina] 7 
Poliamida [fibra têxtil] 22 
Poliéster [fibra têxtil] 22 
Poliestireno expansível (em forma de pérolas) 1 
Polietileno [fibra têxtil] 22 
Polímero solúvel para a indústria de produto de limpeza 1 
Polipropileno [fibra têxtil] 22 
Poliuretano 1 
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Poliuretano [fibra têxtil] 22 
Polpa de fruta e de legume para bebida 32 
Polpa de tomate 29 
Polvilho 30 
Polvo 29 
Pompom 26 
Poncho 25 
Pontão [embarcação] 12 
Popelina sarja 24 
Porta escova 21 
Porta nota 18 
Porta-bicicleta para veículo 12 
Porta-cartão [carteiras] 18 
Porta-carvão [lareira] 21 
Porta-CD  9 
Porta-CD [móvel] 20 
Porta-cheques [carteiras] 18 
Porta-disquete 9 
Porta-esqui para veículo  12 
Porta-incenso 21 
Porta-lápis 16 
Porta-moedas [carteiras] 18 
Porta-retrato 21 
Porta-talher, exceto estojo para faqueiro 21 
Porta-toalha térmico 11 
Porteiro-eletrônico 9 
Pós de aço 6 

Pós de aço  [se para uso por pintores, decoradores, impressores e artista] 
[pigmentos] 

2 

Prateleira [construção] 19 
Prendedor de chupeta 10 
Preparação cosmética para redução da gordura localizada 3 

Preparações veterinárias aromatizadas utilizadas em almofadas ou 
similares para educar animais 

31 

Preparado antiembaçante para limpeza 3 
Preparado e substância para solda e para têmpera 1 
Preparado químico para a afinação do aço 1 
Preparados, complementos e suplementos alimentares à base de albumina 29 
Preparados, complementos e suplementos alimentares à base de proteína 29 
Preservativo químico para conservação de solda armazenada 1 
Pressurizador elétrico 7 
Produto antiderrapante e antideslizante para pisos 3 
Produto antiderrapante para prancha de surf (parafina, borracha) 28 
Produto de higiene pessoal à base de própole 3 
Produto desodorizante de ambiente, em líquido, em pó, em sachê, em 
spray 

3 

Produto destinado à conservação ou amadurecimento químico de fruta ou 
hortaliça 

1 

Produto destinado à conservação, por meio químico, da frescura da flor 
cortada 

1 

Produto destinado à inibição da evaporação e à melhoria da aparência da 
folha 

1 
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Produto para detecção imunológica do constituinte da urina e do sangue 5 
Produto para higiene pessoal no pré-operatório e no pós-operatório 5 
Produto para limpeza de instrumento médico e odontológico 5 
Produto para limpeza de lente 5 
Produto para limpeza e hidratação da pele não medicamentoso 3 
Produto químico para a purificação do açúcar 1 

Produto químico para curar polímero de uretano usado na indústria da 
borracha 

1 

Produto químico para fumigar [desinfetante] 5 
Produtos para dar brilho a frutas 4 
Projétil 13 
Própole para uso medicinal [xarope] 5 
  
Protetor para cotovelo e calcanhar [uso terapêutico] 5 
Protetor para o dente [acessório para proteção contra acidente] 9 
Publicações em cd-rom 9 
Publicações em fascículos impressos 16 
Publicações fixadas em meio magnético 9 
Pufe 20 

Purgador termodinâmico para vapor [dispositivo automático que serve para 
separar e eliminar o líquido condensado numa tubulação de vapor, sem 
provocar a suspensão da operação da linha e sem deixar o vapor escapar] 

7 

Puxador metálico 6 
Quadro de janela e porta 19 
Quadro decorativo 20 
Quater Maguey [fibra têxtil] 22 
Quebra-luz [abjur] 11 
Quebra-pedra [ferramenta manual] 8 
Queimadores  11 
Quiabo [fresco] 31 
Quibe 30 
Quimioterápico 5 
Quimono [vestuário] 25 
Quindim, brigadeiro  e cajuzinho  30 
Quiosques de plástico e fibras usados para exposições e coberturas 19 
Rabada [de boi, de porco ou de vitela] 29 
Rabanete [produto fresco, in natura] 31 
Ração para animal 31 
Radar 9 
Radiador para motores e máquinas [refrigeração] 7 
Rádio-relógio, se comercializado como rádio 9 
Rádio-relógio, se comercializado como relógio 14 
Raia para piscina 28 
Ralo metálico 6 
Ralo não metálico 19 
Rapadura [açúcar mascavo, em forma de pequeno tijolo] 30 
Raspadeira para limpeza de cachimbo 34 
Raspador [ferramenta] 8 
Raspador [utensílio doméstico] 21 
Raticida 5 
Reagente e preparado biológico para fim de pesquisa científica 1 
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Reagente químico para fim de diagnóstico 5 
Reagente químico usado na indústria e na ciência 1 
Reagente químico utilizado em revelação fotográfica 1 
Reator de fissão  11 
Reator de fusão  11 
Reator térmico para aparelhos e instrumentos de pesquisa científica 9 
Reator térmico para aparelhos e instrumentos médicos 10 
Reator térmico para produção de energia 11 
Rebenque [chicote] 18 
Rebitadores [máquina para rebitar], exceto os de propulsão muscular 7 
Rebocador para embarcação 12 
Rebolo [parte de máquina] 7 
Reboque 12 
Recarregador de energia [bateria] 9 
Receptáculo para papel de cigarro 34 
Receptor de som 9 
Recipiente de metal [botijão de gás] para condicionamento de gás [cheio] 4 
Recipiente de metal [botijão de gás] para condicionamento de gás [vazio] 6 
Recipiente de metal, inclusive para armazenar ácido 6 
Recipiente de plástico para embalagem 20 
Recipiente de vidro 21 
Recipiente frigorífico não elétrico de uso doméstico  11 
Recipiente metálico para animal 6 
Recipiente não metálico para animal  21 
Recipiente para defumador não elétrico 21 
Recipiente plástico para coletar urina e fezes 20 
Rede de descanso 22 
Rede de vôlei 28 
Rede para esportes 28 
Rede para pesca 22 
Refrigerante [bebida] 32 
Registro d'água para instalações sanitárias 11 
Régua de precisão 9 
Regulador para iluminação de palco 9 
Relógio de quartzo  14 
Relógio de quartzo [de precisão, instrumento científico]    9 
Removedor de cosmético 3 
Repelente de peste 5 
Repelente higiênico para cão e gato 5 
Repolho [fresco] 31 
Reprodutores e matrizes 31 
Requeijão 29 
Resfriador 11 
Resina acrílica artificial ou sintética não processada 1 
Resina acrílica artificial ou sintética, produto semi-acabado 17 
Resina para confecção de dente 5 
Revestimento de parede feito de fibra de bagaço de cana 20 
Revestimento não medicinal para pílulas 1 
Rim 29 
Ringue de estrutura metálica 6 
Ringue de estrutura não metálica 19 
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Robô  industrial [máquina] 7 

Roçadeira [foice de cabo alto, própria para roçar mato - ferramenta de 
propulsão muscular] 

8 

Roda [ferramenta de propulsão muscular] 8 
Roda de roleta 28 
Roda hidráulica [parte de máquina] 7 
Roda-gigante 28 
Rodízio metálico para cortina  6 
Rodízio metálico para móvel  6 
Rodízio não metálico para cortina  20 
Rodízio não metálico para móvel  20 
Rodízio para carrinho de compra 12 
Rodo  21 
Rojão [projetil-foguete] 13 
Roleta [jogo]  28 
Rolo para estofado, cama e berço  20 
Rolos para pintores de parede            16 
Roseta de estuque 19 
Roseta de metal para espora 6 
Roseta de papel, de seda (flor artificial) 26 
Roupa íntima descartável 25 
Roupa para boneca 28 
Roupa para mergulho 9 
Roupas de cama hipoalergênicas 24 
Roupas para médico, dentista e veterinário 10 
Roxo de Paris [tinta]  2 
Rubi 14 
Rúcula [fresca] 31 
Sabão para animal de estimação 3 
Saco anódico para refino de ouro na fabricação de moeda [parte de 
máquina] 

7 

Saco d'água ou de gelo para uso medicinal 10 
Saco de estopa para limpeza 22 
Saco para lavar roupa 22 
Safira 14 
Sal mineral em bruto 1 

Saladas preparadas prontas para comer, consistindo principalmente de 
macarrão  

30 

Salame 29 
Salgadinho, exceto croquete 30 
Salicilato 1 
Salsa [erva fresca] 31 
Sálvia [erva fresca] 31 
Sanca 19 
Sandália para gesso  10 
Sanduicheira [aparelho elétrico] 11 
Sanefa para cortina e persiana [têxtil] 24 
Saponáceo  3 
Sargento [ferramenta] 8 
Sarjel [tecido grosso de lã] 24 
Sarrafo de madeira  19 
Saxofone  15 
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Secadora de gás ou vapor [máquina] 7 
Secadora de roupa a gás 11 
Secadora elétrica de uso doméstico  11 
Selecionador de som [aparelho] 9 
Seleta de legume em conserva 29 
Semente de gergelim 31 

Sensor de ângulo de ataque e de ângulo de deslizamento lateral para 
aeronave 

12 

Sensor de temperatura para aeronave 12 
Separador de célula sanguínea  10 
Separador de moeda [equipamento] 9 
Separador magnético (aparelho) 9 
Separador magnético [máquinas ou parte de máquinas industriais] 7 
Seringa especial para enema 10 
Serpentina de papel 16 
Serra de aço [parte de maquina] 7 
Serra manual [de propulsão muscular] 8 
Sianinha [artigo de armarinho] 26 
Silenciosos para veículos 12 
Sinete para lacrar 16 
Siri  [não vivo] 29 
Sismógrafo   9 
Sistema de sonar           9 
Sistema e equipamentos de tratamento de efluentes 11 
Sistemas de segurança para veículos 12 
Sofá-cama 20 
Software para jogo e entretenimento [programa de computador] 9 
Soja [fresca]   31 
Soja caramelizada doce [alimentos em que a soja é predominante] 29 
Solado não ortopédico 25 
Solda metálica 6 
Solução eletrolítica para fins medicinais 5 

Solução injetável à base de ácido, sem finalidade terapêutica, de aplicação 
intradérmica para cobrir escara 

5 

Solução para nutrição parenteral [para uso medicinal] 5 
Solução química para bateria de sistema de refrigeração 1 
Solução química para bateria de veículo automotivo 1 
Solventes/ diluentes destinados à indústria 1 
Solventes/ diluentes para matérias tintoriais 2 

Sonda [aparelho de perfuração que atinge grande e média profundidade 
para conhecimento do subsolo]    

7 

Sorveteira elétrica de uso doméstico 11 
Sorveteira não elétrica de uso doméstico 21 
Sovela [ferramenta para furar couro]  8 
Spencer  25 
Spiegel [espelho de placa metálica] 6 
Spieglisen [espelho de metal polido] 6 
Spoilers de fibra e plástico para automóveis 12 
Spray anti-pulga para animal 5 
stents 10 
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Subprodutos do processamento do cacau para uso específico na indústria 
alimentícia 

1 

Substância abrasiva para limpeza  3 
Substância antiincrustante para tintas 2 
Substância e preparado anticongelante 1 
Substância para fazer bebida não alcoólica    32 
Substância para galvanização 1 
Substância para preservar a semente 1 
Substância química fosforescente 1 
Substância química para desengraxar de uso doméstico 3 
Substância química para desengraxar de uso industrial 1 
Substância química para dispersar pigmento 1 
Substância química para esvaziar radiador 1 
Substância química para soldagem 1 
Substância refrigerante para motor de veículo 1 
Substitutivo do sangue para uso medicinal 5 
Substrato metabólico 5 
Sulfato de amônio 1 
Sulfato de cálcio di-hidratado [fosfogesso] 1 
Súlfur amorfo 1 
Suplemento alimentar para ração de animal 31 
Suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para uso medicinal 5 
Suplemento nutricional de óleo comestível para uso medicinal 5 
Suplemento ou complemento alimentar em barra para uso medicinal 5 
Suplemento ou complemento alimentar em líquido para uso medicinal 5 
Suplemento ou complemento alimentar em pó para uso medicinal 5 
Suporte antifricção para máquina 7 
Suporte atlético [colhoneira, artigo desportivo]     28 
Suporte de mesa para talher 21 
Suporte para disco  9 
Suporte para garrafa 21 
Suporte para mata borrão 16 
Suporte para o joelho [finalidade terapêutica] 10 
Suporte para o sacro [finalidade terapêutica] 10 
Suporte para o tornozelo [finalidade terapêutica] 10 
Suporte para segurar charuto 34 
Suporte para segurar cigarro 34 
Suporte para televisão, vídeo e som com giro horizontal 9 
Suspensório ortopédico 10 
Suspiro 30 
Suta [instrumento para medir] 9 
Sutiã para postura sem finalidade terapêutica 25 
Tabaco  34 
Tábua de madeira 19 
Tábua ou chapa para desenho 16 
Tacógrafo [aparelho que registra velocidade; tacômetro registrador] 9 
Talco para a higiene animal 3 
Talco para uso na indústria [mineral] 1 
Talheres descartáveis 8 
Tambor [brinquedo]  28 
Tambores de freio (parte de veículos) 12 
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Tampão para o ouvido, exceto de uso terapêutico 9 
Tanque equipamento bélico 13 
Tanque para lavar roupa [partes de instalações sanitárias] 11 
Tanque térmico [energia solar] 11 
Tapete de borracha decorativo para bebê 27 
Tarraxa para brinco  14 
Tatuí [não vivo] 29 
Tecido de fibra cerâmica (material isolante) 17 
Tecido de fibra sintética 24 
Tecido de gaze 24 
Tecido felpudo 24 
Tecido para mesa de bilhar 24 
Tecido recamado 24 
Tecidos não tecidos 24 
Teclado para computador 9 
Tela de projeção para filme 9 
Tela eletrificada para atordoar e repelir animal 9 
Tela metálica 6 
Tela não metálica 19 
Tela para alfaiate 26 
Tela protetora para bebê contra freada de veículo 12 
Tela protetora para piscina 19 
Tela protetora para varanda 19 
Telha de amianto 19 

Teodolito [instrumento óptico para medir com precisão ângulos horizontais 
e ângulos verticais, muito us. em trabalhos topográficos e geodésicos] 

9 

Ter Henequen [fibra têxtil]  22 
Terminais de autoatendimento 9 

Terminais e barras de direção das linhas de tratores agrícolas, veículos 
utilitários e caminhões (se partes de veículos) 

12 

Terrine de ave 29 
Terrine de carne  29 
Terrine de crustáceo 29 
Terrine de molusco 29 
Terrine de peixe 29 
Testes, exercícios ou provas de inteligência (aparelhos e software) 9 
Testes, exercícios ou provas de inteligência (material impresso) 16 
Teto solar para automóvel 12 
Tiara 14 

Timão de arado [peça longa do arado ou do carro à qual se atrelam os 
animais que os puxam] 

7 

Timer [dispositivo que indica, através de sinal sonoro, o término de um 
intervalo de tempo] 

9 

Timer [dispositivo que liga ou desliga automaticamente qualquer 
equipamento, em momento predeterminado] 

9 

Tinta absorvedora de irradiação 2 
Tinta anti-corrosiva 2 
Tinta antiincrustante 2 
Tinta de emulsão 2 
Tinta em pó 2 
Tinta luminosa 2 
Tinta para artista 16 
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Tinta para escrever [para tinteiros] 16 
Tinta para tecido 2 
Tinta refletora de irradiação 2 
Tipóia 10 
Tira (faixa) para a cabeça 25 
Tira abrasiva 8 
Tira alcatroada para construção 19 
Tira de madeira 19 
Tirantes de união (parte de veículos) 12 
Tobogã 28 
Tomate em conserva 29 
Tomate fresco 31 
Tomate seco 29 
Tomilho 30 
Tomógrafo computadorizado [para uso científico ou industrial] 9 
Tomógrafo computadorizado [para uso médico] 10 
Topador (fixador) em espuma para porta 17 
Topázio 14 
Toques para telefone celular [downloadable] 9 
Tora de madeira 19 
Torniquete automático e não automático de uso médico 10 
Tornozeleira (jóia/bijuteria) 14 
Torpedo 13 
Torrone 29 
Torta [alimento para animal] 31 
Tortas [doces e salgadas] 30 
Touca para uso médico 10 
Touca térmica 9 
Transceptor [aparelho transmissor e receptor de sinal] 9 
Trapézio 28 
Trava de anel 6 
Trava de metal para roda de veículo  6 
Trava de metal, exceto elétrica  6 
Trava de segurança elétrica de capô de automóveis/veículos 12 
Trave metálica - [viga] 6 
Travessa para cabelo 26 
Treinador de vôo cego [simulador] 9 
Trela [correia] de couro para cão 18 
Tremoço fresco 31 
Trena [instrumento de medição] 9 
Trépano [instrumento cirúrgico] 10 
Trépano para furar pedra [instrumento de sondagem do solo] 9 
Triciclo (veículo) 12 
Triciclo para o entretenimento infantil [brinquedo] 28 
Trilho ferroviário 6 
Trincha [material de pintura] 16 
Trinchete [faca de sapateiro] 8 
Tripé para apoio de instrumento e partitura 15 
Trocador de fralda portátil [mobiliário] 20 
Trólebus [veículo de transporte coletivo urbano] 12 
Trolha [ferramenta manual] 8 
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Tubo de plástico PVC [tubos não metálicos para instalações de água ou 
esgoto] 

19 

Tubos e recipientes de coleta de sangue 10 
Tubos e recipientes para o processamento de sangue 10 
Tucum [fibra têxtil] 22 
Turbina a vapor 7 
Turbinas eólicas 7 
Turmalina [pedra preciosa] 14 
Turquesa [pedra preciosa] 14 
Tussígeno (anti - ) [medicamento] 5 
Tussor [tecido fino, de seda natural semelhante ao xantungue] 24 
Udômetro [instrumento de medição] 9 
Uranita [minério] 6 
Uréia [fertilizante] 1 
Urinol [mictório] 11 
Urinol [penico] 21 
Urucum para uso alimentar [condimento] 30 
Uterotrópico (medicamento de efeito - ) 5 
Válvula de depressão [nuclear] 11 

Válvula eletromagnética de entrada de água em máquinas de lavar (se 
parte de máquina) 

7 

Válvula eletromagnética de entrada de água em máquinas de lavar (tipo 
interruptor eletromagnético) 

9 

Válvula hidráulica de segurança [parte de máquina] 7 
Válvula para bomba hidráulica 7 
Válvula para instalação de gás  7 
Vapor e vapor geotérmico para fins industriais 1 
Vaporizador e nebulizador de vapor e de gotícula para uso industrial 7 
Vara para salto 28 
Vaselina [uso industrial] 4 
Vasilhame 21 
Vasoconstritor 5 
Vasodilatador 5 
Vegetal em conserva 29 
Vegetal para animal 31 
Veículo exclusivamente bélico 13 
Veículo para entretenimento e diversão (brinquedo) 28 
Vela de alunagem [máquina de explosão] 7 
Vela de ignição para automóvel  12 
Vela impregnada com substância química repelente de inseto  5 
Vela para filtro elétrico de uso doméstico  11 
Velas perfumadas 4 
Velocímetro 9 
Velocípede (brinquedo) 28 
Veneziana [persiana de matéria têxtil] 24 
Venezianas de metal (para exterior ou interior) 6 
Venezianas não metálicas para exteriores 19 
Venezianas não metálicas para interiores 20 
Verdura in natura 31 
Vergalhão 6 
Verniz para calçado 2 
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Vestimenta especial anti-radioatividade 9 
Vestuário aquecido eletricamente 9 
Vibradores 10 
Vibradores [acessórios de estimulação sexual] 10 
Vídeo disco                      9 
Vidro para janela de dupla camada para isolamento térmico e acústico 19 
Vidro para veículo 12 
Vidro têxtil [fibra têxtil] 24 
Viés [tira estreita de pano cortada de viés ou no sentido diagonal da peça] 26 
Viga metálica 6 

Vigia [abertura, geralmente circular, praticada no costado ou numa 
superestrutura de embarcação, para iluminar-lhe e arejar-lhe o interior, e 
que pode ser fechada com uma tampa de vidro grosso] 

12 

Vime 20 
Vinagre de álcool 30 
Vinagre de erva 30 
Vinagre de leite 30 
Vinagre de vinho 30 
Vinho de fruta 33 
Vinil auto adesivo em bobinas para impressão digital 17 

Virabrequim [em um motor de explosão, peça que possibilita o movimento 
alternado dos êmbolos; árvore de manivelas] 

7 

Viscosímetro [instrumento, de que existem diversos tipos e modelos, 
destinado a medir a viscosidade de líquidos ou de gases] 

9 

Viseira de proteção 9 
Visor para porta [olho mágico] 9 
Vitamina e sais minerais 5 
Viveiro para pássaro 20 
Voile [tecido leve e fino, em geral transparente] 24 

Volfrâmio [elemento de número atômico 74, metálico, branco, duro, 
quebradiço, usado em filamentos de lâmpadas de incandescência; 
tungstênio] 

1 

Vôngole 29 
Wattímetro [instrumento para medida de potência elétrica] 9 
Xampu para animal com finalidade terapêutica 5 
Xampu para animal sem finalidade terapêutica 3 
Xarope de fruta 32 
Xarope para bebida não alcoólica 32 
Xaxim 31 
Xícara 21 
Xisto betuminoso 1 
Zarabatana 8 

 



Histórico de versões - NCL(10) 
 

Versão da Lista Auxiliar de 
Produtos: 

Data de Disponibilização: Alteração: 

1.0 01/01/2012 Primeira versão 
disponibilizada 

1.1 28/02/2012 Exclusão do item “Milk 
Shake” (classe 32) 

1.2 07/02/2013 Exclusão dos itens: Casa pré-
fabricada de metal, Casa pré-
fabricada, exceto de metal, 
Casa transportável de metal, 
Casa transportável, exceto de 
metal, Catraca, Cartão 
reagente ou tira reagente 
usada pelo dentista, Carros 
de bombeiro, Estábulos de 
metal [construções 
transportáveis] [OMPI], 
Fraldas para animais, Leite 
condensado, Planta artificial, 
Sapato ortopédico, Sarjeta 
[escoadouro].  

 


