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0 

GENERALIDADES.  
CIÊNCIA E CONHECIMENTO. ORGANIZAÇÃO. INFORMAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. 

BIBLIOTECONOMIA. INSTITUIÇÕES. PUBLICAÇÕES 

 

00 PROLEGÓMENOS. FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA E DA CULTURA 

001 CIÊNCIA E CONHECIMENTO EM GERAL. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO INTELECTUAL 

001.1 Noções fundamentais da ciência e do conhecimento 

001.11 Definições dos conceitos. Natureza, finalidade, essência do conhecimento 

001.12 Características dos objectos focalizados pelo conhecimento. Realidades. Fenómenos. 
Factos. Circunstâncias 

001.18 Futuro do conhecimento. Predição. Prognóstico. Profecia. Futurologia 

001.19 Conhecimento e o incognoscível. Limites do conhecimento 

001.2 Relações entre as diversas disciplinas da ciência 

001.3 Significado da ciência. Valor, utilização, hierarquia, defesa e apreciação da ciência 

001.35 Críticas à ciência. Objecções à ciência. 

001.38 Progresso e promoção da ciência 

001.4 Linguagem científica. Nomenclatura. Terminologia 

001.5 Teorias, hipóteses e sistemas científicos. Estabelecimento das relações entre os factos 
científicos 

001.51 Formular hipótese, sistemas 

001.53 Análise comparativa 

001.6 Leis científicas. Casos ideais. Excepções 

001.8 Metodologia geral. Métodos científicos e técnicos. Análise e síntese científica 
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001.81 Técnica do trabalho intelectual 

001.82 Estudo de organização. Análise. Síntese. Metodologia. Classificação. Sistematização 

001.83 Cooperação intelectual. Troca de ideias 

001.85 Crítica científica 

001.86 Concordâncias 

001.87 Estudos de caso (como assunto), compilação e uso 

001.89 Organização da ciência e do trabalho científico. Investigação científica 

001.9 Disseminação de ideias 

001.91 Generalização. Extensão e aplicabilidade 

001.92 Disseminação do conhecimento factual. Popularização da ciência 

001.94 Fenómenos ainda não totalmente explicados. Ovnis. Monstro de Loch Ness 

001.95 Falsificações e mentiras deliberadas no campo da ciência 

001.97 Profecias pseudo-científicas 

001.98 Falsas doutrinas. Falácias 

001.99 Não difusão do conhecimento. Secretismo 

002 DOCUMENTAÇÃO. DOCUMENTOS EM GERAL. AUTORIA 

002.2 Conjunto da produção literária (por autor, por assunto, por país, etc.) 

002.6 Centros de documentação. Serviços de informação 

002.61 Centros internacionais de documentação 

002.63 Centros nacionais de documentação 

002.66 Serviços de documentação de empresas, fábricas, serviços públicos 

003 SISTEMAS DE ESCRITA E ESCRITAS, SIGNOS E SÍMBOLOS. CÓDIGOS. REPRESSENTAÇÕES 
GRÁFICAS 

003.01 Origens, precursores da escrita. Formas de escrita primitivas 

003.02 Aparecimento da escrita 

003.03 Expressão gráfica da linguagem. Enumeração dos signos e símbolos. Transliteração. 
Transcrição. Ortografia. Fonética 

003.05 Meios de produção de signos e escritas. Escrita manual. Escrita por meios mecânicos 
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003.07 Usos e estilos de escrita. Epigrafia. Paleografia. Diplomática. Escrita manual. Escrita por 
meios mecânicos 

003.08 Características das escritas 

003.081 Formação das escritas. Sinais básicos. Caracteres. Letras. Alfabetos 

003.082 Sinais diacríticos. Acentos 

003.083 Abreviaturas. Siglas. Acrónimos 

003.084 Formação da palavra. Separação de sílabas 

003.085 Formação da palavra. Separação de palavras 

003.086 Pontuação 

003.087 Direcção das escritas. Escrita horizontal, vertical, etc. Escrita da direita para a esquerda. 
Escrita da esquerda para a direita 

003.09 Técnicas e métodos de decifração das escritas 

003.2 Sistemas de escrita. Representação gráfica de conceitos 

003.21 Escrita pictográfica. Pictografia. Sistemas de escrita logográficos 

003.22 Escritas silábicas. Silabários. Fonogramas 

003.23 Escritas alfabéticas 

003.24 Escritas para uso de cegos. Braille 

003.26 Sistemas secretos de escrita. Criptografias 

003.27 Estenografia. Sistemas abreviados de escrita 

003.28 Sistemas de escrita para o ensino. Escritas fonéticas 

003.29 Códigos. Tecnografias. Sistemas não convencionais de escrita 

003.3 Escritas 

003.31 Precursores da escrita. Marcas feitas pelo homem. Bastões com entalhes. Cordas com 
nós. Quipo. Cintos Wampum 

003.32 Escritas ideográficas e logográficas. Escritas de antigas culturas americanas. Escrita do 
antigo Egipto. Escritas cuneiformes. Escritas orientais, etc. 

003.33/.34 Escritas alfabéticas 

003.33 Escritas alfabéticas não-europeias 

003.34 Escritas alfabéticas europeias 
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003.35 Sistemas numéricos 

003.5 Materiais e equipamentos de escrita. Superfícies destinadas a receber escrita. Pedra, 
cera, papiro, papel 

003.6 Outros tipos de representação gráfica do pensamento. Esquemas. Anagramas. 
Assinaturas como marca de origem 

003.6.079 Grafito 

004 CIÊNCIA E TECNOLOGIA INFORMÁTICAS. COMPUTAÇÃO  

Nota: Classificar aqui a tecnologia de informação (computação e telecomunicações) 

004.01 DOCUMENTAÇÃO 

004.02 Métodos de resolução dos problemas 

004.03 Tipos e características dos sistemas. Online. Off-line. Interactivo. Em tempo real 

004.04 Orientação do processamento 

004.05 Qualidade dos sistemas e do software 

004.07 Características da memória 

004.08 Dispositivos de entrada, saída e armazenamento. Cartões perfurados. Fita perfurada. 
Suportes magnéticos. Discos duros. Disquetes. Suportes magnético-ópticos, inclusive 
discos ópticos apagáveis. Suportes ópticos. Discos compactos. CD-ROM. WORMS. Suportes 
electrónicos 

004.2 Arquitectura dos computadores 

004.22 Representação de dados 

004.23 Arquitectura do conjunto de instruções 

004.25 Sistemas de memória 

004.27 Arquitecturas avançadas. Arquitecturas Non-Von Neumann 

004.3 Equipamento informático. Hardware 

004.31 Unidades de processamento. Circuitos de processamento. CPU 

004.32 Atalhos de computador 

004.33 Unidades de memória. Unidades de armazenamento. RAM. ROM 

004.35 Periféricos. Unidades de entrada e saída. Leitores. Scanners. Consolas. Ratos. Joy sticks. 
Terminais vídeo. Dispositivos para localizar e apontar. Drives. Periféricos para saída de 
cópias em papel. Impressoras. Periféricos para som e multimédia.  Simulação e realidade 
virtual 

004.38 Computadores. Tipos de computadores 
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004.4 Software 

004.41 Engenharia de software 

004.42 Programação de computadores. Programas de computadores 

004.43 Linguagens de programação  

Nota: Especificar as linguagens individuais usando a extensão alfabética 

004.45 Software do sistema. Sistemas operativos 

004.49 Infecções virais dos computadores. Software para atacar as infecções dos computadores 

004.5 Interacção homem-computador . Interface homem-máquina. Interface do utilizador. 
Ambiente do utilizador 

004.51 Interface de visualização 

004.52 Interface de som 

004.55 Hipermédia. Hipertexto 

004.58 Ajuda ao utilizador 

004.6 Dados 

004.62 Manuseamento de dados 

004.63 Ficheiros 

004.65 Sistemas de gestão de bases de dados (DBMS) 

004.67 Sistemas para dados numéricos (inclui sistemas de folhas de cálculo) 

004.7 Comunicação de computadores. Redes de computadores 

004.71 Equipamento para comunicação de computadores  

Nota: Equipamento para telecomunicações classifica-se em 621.39 

004.72 Arquitectura das redes 

004.73 Redes de acordo com a área coberta. Redes locais (LANS). Redes metropolitanas (MANS). 
Redes alargadas (WANS). Intranets. Extranets. Internet. Worldwide web (WWW) 

004.75 Sistemas de processamento distribuídos 

004.77 Aplicações gerais do trabalho em rede. Acesso remoto. Telnet. Correio electrónico (e-
mail) 

004.78 Sistemas de computadores em linha para fins específicos 

004.8 Inteligência artificial 
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004.81 Modelos de processos cognitivos  

Nota: Especificar utilizando como segunda notação 159.9 

004.82 Representação do conhecimento. Redes de conhecimento. Redes semânticas 

004.83 Raciocínio 

004.85 Aprendizagem 

004.89 Sistemas de aplicação da inteligência artificial. Sistemas inteligentes baseados no 
conhecimento 

004.9 Técnicas baseadas em computadores e orientadas para aplicações 

004.91 Processamento de produção de documentos 

004.92 Desenho por computador 

004.93 Processamento da informação do teste padrão 

004.94 Simulação 

005 GESTÃO 

005.1 Teoria da gestão 

005.11 Escolas de pensamento 

005.12 Princípios. Bases 

005.12 Causas 

005.2 Agentes da gestão. Mecanismos. Medidas 

005.21 Estratégias. Visão. Missão. Objectivos. Indicadores de desempenho 

005.22 Métodos. Técnicas. Abordagens. Propostas 

005.24 Direitos 

005.25 Responsabilidades. Funções. Obrigações. Deveres 

005.3 Actividades de gestão 

005.31 Investigação operacional. Recolha de dados. Tipos e técnicas de pesquisa operacional. 
Técnicas de estatística. Teoria da decisão. Teoria do jogo 

005.32 Comportamento organizacional. Aspectos psicológicos na gestão. Aspirações. Qualidades 
pessoais 

005.33 Factores condicionantes. Capital humano. Desempenho. Mudança. Transparência. 
Confidencialidade. Procura, etc. Factores negativos. Ameaças. Problemas. Crises. 
Deficiências. Falhas. Conflitos. Queixas. Reclamações. Perdas. Factores positivos. 
Oportunidades. Vantagens. Eficiência. Competência. Incompetência. Qualidades. Capital 
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intelectual. Peritos. Know-how. Competências. Reputação. Lucros. Ganhos. Crédito 

005.34 Estilos de gestão. Conservador. Inovador. Competitivo. Cooperativo. Com base nas 
relações. Focalizado na tarefa. Focalizado no cliente. Focalizado no mercado 

005.35 Aspectos sociais na gestão. Responsabilidade social. Responsabilidade jurídica das 
organizações 

005.4 Gestão como processo 

005.41 Processos de desenvolvimento. Ciclos de vida. Início. Fundação. Inauguração. 
Crescimento. Desenvolvimento. Maturidade. Dissolução. Liquidação. Renovação. 
Reconstrução 

005.42 Interacção. Relações 

005.44 Globalização 

005.5 Operações de gestão. Direcção 

005.51 Planeamento. Planeamento do negócio 

005.52 Análise. Definição 

005.53 Concepção do projecto de gestão. Especificação 

005.54 Implementação. Execução 

005.55 Administração. Organização. Formação de equipas de trabalho. Alocação. Distribuição. 
Substituição 

005.56 Colaboração. Cooperação. Participação 

005.57 Comunicação. Informações internas. Notificação. Entrevistas. Consultas. 
Aconselhamento. Discussão. Debate. Brainstorming. Resolução de conflitos. Negociação. 
Redes de trabalho. Grupos de pressão 

005.58 Autoridade. Poder. Coerção. Intervenção. Regulação. Manipulação. Aprovação. 
Autorização. Inclusão. Desaprovação. Recusa. Exclusão. Empowerment. Delegação de 
poderes. Motivação. Apoio. Encorajamento. Supervisão. Monitorização. Inspecção. 
Avaliação 

005.59 Resolução de problemas. Acompanhamento. Ajustamento. Modificação. Revisão. 
Optimização. Melhoramento. Expansão. Maximização. Extensão. Reorganização. 
Reestruturação. Reconcepção do projecto. Contratação no exterior. Franchising. 
Concentração. Centralização. Descentralização. Contracção. Especialização. 
Modernização. Automatização. Inovação. Diversificação. Experimentação 

005.6 Gestão da qualidade. Gestão da qualidade total 

005.61 Produtividade 

005.62 Melhoria contínua 

005.63 Melhores valores 
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005.64 Equipa de trabalho. Grupo de tomada de decisões. Benchmarking. Controlo estatístico do 
processo. Avaliação do custo da qualidade. Análise do processo 

005.65 Gestão just-in-time 

005.66 Sistema de recompensas. Sistema de reconhecimento. Sistemas de recompensas 
monetárias 

005.7 Gestão da organização 

005.71 Tipos de organização. Organizações. Corpos 

005.72 Estrutura das organizações. Rígidas. Flexíveis, etc. 

005.73 Cultura organizacional. Burocrática. Hierárquica, etc. 

005.74 Sistemas. Órgãos. Corpos executivos. Divisões da organização. Equipas. Unidades. 
Departamentos. Encontros. Congressos. Simpósios. Conferências 

005.8 Gestão por projectos 

005.81 Sequências. Fluxos 

005.82 Técnicas de trabalho em rede. Diagramas de redes 

005.83 Procedimentos. Processo 

005.84 Formalidades 

005.85 Restrições. Controlos 

005.86 Direcções 

005.87 Entregas. Transferências 

005.88 Recompensas. Incentivos 

005.89 Penalizações 

005.9 Áreas, campos de gestão 

005.91 Gestão administrativa. Secretariado 

005.92 Gestão de registos 

005.93 Gestão das instalações. Gestão dos recursos físicos. Gestão dos stocks 

005.94 Gestão do conhecimento 

005.95/.96 Gestão do pessoal. Gestão de recursos humanos 

006 NORMAS. NORMALIZAÇÃO DE PRODUTOS, OPERAÇÕES, PESOS, MEDIDAS E TEMPO 

006.01 Teoria, princípios, fundamentos, objectivos 
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006.02 Aspectos gerais da normalização e das normas. Aspectos técnicos, legais, económicos, de 
gestão e organização 

006.03 Autoridade e competência da instituição normalizadora. Internacional. Regional. 
Nacional 

Ex.: 006.0ISO Organização Internacional de Normalização 

006.05 Criação de normas. Fases do processo de normalização. Investigação. Preparação. 
Avaliação. Modificação. Aprovação. Publicação. Revisão. Adopção 

006.06 Métodos de introdução à normalização 

006.07 Efeitos e influências das normas e da normalização 

006.1 Actividade de normalização 

006.3/8 Normas 

006.3 Normas em geral. Normas segundo a sua natureza e validade 

006.4 Normas segundo a categoria e o objectivo 

006.5 Normas segundo o grau de normalização (abrangentes, esquemáticas, abreviadas) 

006.7/.8 Normas segundo o conteúdo 

006.9 Normalização de pesos, medidas e medição do tempo (inclui: Metrologia, Horologia, 
Cronologia) 

007 ACTVIDADE E ORGANIZAÇÃO. INFORMAÇÃO. TEORIA GERAL DA COMUNICAÇÃO E DO 
CONTROLO (CIBERNÉTICA). “ENGENHARIA HUMANA” 

008 CIVILIZAÇÃO. CULTURA. PROGRESSO 

009 HUMANIDADES. ASSUNTOS ARTÍSTICOS EM GERAL 

01 CIÊNCIA E TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA. BIBLIOGRAFIAS. CATÁLOGOS 

011/016 BIBLIOGRAFIAS (listas exaustivas de documentos, não limitadas a uma determinada 
colecção) 

011 BIBLIOGRAFIAS UNIVERSAIS E GERAIS (não limitadas a autor, país de origem, assunto ou 
formato específico) 

012 BIBLIOGRAFIAS INDIVIDUAIS, AUTOR E COLECTIVIDADE AUTOR 

Nota: As bibliografias passivas são classificadas pela CDU que representa a actividade 
e/ou a vida da pessoa, seguida de (01) 

Ex.: 61 A/Z(01)         929 A/Z(01) 

013 BIBLIOGRAFIAS COLECTIVAS 

013 
0/9 

Bibliografias de grupos de autores de uma mesma profissão, de uma mesma corporação, 
de um mesmo grupo 
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013=… Bibliografias de obras escritas numa mesma língua 

013(1/9) Bibliografias de grupos de autores do mesmo país, região 

013”…” Bibliografias de obras de autores de uma mesma época 

014 BIBLIOGRAFIAS DE OBRAS COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 

014.1 Bibliografias de obras anónimas ou publicadas sob pseudónimos 

014.3 Bibliografias de conteúdo. Listas de obras publicadas em série ou poligrafias. Sumários 
e índices de todos os tipos 

014.5 Índices analíticos de autores ou obras determinadas 

015 BIBLIOGRAFIAS SEGUNDO O LUGAR DE PUBLICAÇÃO DAS OBRAS. BIBLIOGRAFIAS 
NACIONAIS, REGIONAIS E LOCAIS 

016 BIBLIOGRAFIAS DE ASSUNTOS ESPECÍFICOS. BIBLIOGRAFIAS ESPECIALIZADAS 

017/019 CATÁLOGOS. INVENTÁRIOS DE COLECÇÕES 

017 CATÁLOGOS EM GERAL. CATÁLOGOS DE ASSUNTO. CATÁLOGOS SISTEMÁTICOS OU 
CLASSIFICADOS. CATÁLOGOS ALFABÉTICOS DE ASSUNTOS 

017.1 Catálogos de bibliotecas e instituições públicas 

017.11 Catálogos colectivos sectoriais, centrais. Catálogos dos acervos de mais de uma biblioteca 

017.2 Catálogos de bibliotecas particulares 

017.3 Catálogos de leilões de livros 

017.4 Catálogos comerciais de editores, impressores, livreiros, distribuidores, alfarrabistas e 
livros raros 

018 CATÁLOGOS ALFABÉTICOS DE AUTORES. CATÁLOGOS ALFABÉTICOS DE PESSOAS E 
LUGARES. CATÁLOGOS DE PALAVRAS-CHAVE 

018.1 Catálogos de nomes de autor de bibliotecas públicas 

018.2 Catálogos de nomes de autor de bibliotecas privadas 

018.3 Catálogos de nomes de autor de leilões de livros 

018.4 Catálogos alfabéticos comerciais. Catálogos de nomes de impressores, editores, 
distribuidores, livreiros 

019 CATÁLOGOS DICIONÁRIOS. CATÁLOGOS QUE INCORPORAM AS ENTRADAS DE AUTOR, 
TÍTULO, ASSUNTO EM UMA ÚNICA SEQUÊNCIA. OUTROS TIPOS DE CATÁLOGOS 
DICIONÁRIOS 

019.1 Catálogos dicionários de bibliotecas públicas 

019.2 Catálogos dicionários de bibliotecas privadas 
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019.3 Catálogos dicionários de leilões de livros. Catálogos dicionários de vendas de livros 

019.4 Catálogos dicionários comerciais. Catálogos dicionários de editores, impressores, 
distribuidores, livreiros 

019.6 Catálogos colectivos em geral. Repertórios 

019.9 Bibliografias e catálogos segundo as suas próprias características como publicações. 
Classificação alternativa de bibliografias e catálogos 

02 BIBLIOTECONOMIA. BIBLIOTECAS 

021 FUNÇÃO, VALOR, UTILIDADE, CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE BIBLIOTECAS 

021.1 Função. Objectivo. Utilidade 

021.2 Função educativa das bibliotecas 

021.3 Bibliotecas nas suas relações com os estabelecimentos de ensino e a juventude 

021.4 Serviços auxiliares. Funções especializadas. Trabalhos de extensão. Conferências. 
Palestras. Exposições, debates, etc. 

021.6 Expansão da biblioteca. Agrupamento. Cooperação 

021.61 Áreas de armazenamento. Depósitos de livros. Depósitos 

021.62 Sucursais. Filiais 

021.63 Centralização. Estruturas dos sistemas biblioteconómicos 

021.64 Cooperação entre bibliotecas 

021.65 Bibliotecas itinerantes. Bibliotecas móveis 

021.7 Publicidade a favor das bibliotecas 

021.8 Relações entre as bibliotecas e as autoridades públicas 

021.84 Exemplares grátis. Envio obrigatório de publicações. Depósito legal. Depósito de direitos 
de autor 

021.85 Troca de publicações 

021.89 Legislação sobre bibliotecas 

021.9 Finanças. Recursos financeiros. Meios diversos de financiamento  

022 LOCALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA, EDIFÍCIOS, TERRENOS. EQUIPAMENTO 

022.1 Localização, situação da biblioteca. Acessibilidade 

022.2 Materiais usados na construção de bibliotecas. Protecção do edifício 
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022.3 Disposição interna da biblioteca. Número de salas. Arquitectura e decoração da 
biblioteca 

022.4 Organização dos depósitos e das estantes na biblioteca. Estantes de livre acesso 

022.5 Salas de leitura. Salas de estudo. Salas de trabalho 

022.6 Dependências para os serviços administrativos e outros serviços 

022.7 Iluminação da biblioteca 

022.8 Aquecimento e ventilação da biblioteca 

022.9 Mobiliário, equipamento e aparelhos da biblioteca 

023 ADMINISTRAÇÃO DA BIBLIOTECA. DIRECÇÃO. PESSOAL 

023.1 Estatutos da Biblioteca. Normas. Regulamentos. Lei orgânica 

023.2 Nomeação e tomada de posse dos funcionários. Condições de nomeação 

023.3 Conselhos administrativos. Direcções. Funções 

023.4 Executivos: deveres, responsabilidade, vocação. Bibliotecários 

023.5 Outro pessoal: funções, qualificações, antiguidade 

024 RELAÇÕES DA BIBLIOTECA COM O PÚBLICO. REGULAMENTOS SOBRE O USO DA 
BIBLIOTECA 

024.01 Regulamentos da em geral 

024.1 Condições exigidas aos leitores 

024.2 Quotização, taxas ou utilização gratuita 

024.3 Horário de funcionamento. Horário de abertura 

024.4 Período de encerramento. Férias 

024.5 Referência. Consulta de livros na biblioteca. Utilização de livros na biblioteca 

024.6 Empréstimo de livros. Empréstimo interbibliotecas. Prazos de empréstimo. Atrasos. 
Multas. Reservas 

024.7 Privilégios concedidos a certos leitores 

024.8 Abusos. Danos causados aos livros pelos leitores. Mutilação de livros. Roubo de livros 

025 DEPARTAMENTOS ADMINISTRTIVOS DAS BIBLIOTECAS 

025.1 Administração da biblioteca 

025.11 Finanças, contabilidade 
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025.12 Impressão e publicações: relatórios, boletins, estatísticas 

025.13 Reprodução e selecção de documentos 

025.15 Correspondência 

025.17 Tratamento de materiais especiais. Manuscritos, cartazes, mapas, gravuras, fotografias, 
desenhos, periódicos, material audiovisual, partituras, etc. 

025.2 Aquisições e desenvolvimento do acervo. Departamento de aquisições 

025.21 Selecção dos documentos a adquirir 

025.22 Aquisição dos documentos 

025.24 Recepção. Tratamento dos documentos à chegada. Colação 

025.25 Processamento do acervo. Registo de aquisições 

025.26 Departamento de duplicados e trocas 

025.3 Técnica de Catalogação. Catalogação 

025.31 Regras de catalogação em geral. Códigos de catalogação. ISBD 

025.32 Princípios de catalogação. entradas. Regras de alfabetação 

025.33 Descrição física das partes de um livro 

025.34 Métodos de elaboração de catálogos. Regras para a sua compilação. Tipos diversos de 
catálogos segundo a sua organização 

025.35 Catálogos segundo a forma física de apresentação 

025.4 Classificação e indexação. Linguagens de indexação e recuperação. Classificações, 
thesaurus, etc., e a sua construção 

025.4.01 Princípios e métodos de classificação 

025.4.02 Aplicação e uso dos sistemas de classificação. Arranjo das prateleiras. Arranjo do 
catálogo. Uso bibliográfico 

025.4.03 Técnicas de pesquisa por assunto e de recuperação da informação 

025.4.05 Linguagens de indexação / recuperação gerais. Classificações universais. Thesauri 
universais 

025.4.06 Linguagens de indexação / recuperação especializadas. Classificações especializadas. 
Thesauri especializados 

025.43 Listas de termos controlados. Thesauri, listas de descritores 

025.44 Classificação com notações predominantemente alfabéticas 

025.45 Classificação com notações baseadas nos números árabes do sistema decimal. 
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Classificações decimais (CDU, CDD) 

025.46 Classificação com notações baseadas em números não decimais e não árabes 

025.47 Classificação com notações mistas. Classificações alfanuméricas 

025.48 Combinações de classificações e thesauri 

025.49 Outras linguagens de indexação e recuperação 

025.5 Referência. Serviço de referência e informação 

025.6 Circulação e empréstimo de obras. Serviços de empréstimo: administração e 
contabilidade 

025.7 Encadernação. Conservação e restauro de encadernação 

025.8 Manuseamento dos livros. Tratamento biblioteconómico. Distribuição nas estantes 

025.85 Cuidados a dispensar aos livros. Preservação e conservação dos livros 

025.9 Administração dos edifícios. Conservação dos edifícios e dependências 

026 BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS E COLECÇÕES DE LIVROS RELATIVOS A ASSUNTOS 
ESPECIALIZADOS 

026.06 Bibliotecas e colecções de documentos audiovisuais. Fonotecas. Filmotecas. Bandotecas. 
Mediatecas. 

026.07 Tipos de bibliotecas especializadas 

026.08 Tipos de serviços (referência, empréstimo, etc.) 

027 BIBLIOTECAS GERAIS 

027.02 Esfera de actividade das bibliotecas gerais 

027.021 Bibliotecas de investigação. Bibliotecas eruditas 

027.022 Bibliotecas populares 

027.08 Tipo de serviços prestados (referência, empréstimo, etc.) 

027.1 Bibliotecas particulares 

027.2 Bibliotecas de sociedades de carácter cultural, academias, clubes, empresas, bibliotecas 
semi-privadas 

027.3 Bibliotecas públicas de leitura paga. Gabinetes de leitura. Círculos de leitura 

027.4 Bibliotecas públicas gratuitas de uma pessoa ou instituição 

027.5 Bibliotecas governamentais 

027.52 Bibliotecas locais, comunais, municipais, de bairros 
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027.53 Bibliotecas regionais. Departamentais, provinciais, estaduais 

027.54 Bibliotecas centrais. Bibliotecas nacionais, de departamentos de Estado, de ministérios 

027.6 Bibliotecas destinadas a determinadas categorias de leitores. Bibliotecas de instituições 
diversas (prisões, hospitais, fábricas, etc.) 

027.62 Bibliotecas segundo o sexo e a idade dos leitores 

027.63 Bibliotecas para grupos minoritários: estrangeiros, determinados grupos étnicos 

027.64 Bibliotecas para operários. Bibliotecas para trabalhadores manuais 

027.7 Bibliotecas de estabelecimentos de ensino superior. Bibliotecas universitárias 

027.8 Bibliotecas de estabelecimentos de ensino primário e secundário. Bibliotecas escolares 

027.9 Salas de livre acesso para leitura de novidades bibliográficas 

028 LEITURA. GOSTO E PAIXÃO PELA LEITRUA. PSICOLOGIA DA LEITURA. RELAÇÕES ENTRE O 
LEITOR, O AUTOR E O LIVRO 

028.1 Métodos de leitura. Técnicas. Comportamentos em relação aos livros. Anotações, 
índices, papel, tipo 

028.2 Escolha das edições. Critérios para selecção de melhor edição. Anotações, índices, 
papel, tipo 

028.3 Cursos de leitura, listas de livros aconselhados 

028.4 Leitura dos vários géneros literários. Obras em línguas estrangeiras 

028.5 Leitura para jovens. Hábitos de leitura das crianças 

028.6 Processos para fomentar o hábito de leitura. Ensino da arte da leitura. Estímulos e 
orientação da leitura nas escolas 

028.7 Utilização dos livros de referência 

028.8 Orientação dos leitores. Sugestões para leitura 

030 OBRAS GERAIS DE REFERÊNCIA. ENCICLOPÉDIAS. DICIONÁRIOS, ETC. 

Nota: Classificar aqui obras sobre enciclopédias e outras obras gerais de referência. Para 
as próprias enciclopédias e obras gerais de referência utilizar o auxiliar de forma (03) 

050 PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS. PERIÓDICOS. FUNÇÃO, GESTÃO COMERCIAL E EDITORIAL 

Nota: Subdividir como 070.1/.4 

050.8 Anuários. Repertórios de carácter geral. Guias profissionais. Listas de moradas. 

Nota: Para os próprios anuários utilizar o auxiliar de forma (058) 

050.9 Almanaques gerais. Calendários. 

Nota: Para os próprios almanaques e calendários utilizar o auxiliar de forma (059) 
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06 ORGANIZAÇÕES E OUTRAS FORMAS DE COOPERAÇÃO. INSTITUIÇÕES. ACADEMIAS. 
CONGRESSOS. SOCIEDADES. ORGANISMOS CIENTÍFICOS. EXPOSIÇÕES. MUSEUS 

Nota: Os auxiliares especiais 06.0… não são aplicáveis a 069 

06.01 Carácter geral das organizações. Natureza, nome e objectivos. Fundação, duração e 
dissolução. Estatutos. Artigos da organização. Regras, regulamentos. Relações com 
outras organizações. Afiliação. Federação 

06.02 Membros, direitos e suas obrigações 

06.03 Bens patrimoniais. Propriedade 

06.04 Órgãos administrativos e executivos 

06.05 Actividades das organizações 

06.06 Eventos realizados pelas organizações (por exemplo: o Prémio Nobel) 

06.07 Vários eventos públicos 

06.08 Pessoal das organizações 

06.091 Acontecimentos históricos das próprias organizações 

061 TIPOS DE INSTITUIÇÕES. CONGRESSOS. EXPOSIÇÕES 

061.1 Organizações governamentais e de cooperação, nacionais e internacionais 

Ex: 061.1UE União Europeia 

061.2 Organizações não governamentais e de cooperação 

061.21 Organizações com âmbito geral de actividade 

061.213 Organizações da juventude. Escutismo 

061.215 Organizações de adultos 

061.22 Organizações para o progresso do conhecimento, da ciência e da cultura 

061.23 Associações com fins e actividades especializados 

061.231 Sociedades com objectivos profissionais. Associações profissionais 

061.232 Sociedades formadas por grupos sociais particulares 

061.233 Organizações de base política 

061.234 Organizações de base ideológica, religiosa, filosófica 

061.235 Organizações e movimentos com fins humanitários e filantrópicos 

061.236 Organizações e movimentos de carácter esotérico, secreto, semi-secreto e criminosas. 
Maçonaria. Ku-Klux-Klan. Templários. Hospitalários. Máfia, etc. 
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061.237 Clubes. Sociedades recreativas. Clubes desportivos. Clubes literários. Rotary Club 

061.238 Sociedades com interesses económicos e empresariais 

061.239 Sociedades com outro tipo de interesses 

061.24 Comités. Comissões 

061.25 Federações. Confederações. Uniões, alianças de organizações 

061.26 Organizações mistas. Corpos semi-privados. De utilidade pública 

061.27 Fundações. Dotações. Institutos 

061.28 Grupos de trabalho. Grupos de estudo 

061.3 Congressos. Conferências. Encontros. Reuniões. Assembleias 

061.4 Exposições temporárias. Salões. Feiras. Exibições, exposições e mostras de objectos 
determinados 

061.5 Empresas de actividade económica. Casas comerciais. Firmas. Companhias 

061.6 Institutos de investigação. Institutos científicos diversos. Institutos de pesquisa. 
Observatórios. Centros de informação. Consultadoria. Centros de dados, serviços e 
redes 

061.7 Festividades. Recepções. Representações artísticas. Eventos caritativos. 
Comemorações. Aniversários. Jubileus. Cerimónias inaugurais. Homenagens. 
Banquetes. Mostras 

061.8 Outras entidades legais (corpos legais) 

061.9 Grupos de pessoas com interesse comum (adeptos de determinadas escolas de 
pensamento, estilo, etc.). Movimentos sem constituição formal, devotados a uma 
pessoa ou ideias 

069 MUSEUS. COLECÇÕES. GALERIAS. EXPOSIÇÕES PERMANENTES. MUSEOGRAFIA. 
MUSEOLOGIA 

Nota: Não aplicar as subdivisões de 06.0… 

069.1 Fins. Objectivos. Utilidade. Função educacional e instrutiva dos museus. Palestras a 
grupos de visitantes. Actividades externas 

069.2 Construção. Instalações. Localização dos museus 

069.3 Equipamento de vários tipos 

069.4 Métodos de organização das exposições. Realce das peças exibidas, preparação, 
conservação, limpeza, reparação 

069.5 Colecções. Espécimes. Técnicas de exposição. Catálogos de museus 

069.6 Organização, gestão e administração de museus 
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069.7 Publicações de museus 

Nota: As publicações de cada museu em particular são classificadas principal-mente no 
número do museu seguida do auxiliar de forma apropriado (0…) 

069.8 Investigação nos museus 

070 JORNAIS. JORNALISMO. IMPRENSA 

070.1 Objectivos, teoria e importância da imprensa. Relação com outras profissões 

070.11 Ética. Padrões jornalísticos. Influência cultural, educacional 

070.12 Jornais subvencionados. Jornais independentes da opinião pública 

070.13 Liberdade de imprensa. Censura. Invasão da privacidade e sua prevenção 

070.14 Censura em tempo de guerra 

070.15 Subserviência dos jornais a interesses de determinados sectores. A imprensa como 
porta-voz de grupos de pressão 

070.16 Imprensa sensacionalista 

070.18 Jornais anónimos. Imprensa secreta, subversiva, clandestina 

070.19 Outras questões gerais 

070.2 Propriedade e controlo. Nomes, títulos do jornal. Área de circulação (locais, nacionais, 
regionais). Grupos económicos proprietários da imprensa 

070.3 Administração comercial. Impressão. Distribuição. Circulação. Publicidade. 
Representação no estrangeiro 

070.4 Gestão editorial. Edição. Pessoal. Departamentos editoriais. Colaborações voluntárias. 
Edições especiais. tipos especiais de jornais (jornais oficiosos, jornais religiosos, jornais 
cómicos e humorísticos, etc.) 

08 POLIGRAFIAS. OBRAS EM COLABORAÇÃO 

081 POLIGRAFIAS INDIVIDUAIS 

082 POLIGRAFIAS COLECTIVAS 

084 MAGTERIAL PICTÓRICO. COLECÇÕES DE ILUSTRAÇÕES, DE MAPAS, ETC 

Nota: Subdividir como o auxiliar (084) 

086 DOCUMENTOS DE FORMA PARTICULAR. OBJECTOS COMO DOCUMENTOS 

Nota: Subdividir como o auxiliar (086) 

087 DOCUMENTOS DE DIVERSAS CATEGORIAS DE AUTORES PARA DIVERSAS CATEGORIAS DE 
LEITORES 

087.2 Publicações para determinados tipos de leitores 
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087.5 Publicações para crianças e jovens 

087.6 Escritos populares. Literatura de cordel 

087.7 Publicações oficiais e semi-oficiais 

088 MISCELÂNEA. VÁRIA 

09 MANUSCRITOS. OBRAS NOTÁVEIS E RARAS, DEVIDO A CERTAS PARTICULARIDADES 
EXTRÍNSECAS TAIS COMO A ESCRITA, A ENCADERNAÇÃO, AS GRAVURAS, MATERIAL EM 
QUE FORAM IMPRESSAS 

Nota: Classificar aqui as obras sobre os manuscritos, livros raros, etc. os próprios 
documentos são classificados pelo assunto e o auxiliar de forma (0.032) e (0.068). Como 
alternativa podem ser agrupados nas subdivisões de 09 e especificados utilizando os 
auxiliares (0…), (1/9) e a extensão alfabética A/Z 

090.1 Bibliofilia. Bibliomania. Coleccionadores e colecções de livros raros 

091 MANUSCRITOS 

091.0 Questões técnicas relativas aos manuscritos. Fac-símiles. Reproduções de manuscritos 

091.1 Forma do manuscrito. Folhas. Polípticos. Rolos. Códices 

091.2 Manuscritos segundo o suporte físico. Papiros, pergaminhos, papel 

091.3 Espécies diversas de manuscritos. Manuscritos com iluminuras. Palimpsestos 

091.5 Autógrafos. Autografia. Hológrafos. Textos manuscritos. Assinaturas 

091.6 Obras impressas com notas manuscritas de escritores célebres (que não sejam o autor 
do trabalho) 

092 LIVROS XILOGRáFICOS. LIVROS IMPRESSOS COM GRAVURA EM MADEIRA 

093 INCUNÁBULOS. OBRAS IMPRESSAS NA EUROPA ANTES DE 1500: ORIGINAIS; FAC-SÍMILES; 
ESTUDOS SOBRE OS MESMOS 

094 OUTRAS OBRAS IMPRESSAS NOTÁVEIS E RARAS 

094.1 Obras de uma data mais recente que os incunábulos, mas de grande raridade 

094.2 Exemplares únicos 

094.3 Edições de luxo. Edições para bibliófilos 

094.4 Edições príncipes. Primeiras edições 

094.5 Outras obras antigas menos valiosas que as referidas em 094.1/.4 

095 OBRAS NOTÁVEIS PELA ENCADERNAÇÃO 

096 OBRAS NOTÁVEIS PELAS ILUSTRAÇÕES OU PELOS MATERIAIS UTILIZADOS 
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096.1 Livros raros ilustrados 

096.2 Obras em materiais preciosos 

097 EX-LÍBRIS. MARCAS DE PROPRIEDADE OU DE ORIGEM 

098 OBRAS NOTÁVEIS PELA NATUREZA DO SEU CONTEÚDO 

098.1 Obras proibidas 

098.3 Obras perdidas, imaginárias, supostas, projectadas, anunciadas e não publicadas 

098.5 Obras em código 

099 OBRAS NOTÁVEIS POR CARACTERÍSTICAS EXTRÍNSECAS A ELAS. “CURIOSA” 

099.1 Obras de dimensões excepcionais. Edições microscópicas 

099.2 Obras que alcançaram altos preços 

099.3 Obras com dedicatórias autografadas 

099.4 Edições fora do comércio. Edições esgotadas 

099.5 Obras preciosas pela sua origem 
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1 

FILOSOFIA. PSICOLOGIA 

 

 

1 A/Z FILÓSOFOS 

101 NATUREZA E ÂMBITO DA FILOSOFIA 

101.1 Natureza da filosofia. Filosofia como ciência. Filosofia como arte 

101.3 Âmbito e limites da filosofia 

101.8 Métodos da filosofia, do filosofar 

101.9 Personalidade e vocação do filósofo 

11 METAFÍSICA 

111 METAFÍSICA GERAL. ONTOLOGIA 

111.1 Conceito de ser, de substância primeira. Existência. Essência. Ontologia. Possibilidade 

111.3 Substância. Mónada. Aparência. Subsistência. Pessoa 

111.4 Acidência. Qualidades 

111.5  Relações. Teorias relativistas 

111.6  Actos. Actividades. Ser em potência. Ser em acto. Movimento. Mudança. 
Desenvolvimento 

111.7 Ser criado e incriado. Imaterialidade. Espírito puro. Inteligência pura 

111.8 Propriedades transcendentais do ser 

111.81 Distinção entre o ser e suas propriedades transcendentais 

111.82 Unidade. Não ser, não existência. Pluralidade. Unidade e indivisibilidade do ser 

111.83 Verdade. Falsidade 

111.84 Bondade. Benignidade. Mal 
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111.85 Beleza. Fealdade. Estética (Objectiva e subjectiva) 

113/119 COSMOLOGIA. FILOSOFIA DA NATUREZA 

113 LEIS GERAIS DA NATUREZA. TRANSFORMAÇÃO E INSTABILIDADE DA MATÉRIA. ORIGEM 
DO UNIVERSO. CRIAÇÃO. COSMOGONIA 

114 ESPAÇO. LUGAR INTERNO E EXTERNO. DIMENSÃO. CHEIO E VAZIO. O VÁCUO, O PLENO, 
O CHEIO. ESPAÇO INFINITO. SINGULARIDADE. PLURALIDADE. EXTENSÃO 

115 TEMPO. DURAÇÃO. ETERNIDADE. RELAÇÃO DO TEMPO COM O MOVIMENTO 

115.4 O contínuo espaço-tempo. Unidade. Unidade de espaço e tempo 

116 MOVIMENTO. EVOLUÇÃO. MOBILIDADE. ACÇÃO REMOTA. DEVIR. MUDANÇA. 
TRANSIÇÃO 

117 MATÉRIA. TRANSMUTAÇÃO DA MATÉRIA. MATÉRIA-PRIMA (PRIMEIRO PRINCÍPIO). 
FORMA SUBSTANCIAL. CAUSA MATERIAL. CAUSA FORMAL 

118 FORÇA. ENERGIA. DETERMINAÇÃO DA ACIDÊNCIA DAS SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS 

119 QUANTIDADE. NÚMERO. QUANTIDADE CONSTANTE DE COEXISTÊNCIA E SUCESSÃO. 
DISTINÇÃO ENTRE QUANTIDADE E SUBSTÂNCIA 

122/129 METAFÍSICA ESPECIAL 

122 CAUSALIDADE. PRINCÍPIOS. CAUSA EFICIENTE. CONDIÇÃO. EFEITO. OCASIÃO 

123 LIBERDADE. NECESSIDADE. INDETERMINISMO. ACASO. FATALISMO 

124 TELEOLOGIA 

124.1 Ordem. Caos 

124.2 Sentido. Significado 

124.3 Fim. Finalidade. Utilidade e não utilidade. Disteologia. Causa final. Enteléquia  

124.4 Causa exemplar. Ideia criadora / criativa. Tipo ideal 

124.5 Valor. Norma  

124.6 Determinação. Destino  

125 FINITUDE, FINITO. INFINITUDE, INFINITO. O INFINITO E O SEM LIMITE. UNIVERSO 

128 ALMA. NATUREZA DA VIDA E DA MORTE 

129 ORIGEM E DESTINO DA ALMA INDIVIDUAL. ENCARNAÇÃO. REENCARNAÇÃO. 
IMORTALIDADE. TRANSMIGRAÇÃO DAS ALMAS. METEMPSICOSE 

13 FILOSOFIA DA MENTE E DO ESPÍRITO. METAFÍSICA DA VIDA ESPIRITUAL 
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130.1 Conceitos e leis gerais. Natureza da mente e do espírito. Fenomenologia e morfologia 
da mente e do espírito. Experiência e compreensão espiritual. Lei da vida espiritual 

130.2 Filosofia da cultura. Sistemas culturais 

130.3 Metafísica da vida espiritual 

133  OCULTISMO. PROBLEMAS DO OCULTO 

133.1 Conceito e natureza do oculto 

133.2 Experiências supersensoriais e sobrenaturais. Iniciação. Treino espiritual. Caminho do 
saber 

133.3 Percepção do oculto. Clarividência. Profecias. Vaticínio. Clariaudiência  

133.4 Magia. Bruxaria. Feitiçaria. Encanamento. Feitiços. Taumaturgia  

133.5 Ciências ocultas especiais. Astrologia. Técnica astrológica e horóscopo. Alquimia  

133.6 Quiromancia. Quirologia. Quiroscopia  

133.9 Espiritualismo (espiritismo). Manifestações espíritas. Telecinésia  

14 SISTEMAS E PONTOS DE VISTA FILOSÓFICOS 

140 ATITUDES FILOSÓFICAS POSSÍVEIS. TIPOLOGIA DE SISTEMAS FILOSÓFICOS 

141 TIPOS DE PONTOS DE VISTA FILOSÓFICOS 

141.1 Sistemas filosóficos segundo o número e a qualidade dos princípios. Monismo. 
Dualismo. Pluralismo, etc. 

141.12 Materialismo ontológico 

141.13 Idealismo metafísico 

141.131 Platonismo. Neoplatonismo 

141.132 Racionalismo. Intelectualismo. Universalismo 

141.133 Panlogismo. Absolutismo 

141.134 Idealismo objectivo (Bergmann) 

141.135 Espiritualismo (filosófico) 

141.136 Imaterialismo (Berkeley) 

141.141 Animismo. Hilozoísmo. Pampsiquismo  

141.142 Voluntarismo 

141.143 Alogismo (Shopenhauer) 
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141.144 Monadologia. Personalismo. Monadismo 

141.145 Organicismo 

141.151 Condicionalismo (Verwork) 

141.152 Mecanicismo 

141.153 Dinamismo 

141.154 Energismo (Ostword, Ranzol) 

141.155 Evolucionismo 

141.156 Mobilismo (Chide) 

141.157 Finalismo (ponto de vista teológico) 

141.2 Sistemas filosóficos segundo o juízo de valor sobre o mundo 

141.21 Optimismo 

141.22 Pessimismo 

141.23 Meliorismo 

141.24 Indiferença 

141.3 Formas especiais e mistas 

141.30 Tomismo  

141.31 Escolasticismo.  Terminismo. Nominalismo. Conceptualismo. Realismo conceptual 

141.32 Existencialismo 

141.33 Misticismo filosófico. Escolas esotéricas antigas. Cabala. Teosofia. Antroposofia. 
Sufismo. Ecletismo. Sincretismo. Várias escolas esotéricas 

141.4  Sistemas filosóficos segundo a atitude em relação ao problema de Deus 

141.41 Teísmo. Politeísmo. Henoteísmo. Monoteísmo  

141.42 Deísmo 

141.43 Panteísmo. Acosmismo 

141.44 Panenteísmo 

141.45 Ateísmo 

141.5 Sistemas filosóficos segundo a atitude em relação ao problema do livre-arbítrio 

141.7 Sistemas filosóficos segundo a atitude em relação à sociedade humana 
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141.72 Feminismo 

141.78 Pós-modernismo 

141.8 Escolas e sistemas socialistas 

141.81 Escolas socialistas pré-marxistas. Socialismo utópico. Doutrinas socialistas do século 
XVIII 

141.82 Socialismo científico. Comunismo, marxismo-leninismo 

159.9 PSICOLOGIA 

159.9.01 Teorias. Leis. Psicologia metafísica. Psicologia racional 

159.9.015 Teorias baseadas nas ciências exactas. Teorias químicas. Biológicas  

159.9.016 Outras teorias. Corpo e alma. Corpo e mente. Teorias dualistas, monísticas, 
espiritualistas, intelectualistas, materialistas, mecanicistas, idealistas, animistas. Teorias 
psicomecanicistas, psicofísicas, funcionais, fisiológicas 

159.9.018 Métodos psicológicos em geral. Métodos subjectivos (introspecção). Métodos 
objectivos. Métodos analíticos, sintéticos, descritivos, exploratórios 

159.9.019 Sistemas e escolas psicológicos. Psicologia estrutural. Psicologia de Gestalt. Psicologia 
funcional. Psicologia dinâmica. Psicologia de finalidade. Psicologia do comportamento. 
Behaveorismo. Psicologia reflexiva 

159.9.07 Psicologia experimental. Investigação 

159.9.072 Experiência. Investigação. Testes. Medidas. Métodos subjectivos. Métodos objectivos. 
Métodos de reacção. Métodos psicométricos diversos  

159.9.075 Processamento e interpretação de resultados. Correlações  

159.9.078 Aparelhagem 

159.91 PSICOFISIOLOGIA. FISIOLOGIA MENTAL. HIGIENE MENTAL 

159.92 DESENVOLVIMENTO E CAPACIDADES MENTAOS. PSICOLOGIA COMPARADA 

159.922 Características da vida mental. Consciência. Desenvolvimento mental nos seres 
humanos. Psicologia diferencial. Psicologia genética. Psicologia do desenvolvimento 

159.923 Tipologia psicológica. Psicologia individual. Psicologia do carácter. Caracterologia. 
Ideossincrasia. Tipos de personalidade 

159.924 Génio 

159.925 Estudo da expressão. Manifestação física da mentalidade. Expressão corporal do 
carácter 

159.928 Espécies diversas de talento. Habilidades. Aptidões  

159.929 Comportamento vegetal e animal. Biopsicologia. Psicologia comparada 
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159.93 SENSAÇÃO. PERCEPÇÃO SENSORIAL. SENTIDOS. PSICOFÍSICA. PSICOMETRIA 

159.94 FUNÇÕES PSICOLÓGICAS EXECUTIVAS 

159.942 Emoções. Afectos. Sensibilidade. Sentimentos  

159.943 Conação e movimento. Funções motoras. Acção. Impulsos. Reflexos. Instintos  

159.944 Trabalho e fadiga. Eficiência. Curva de desempenho 

159.946 Funções motoras especiais. Locomoções. Expressão vocal. Expressão gráfica (leitura, 
escrita, desenho, etc.) 

159.947 Vontade. Responsabilidade. Autodisciplina. Intenções. Motivos. Desejos  

159.95 PROCESSOS MENTAIS SUPERIORES 

159.952 Atenção. Condições de selecção 

159.953 Memória. Tipos e processos de memória. Auxiliares de memória. Aprendizagem. 
Aquisição e assimilação de conhecimentos. Perdas de memórias, distracção 

159.954 Imaginação 

159.955 Raciocínio. Pensamento. Ideia 

159.956 Intuição. Sentido interno. Senso comum 

159.96 ESTADOS E PROCESSOS MENTAIS ESPECIAIS 

159.961 Parapsicologia. Fenómenos psíquicos e sua investigação. Alucinações. Ilusões. 
Aparições, etc. 

159.962 Hipnotismo. Sugestão. Auto-hipnose. Auto-sugestão   

159.963 Sono. Sonhos. Classificação e interpretação dos sonhos 

159.964 Psicologia profunda. Psicanálise. Escolas e sistemas psicanalíticos 

159.97 PSICOPATOLOGIA. PSICOLOGIA DOS DISTÚRBIOS MENTAIS. DEFICIÊNCIAS MENTAIS 

159.98 PSICOLOGIA APLICADA. PSICOTECNOLOGIA. TESTES DE APTIDÕES, ETC. 

16 LÓGICA. EPISTEMOLOGIA. TEORIA DO CONHECIMENTO. METODOLOGIA DA LÓGICA 

160.1 Natureza e função da lógica 

161/162 FUNDAMENTOS DA LÓGICA 

161.1 Conceitos  

161.11 Características e tipos de conceitos 

161.12 Categorias. Predicamentos (modi essendi) 
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161.13 Categoremata. Predicáveis (modi praedicandi) 

161.14 Extensão. Âmbito dos conceitos 

161.15 Conteúdo do conceito. Conceitos simples e compostos 

161.16 Ordem da relação dos conceitos. Coordenação, subordinação, etc. 

161.17 Partes do discurso 

161.2 Juízo. Proposições 

161.201 Teorias do juízo 

161.21 Natureza e estrutura do juízo. Sujeito, predicado, cópula 

161.22 Tipos de juízo 

161.25 Condições de validade do juízo. Verdade e falsidade das proposições. Contradição. 
Condição suficiente 

161.26 Modalidade das proposições. Grau de validade. Necessidade. Possibilidade 

162 PROCESSOS DE ILAÇÃO. RACIOCÍNIO. INFERÊNCIA. CONCLUSÃO 

162.1 Inferência imediata. Consequência  

162.2 Silogismo. Raciocínio dedutivo (do geral para o particular) 

162.3 Indução. Raciocínio indutivo (do particular para o geral) 

162.4 Inferência por analogia 

162.5 Raciocínio falacioso. Falsas conclusões. Sofismas. Paralogismos 

162.6 Dialéctica. Heurística 

164 LOGÍSTICA. LÓGICA SIMBÓLICA. LÓGICA MATEMÁTICA. CÁLCULO LÓGICO 

164.01 Natureza e função da lógica simbólica 

164.02 Signos. Símbolo. Simbolismo 

164.03 Funções. Argumento. Valor. Predicação. Afirmação. Nexos  

164.04 Axiomas. Princípios. Regras. Leis 

164.05 Validade da proposição. Funções da verdade. Problemas de decisão 

164.07 Problemas individuais. Teoremas individuais 

164.08 Aplicações  

164.1 Lógica das proposições. Cálculo das proposições 
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164.2 Lógica dos conceitos. Cálculos dos predicados e classes. Funções com uma variável 

164.3 Lógica das relações. Lógica da inclusão. Cálculo das funções. Cálculo das hierarquias. 
Funções com qualquer número de variáveis 

165 TEORIA DO CONHECIMENTO. EPISTEMOLOGIA 

165.0 Problemas do conhecimento em geral 

165.1 Condições, fontes e espécies de conhecimento 

165.12 Sujeito de conhecimento. Objecto do conhecimento. Conhecimento me geral. Sujeito 
epistemológico 

165.15 Premissas lógicas e teleológicas do conhecimento. Hipótese. Norma 

165.17 Conhecimentos a prior. Cognição pura. Conhecimento racional, categorias, axiomas. 
Conceitos do senso comum. Ideias  

165.18 Conhecimento empírico. Aparência. A coisa de si, o eu em si. Percepção 

165.19 Tipos de desenvolvimento. Mítico e científico. Discursivo. Intuitivo. Cognitivo. 
Emocional  

165.2 Essência, natureza do conhecimento 

165.21 Representação. Simbolização 

165.22 Ordenação. Disposição. Determinação da unidade do conhecimento 

165.23 Designação dos objectos. Determinação da realidade. A coisa 

165.24 Objectos problemáticos especiais. O individuo. Auto consciência. Compreensão. 
Conhecimento da essência 

165.3 Objecto, extensão e limites do conhecimento 

165.31 Teoria do objecto 

165.32 Âmbito e limitações do conhecimento do objecto 

165.4 Certeza e validade do conhecimento 

165.41 Graus de certeza. Certeza absoluta. Incerteza. Dúvida geral. Dúvida cartesiana. Certeza 
relativa. Probabilidade 

165.42 Extensão da validade. Validade geral. Subjectividade. Exclusão da subjectividade. 
Validade objectiva do conhecimento 

165.43 Critérios de certeza. Evidência. Crença. Critérios das ciências individuais 

165.5 Valor do conhecimento. Valor da verdade. Valor ético 

165.6/.8 Doutrinas e pontos de vista epistemológicos 
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165.6 Segundo a origem, as fontes e espécies de conhecimento. Misticismo. 
Fenomenologia. Racionalismo. Empirismo. Criticismo. Irracionalismo. Intuicionismo. 
Tradicionalismo. Intelectualismo 

165.7 Segundo a validade, extensão e limites do conhecimento. Dogmatismo. Absolutismo. 
Cepticismo. Positivismo. Agnosticismo. Pragmatismo. Humanismo. Activismo. 
Estruturalismo  

165.8 Segundo o objecto em função do conhecimento. Subjectivismo. Realismo  

165.9 História do conhecimento. Da mitologia ao conhecimento científico  

167/168 METODOLOGIA LÓGICA 

167 PESQUISA. INVESTIGAÇÃO 

167.1 Problema 

167.2 Procedimento analítico 

167.3 Procedimento sintético 

167.4 Axiomas. Postulados 

167.5 Hipótese. Ficção. Utopia. Invenção 

167.6 Leis. Regras 

167.7 Teoria científica. O modelo. Problema da teoria e da prática 

168 MÉTODO CIENTÍFICO 

168.1 Teoria da definição 

168.2 Divisão. Análise. Classificação 

168.3 Teoria da evidência (prova) 

168.4 Sistema 

168.5 Sistema nas ciências. Problema de uma ordem sistemática das ciências 

17 FILOSOFIA MORAL, ÉTICA. FILOSOFIA PRÁTICA 

17.0 TEORIAS E TENDÊNCIAS EM ÉTICA 

17.01 Conceito, função, métodos da ética 

17.02 Natureza da moral. Factos morais. Valores. Conduta moral 

17.03 Doutrinas e pontos de vista éticos 

171 ÉTICA INDIVIDUAL. DEVERES DO INDIVÍDUO PARA CONSIGO MESMO 
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172 ÉTICA SOCIAL. DEVERES PARA COM OS OUTROS 

172.1 Relações entre o indivíduo e o Estado. Moralidade cívica. Patriotismo. Nacionalismo e 
chauvinismo. Cosmopolitismo. Humanitarismo 

172.2 Deveres das autoridades públicas e dos governos 

172.4 Relações morais entre as nações. Ética internacional. Paz e guerra. Pacifismo. 
Internacionalismo 

173 ÉTICA FAMILIAR 

173.1 Casamento. Matrimónio. Divórcio 

173.2 Poligamia. Monogamia. Amor livre. Concubinato 

173.3 Deveres dos cônjuges 

173.4 Aborto 

173.5 Deveres entre família 

173.7 Vida familiar. Solidariedade familiar 

173.8 Deveres do senhor e do criado (amo e servo) 

174 ÉTICA PROFISSIONAL. ÉTICA OCUPACIONAL 

174.5 Especulação. Avareza. Cobiça 

174.6 Jogo. Lotaria 

174.7 Contrato. Ética dos processos de contrato. Honestidade. Fraude 

175 ÉTICA DOS DIVERTIMENTOS E RECREAÇÃO 

176 ÉTICA SEXUAL. MORALIDADE SEXUAL 

176.1 Castidade. Pureza sexual 

176.2 Celibato 

176.3 Continência 

176.4 Perversões sexuais. Desvios. Actos contranatura. Sadismo 

176.5 Prostituição. Lenocínio. Tráfico de mulheres 

176.6 Adultério 

176.7 Ética e arte. Arte obscena, imoral 

176.8 Ética e literatura. Pornografia. Escritos obscenos, imorais 
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177 ÉTICA E SOCIEDADE. RESPEITO À PESSOA. DECÊNCIA. DECORO. IMPROPRIEDADES 

177.1 Cavalheirismo. Honra. Boas maneiras. Civilidade. Urbanidade. Cortesia. Galanteria. 
Savoir vivre. Trato social. Grosseria 

177.2 Arte da conversação. Bisbilhotice. Conversa fiada 

177.3 Sinceridade. Candura. Franqueza. Veracidade. Mentira. Hipocrisia. Lisonja. 
Difamação. Calúnia. Cartas anónimas 

177.4 Luxúria. Opulência. Sibaritismo. Aparato. Ostentação 

177.5 Desigualdade social. Sentimento de casta. Consciência de classe. Snobismo. Arrivismo 
social. Novos-ricos 

177.6 Amor. Amizade. Afeição. Coqueterie 

177.7 Filantropia. Sentimento humanitário. Caridade. Piedade. Devoção. Gratidão. Simpatia 

177.8 Misantropia. Ingratidão 

17.9 Deveres de justiça com os outros. Integridade. Probidade. Roubo. Logro 

178 ÉTICA E TEMPERANÇA 

178.1 Uso de bebidas embriagantes. Embriaguez. Alcoolismo. Dipsomania 

178.2 Abstinência total. Temperança. Moderação 

178.3 Beber social 

178.7 Uso do tabaco. Hábito de fumar. Tabagismo 

178.8 Uso de vários estimulantes e narcóticos. Ópio. Haxixe. Éter. Cocaína, etc. 

178.9 Outros tipos de intemperança 

179 OUTRAS QUESTÕES ÉTICAS 

179.1 Ética de imprensa 

179.2 Crueldade para com as crianças. Maus tratos de criança 

179.3 Ética em relação aos animais. Direitos dos animais. Crueldade para com os animais. 
Protecção 

179.5 Blasfémias. Pragas. Maldições. Palavrões 

179.6 Heroísmo. Bravura. Coragem. Cobardia 

179.7 Respeito pela vida humana. Duelo. Assassinato. Suicídios. Legitima defesa. Eutanásia 

179.8 Vícios. Defeitos. Orgulho. Arrogância. Avareza. Inveja. Mentira. Gula. Indolência, 
desleixo, etc. 
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179.9 Virtudes. Qualidades. Humildade. Modéstia. Benevolência. Generosidade. Amizade. 
Amabilidade. Paciência. Fidelidade 
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2 

RELIGIÃO. TEOLOGIA 

 

2-1 TEORIA E FILOSOFIA DA RELIGIÃO. NATUREZA DA RELIGIÃO. FENÓMENO DA RELIGIÃO 

2-11 Escolas de teologia caracterizadas segundo vários atributos 

2-12 Ideias e conceitos religiosos. Teologia 

2-13 O Sagrado. O sobrenatural. Objectos de culto 

2-132 Definição 

2-133 Origem 

2-134 Natureza. Tabu 

2-135 Símbolos. Simbolismo. Numerologia 

2-136 Manifestações do sobrenatural. Fetichismo. Panteísmo. Animismo. Totemismo 

2-137 Objectos de culto específicos (estatuetas, ídolos, astros, fenómenos atmosféricos, 
animais) 

2-138 Adoração do ser humano e de partes do corpo humano 

2-14 Deus. Deuses 

2-141 Existência de Deus 

2-142 Origem de Deus(es). Teogonia 

2-143 Actividade de Deus(es) 

2-144 Atributos de Deus(es). Nome. Forma física ou aparência. Antropomorfismo. 
Representações de Deus(es). Imagens. Espírito de deuses, essência de Deus. 
Características pessoais. Natureza de Deus(es). 

2-145 Papel e função de Deus(es). Criação. Preservação. Destruição. Controlo. Milagres 

2-146 Tipologia de Deus(es). Pai do céu. Mãe da terra. Deuses guerreiros. Deuses de intriga, 
etc. 

2-15 Natureza de Deus(es) 
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2-154 Deus único. Ser supremo. Monoteísmo 

2-156 Deuses opostos. Dualismo 

2-157 Vários deuses. Panteão. Politeísmo 

2-158 A/Z Nomes de deuses/deusas 

2-162.2 Deuses assexuados 

2-162.4 Deuses 

2-162.6 Deusas 

2-162.8 Deuses hermafroditas. Andróginos 

2-163 Hierarquia dos deuses. Organização do panteão 

2-164 Semideuses 

2-165 Personificações divinas 

2-166 Incarnações divinas 

2-167 Seres sobrenaturais. Espíritos. Génios. Anjos. Demónios. Diabo. Satanás. Seres 
semidivinos, etc. 

2-168  Seres deificados. Seres humanos deificados 

2-169 Criaturas míticas. Seres com parte humana e parte animal. 

2-17 Universo. Natureza do Universo. Cosmologia 

2-172 Mundo material. Estados anteriores à Criação. Caos. Origens. Cosmogonia. Criação do 
mundo. Evolução 

2-173 Inferno. Reino dos mortos 

2-174 Céu. Reino espiritual 

2-175 Escatologia. Apocalipse. Juízo final 

2-18 Homem. Humanidade. Antropologia doutrinal 

2-181 Origens do Homem. Criação do Homem. Paraíso terrestre 

2-182 Destino do Homem 

2-183 Natureza do Homem. Alma. Espírito. Liberdade. Predestinação 

2-184 Relação do Homem com Deus(es). Fanatismo. Fé. Conversão religiosa. Descrença. 
Apostasia. Graça 
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2-185 Experiência humana. Vida. Sofrimento. Mal e pecado. Contrição. Perdão. Remissão. 
Redenção. Reconciliação. 

2-186 Morte 

2-187 Vida depois da morte. Imortalidade. Eternidade. Reincarnação. Metempsicose. 
Ressurreição. Aniquilação. Nirvana 

2-188 Reinos espirituais. Mundo não material. Céu. Paraíso. Purgatório. Inferno 

2-2 TESTEMUNHOS DA RELIGIÃO 

2-21 Teologia natural. Testemunhos do mundo natural. Argumentos racionais das crenças 

2-22 Teologia revelada. A revelação de(os) Deus(es). 

2-225 Teofania. Hierofania 

2-23 Livros sagrados. Escrituras. Textos religiosos 

2-24 Textos específicos. Nomear textos e livros 

2-25 Literatura secundária. Obras pseudocanónicas. Apócrifas. Comentários aos livros 
sagrados 

2-262 Formas de tradição oral 

2-264 Mitos e lendas 

2-265 Outras formas literárias. Obras poéticas. Épicas 

2-266 Leis. Códigos de leis. Textos legais 

2-268 Textos sobre temas seculares (medicina, ciências) 

2-27 Obras críticas 

2-271 Fontes auxiliares. Formas paralelas. Textos interlineares. Versões anotadas 

2-272 Concordâncias 

2-273 Comentários 

2-274 Crítica geral. Autoria. Origem dos textos 

2-275 Crítica textual 

2-276 Crítica literária. Origem e formação das escrituras. Simbolismo. Alegoria. Tipologia. 
Criticismo histórico 

2-277 Interpretação. Exegese. Hermenêutica. Desmitificação 

2-278 Teologia dos textos sagrados. Conteúdo teológico 
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2-279 Práticas religiosas 

2-28 Outros textos religiosos 

2-282 Textos litúrgicos. Livros de orações 

2-283 Documentos históricos. Testemunhos contemporâneos do facto. Registos. Relatos. cartas 

2-284 Doutrinas religiosas. Dogmas. Teologia sistemática 

2-285 Defesa e exposição da doutrina 

2-286 Outras formas de textos religiosos 

2-287 Sermões como forma 

2-29 Literatura religiosa. Prosa. Poesia. Drama 

2-3 PESSOAS NA RELIGIÃO 

Nota: Para pessoas que exercem funções ou autoridade na religião/igreja utilizar 2-72 

2-31 Fundador, figura central da fé 

2-312 Vida do fundador 

2-313 Relíquias do fundador 

2-315 Narrativas, material anedótico 

2-317 Memórias. Ditos. Acções 

2-318 O fundador como modelo, como exemplo 

2-32 Messias 

2-33 Pessoas inspiradas. Figuras principais 

2-335 Eruditos. Pensadores. Filósofos 

2-337 Reformadores 

2-34 Mártires 

2-35 Ascetas. Eremitas. Faquires 

2-36 Santos. Pessoas iluminadas 

2-37 Sábios. Gurus. Mahatmas 

2-38 Pessoas com poderes sobrenaturais. Carismáticas. Feiticeiros. Curandeiros 

2-382 Xamãs. Curandeiros. Feiticeiros 

2-384 Sacerdotes. Altos sacerdotes 
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2-386 Taumaturgos. Milagreiros 

2-39 Monarcas de origem divina 

2-4 ACTIVIDADES RELIGIOSAS. PRÁTICAS RELIGIOSAS 

2-41 Comportamento social, actividades. Práticas religiosas não formais 

2-42 Comportamento moral. Teologia moral 

Nota: Classificar aqui a ética das acções humanas: o certo/errado, a virtude/vício. Para a 
discussão teológica da natureza do pecado, utilizar 2-185 

2-423 Conceito de certo e errado. Conceito de bem e mal. Determinismo. Predestinação. 
Tentação. Pecado. Virtude 

2-425 Sistemas de ética 

2-426 Ética religiosa 

2-427 Promoção informal da fé 

2-428 Leis religiosas. Preceitos morais. Deveres religiosos 

2-43 Costumes e prática social. Teologia social 

2-44 Comportamento social. Comida. Dieta. Conduta pessoal. Relações sociais. Costumes e 
rotinas domésticos. Cuidados médicos. Relações sexuais 

2-45 Casamento e família 

2-46 Caridade. Apoio aos outros. Actividades pastorais. Teologia pastoral em sentido lato 

2-47 Formação religiosa 

2-48 Assistência pessoal 

2-5 DEVOÇÃO. CULTO. RITUAIS E CERIMÓNIAS 

2-52 Agentes de culto 

2-522 Lugares de culto. Lugares sagrados 

2-523 Edifícios para uso religioso. Monumentos. Templo. Santuários. Mosteiros 

Nota: Para detalhar os períodos e os estilos dos edifícios utilizar 72.03 

2-524 Excipientes para os actos de culto 

2-525 Incenso. Paramentos. Tapeçarias. Tapetes. Roupas e adereços 

2-526 Mobiliário e decoração. Objectos de culto. Imagens. Imaginaria. Relíquias 

2-528 Liturgia 
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2-53 Actos de oração pelos praticantes. Formas de culto. Orações. Cânticos. Música sacra. 
Gestos simbólicos. Procissões. Danças. Oferendas. Sacrifícios 

2-54 Cerimónias religiosas. Profissão de fé. Penitência. Oráculos. Magia. Rituais de iniciação. 
Exorcismo 

2-55 Sacramentos 

2-56 Festas religiosas. Horas de oração. Calendário religioso. Dias santos 

2-565 A/Z Nomes das festas religiosas 

2-57 Peregrinações 

2-58 Experiências religiosas. Meditação. Contemplação. Vida espiritual. Flagelação. Retiros. 
Misticismo 

2-6 PROCESSOS EM RELIGIÃO 

2-63 Processos internos (origem da fé. Génesis. Evolução. Desenvolvimento. Crescimento. 
Expansão. Renascer. Extinção. Declínio. Rejuvenescer. morte) 

2-64 Processos externos (interacção entre confissões religiosas) 

2-65 Estudo comparados das religiões 

2-66 Influências (de e sobre). Sincretismo. Assimilação 

2-67 Relações entre confissões religiosas ou com a sociedade. Igreja e Estado. Coexistência. 
Tolerância. Perseguição. Ecumenismo. Cooperação. Integração. Reunião 

2-7 ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO RELIGIOSAS. ACTIVIDADES ASSOCIADAS COM A 
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IGREJAS, CONFISSÕES RELIGIOSAS E MOVIMENTOS 

2-72 Natureza e estrutura da religião/igreja. Eclesiologia. Ministros do culto. Acólitos 

2-73 Governo da religião/igreja. Sínodos. Concílios. Agentes da autoridade. Ofício religioso 

2-74 Administração legal. Lei religiosa. Direito canónico. Tribunais religiosos 

2-75 Ensino. Escolas e colégios religiosos 

2-76 Missões. Cruzadas. Propaganda religiosa. Evangelização. Conversão. Guerra santa 

2-77 Estrutura organizacional da religião. Níveis administrativos. Sés. Dioceses. Paróquias. 
Grupos informais 

2-78 Organizações religiosas. Ordens e comunidades religiosas. Sociedades secretas. 
Monaquismo 

2-79 Seitas 

2-8 RELIGIÕES COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS 
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2-81 Classificação das religiões (características derivadas de facetas predefinidas). Por 
exemplo: religião monoteísta 

2-82 Propriedades relacionadas com o ministério. Religiões com estrutura hierárquica, graus 
do ministério. Por exemplo: Igreja presbiteriana 

2-83 Propriedades relacionadas com a ortodoxia. Ultraortodoxa, ortodoxa, moderada, 
reformada, liberal, reconstruída 

2-84 Propriedades relacionadas com o Estado. Religião de Estado. Religiões de regiões ou 
países específicos 

2-85 Propriedades relacionadas com o grau de oficialismo. Religião oficial. Escolas de 
pensamento. Religião popular. Religiosidade popular. Superstição. Dissidentes. 
Separatistas. Não oficiais 

2-86 Facções de uma religião principal 

Nota: Classificar aqui as que diferem em termos de prática e de observância. As que se 
distinguem em matérias de teologia e doutrina devem ser classificadas como heresias ou 
cismas em 2-87 

2-87 Cismas. Heresias 

2-9 HISTÓRIA DA FÉ, RELIGIÃO, DENOMINAÇÃO DA IGREJA 

21/29 SISTEMAS RELIGIOSOS. RELIGIÕES E CONFISSÕES RELIGIOSAS 

Nota: Para os sistemas religiosos, religiões e confissões religiosas, aplicam-se todas as 
subdivisões de 2-1 a 2-9. A exemplificação desta aplicação e seu desenvolvimento 
encontra-se na classe 27 Igrejas e denominações cristãs. Cristianismo 

21 RELIGIÕES PRÉ-HISTÓRICAS E PRIMITIVAS 

22 RELIGIÕES DO EXTREMOS ORIENTE. TAOÍSMO. CONFUCIONISMO. RELIGIÕES DA 
COREIA, JAPÃO, ETC. 

23 RELIGIÕES D ÍNDIA. HINDUÍSMO. BRAMANISMO. VEDISMO, ETC. 

24 BUDISMO 

25 RELIGIÕES DOS MUNDO ANTIGO. RELIGIÃO DO EGIPTO ANTIGO. RELIGIÕES DA 
MESOPOTÂMIA. OUTRAS RELIGIÕES DA ÁSIA OCIDENTAL (HITITAS, ETC.). RELIGIÕES DO 
IRÃO. RELIGIÕES DA ANTIGUIDADE CLÁSICA (GREGAS, ETRUSCAS, ROMANAS, ETC.). 
RELIGIÕES DA ÁSIA CENTRAL (SHAMANISMO). RELIGIÕES DA EUROPA (PAGANISMO, 
DRUIDISMO, RELIGIÕES CÉLTICAS, GERMÂNICAS, ETC.) RELIGIÕES DA 
AMÉRICACENTRAL E DO SUL (MAIAS, ASTECAS E INCAS). RELIGIÕES DOS ÍNDIOS DA 
AMÉRICA DO NORTE. RELIGIÕES DE ÁFRICA 

26 JUDAÍSMO 

27 CRISTIANISMO. IGREJAS E DENOMINAÇÕES CRISTÃS 

27-1 TEOLOGIA CRISTÃ 

27-14 Deus 
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27-141 Existência de Deus. Provas da existência de Deus 

27-143 Manifestações de Deus 

27-144 Atributos de Deus. Trindade 

27-145.2  Deísmo. Criação 

27-145.3 Teísmo. Providência. Leis divinas 

27-145.55 Intervenção divina. Milagres 

27-167 Seres sobrenaturais. Anjos, Arcanjos. Seres maléficos. Diabo 

27-175 Novíssimos. Escatologia. Fim do mundo. Apocalipse. Anticristo. Juízo Final. Destruição do 
Mundo 

27-18 Homem. Origem do Homem. Criação do Homem 

27-183.5 Alma 

27-184 Relação do Homem com Deus. Sentimento religioso. Fé. Descrença. Graça 

27-185.3 Pecado. Penitência. Remissão dos pecados. Abjuração 

27-186 Morte 

27-187 Vida depois da morte. Imortalidade da alma. Ressurreição do corpo. Aniquilação do ser 

27-188 Reinos espirituais. Julgamento do indivíduo. Céu. Purgatório. Inferno 

27-22 Revelação de Deus. Teologia revelada 

27-23 Bíblia. Textos originais. Versões da Bíblia. Histórias da Bíblia 

27-242 Antigo Testamento 

27-243.2 Livros históricos 

27-244 Profetas 

27-245 Apócrifos do Antigo Testamento 

27-246 Novo Testamento 

27-247 Evangelhos 

27-248.2 Actos dos Apóstolos 

27-248.3 Epístolas 

27-249 A revelação de João 

27-252 Apócrifos do Novo Testamento e pseudepígrafos 
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27-27 Obras críticas. Introduções à Bíblia 

27-271.4 Formas paralelas da Bíblia 

27-271.5 Versões anotadas 

27-272 Concordâncias da Bíblia 

27-273 Comentários da Bíblia 

27-274.2 Autoria. Origem dos textos 

27-274.4 Cânone. Canonicidade da Bíblia 

27-275 Crítica textual 

27-276 Crítica literária 

27-277 Estudo da Bíblia. Interpretação 

27-278 Teologia bíblica 

27-28 Textos cristãos não bíblicos. Textos litúrgicos. Catecismo. Credos. Livros de orações. 
Missais 

27-284 Teologia sistemática cristã. Teologia dogmática 

27-285.2 Apologética 

27-285.4 Polémicas cristãs (contra os judeus, contra os hereges) 

27-29 Literatura cristã 

27-31 Jesus Cristo. Cristologia 

27-312 Vida de Cristo. Natividade e infância. Sagrada família. José. Maria. João Baptista. 
Discípulos. Ministério. Paixão de Cristo. Ressurreição 

27-317 Palavras e ditos de Jesus. Feitos. Parábolas 

27-318 Jesus como exemplo para os cristãos. Imitação de Cristo 

27-32 Jesus como Messias 

27-36 Santos cristãos. Hagiologia. Hagiografia 

27-4 TEOLOGIA PRÁTICA. PRÁTICA CRISTÃ 

27-42 Teologia moral (certo e errado). Consciência. Liberdade de agir. Livre arbítrio. 
Predestinação. Pecados. Virtudes. Mandamentos 

27-43 Costumes sociais e prática cristã. Teologia social 

27-442 Comida e Dieta. Jejum. Abstinência 
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27-443.5 Vestuário. Aparência 

27-447 Actividade sexual e prática. Celibato 

27-45 Casamentos cristãos e família. Contratos matrimoniais. Divórcio 

27-46 Teologia pastoral. Actividades pastorais. Caridade cristã. Voluntariado. Cuidados físicos 
e acompanhamento 

27-47 Educação cristã. Instrução religiosa. Pregação. Oratória religiosa. Homilética. Sermões 

27-48 Beneficiários do trabalho pastoral. Grupos na teologia pastoral. Grupos oprimidos. 
Teologia da libertação 

27-5 CULTO E RITUAL CRISTÃOS 

27-522 Locais sagrados. Locais de culto.  

27-523 Eclesiologia. Edifícios das igrejas e o seu conteúdo. Edifícios das igrejas cristãs 

27-524 Excipientes para o culto cristão. Água benta 

27-525 Vestuário e objectos pessoais. Paramentos. 

27-526 Mobiliário. Símbolos e imagens. Iconografia. Túmulos Relíquias 

27-528 Liturgia cristã 

27-53 Actos de oração pelos praticantes cristãos. Actos do culto cristão. Orações. Cânticos. 
Música sacra. Gestos simbólicos. Procissões. Danças. Oferendas. Sacrifícios 

27-54 Cerimónias. Confissão. Penitência. Absolvição. Dedicação. Promessas. Bênção. 
Exorcismo. Comunhão. Missa 

27-55 Sacramentos. Casamentos. Funerais. Baptismo. Confirmação. Ordenação. Beatificação. 
Canonização. Coroações 

27-562 Festas e festividades 

27-563 Domingo. Sabat. Dia do Senhor 

27-564 Calendário cristão 

27-565 Festividades. Advento. Natal. Quaresma. Páscoa. Ascensão. Corpo de Deus. Todo-os-
Santos. Dias santos 

27-567 Peregrinações 

27-58 Religião contemplativa e reflexiva 

27-583 Meditação. Contemplação. Culto privado. 

27-584 Vida espiritual 

27-585 Ascetismo 
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27-586 Retiros 

27-587 Misticismo. Êxtases. Fenómenos místicos. Carisma. Estigmas. Experiências directas com o 
divino 

27-636 Revivalismos cristãos 

27-64 Relações da cristandade 

27-662 Influências das igrejas cristãs na sociedade 

27-67 Relações da cristandade com outras fés. Ecumenismo. Unidade da Igreja 

27-72 Igreja cristã 

27-725 Ministros da Igreja cristã 

27-726.1/.6 Organização eclesiástica. Arcebispos. Bispos. Cânones. Deão. Padres. Vigários. 
Assistentes de padres. Leigos. Crentes 

27-727 Não cristãos. Não crentes 

27-732 Autoridade da Igreja. Sínodos. Concílios 

27-733 Vocação religiosa 

27-74 Direito canónico. Tribunais religiosos cristãos 

27-75 Educação. Escolas dominicais 

27-76 Missões cristãs. Cruzadas 

27-772 Sés. Dioceses 

27-774 Paróquias 

27-784 Associações e organizações 

27-786 Grupos religiosos e organizações laicas 

27-788 Ordens monásticas. Monaquismo. Ordens religiosas 

27-789 Ordens monásticas cristãs específicas 

27-789.1 Monaquismo oriental 

27-789.2 Beneditinos. Cartuxos. Cistercienses. Trapistas 

27-789.3 Ordens mendicantes em geral. Franciscanos. Frades menores. Capuchinhos. 
Dominicanos. Jacobitas. Carmelitas 

27-789.4 Agostinhos 

27-789.5 Jesuítas 
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27-789.6 Ordens menores. Redentoristas. Lazaristas. Vicentinos. Salesianos 

27-789.9 Outras ordens 

27-852.5 Escolas e filosofias do pensamento cristão 

27-87 Heresias 

27-9 HISTÓRIA DA IGREJA. HISTÓRIA GERAL DA IGREJA CRISTÃ 

271/279 IGREJAS E SEITAS CRISTÃS 

271 IGREJAS DO ORIENTE. IGREJA ORTODOXA. IGREJAS NACIONAIS. IGREJAS SEPARADAS. 
IGREJAS UNIDAS 

272/273 IGREJA CATÓLICA 

272/279 IGREJAS DO OCIDENTE 

272 IGREJA CATÓLICA ROMANA 

273 IGREJAS EPISCOPAIS NÃO CATÓLICAS ROMANAS. IGREJA ANGLICANA 

274/278 IGREJAS PROTESTANTES 

274 PROTESTNTISMO EM GERAL. PURITANOS 

275 IGREJAS REFORMADAS. CALVINISTAS. HUGUENOTES. PRESBITERIANOS 

276 ANABAPTISTAS 

277 IGREJAS LIVRES. NÃO CONFORMISTAS. CONGREGACIONALISTAS. BAPTISTAS. IGREJAS 
METODISTAS 

278 OUTRAS IGREJAS PROTESTANTES. EXÉRCITO DE SALVAÇÃO. QUAKERS 

279 OUTROS MOVIMENTOS CRISTÃOS MODERNOS. TESTEMUNHAS DE JEOVÁ. EVANGÉLICOS. 
ADVENTISTAS. IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS. MÓRMONS. SANTOS DO ÚLTIMO 
DIA. IGREJAS APOSTÓLICAS DE CIÊNCIA CRISTÃ. SEITAS INDÍGENAS AFRICANAS 

28 ISLAMISMO 

29 MOVIMENTOS ESPIRITUAIS MODERNOS 

299 SISTEMAS FILOSÓFICOS. ATEÍSMO. AGNOSTICISMO. HUMANISMO. SECULARISMO. 
NEOPAGANISMO. CIENTOLOGIA, ETC. 
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3 

CIÊNCIAS SOCIAIS. ESTATÍSTICA. POLÍTICA. ECONOMIA. COMÉRCIO. DIREITO. 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FORÇAS ARMADAS. ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUROS. EDUCAÇÃO. 

ETNOLOGIA 

 

3.07 Tipo de organização administrativa. Órgãos. Departamentos 

3.08 Funcionários e servidores 

30 TEORIAS, METODOLOGIAS E MÉTODOS NAS CIÊNCIAS SOCIAIS EM GERAL. 
SOCIOGRAFIA 

303 MÉTODOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

303.01  Aspectos teóricos 

303.02 Características gerais de pesquisa. Pesquisa qualitativa. Pesquisa quantitativa. Pesquisa 
empírica e não empírica, etc. 

303.03 Graus de complexidade e direcção do método de pesquisa. Dimensionalidade. 
Variabilidade. Orientação, etc. 

303.04 Grau de estruturação.  

303.05 Grau de sistematização. 

303.06 Grau de automação. Convencional. Mecanizada. Electrónica. Computorizada 

303.09 Aspectos e problemas especiais dos modelos das ciências sociais. Linear. Determinístico. 
Probabilístico. Fechado. Aberto. Estático. Dinâmico, etc. 

303.1 Metodologia geral da pesquisa social 

303.2 Medição 

303.21 Teoria da medição. Definição operacional. Indicadores. Nível de medição. Variáveis 
discretas e contínuas. Critérios de medição. 

303.22 Métodos de medição. Método de livre estimativa. Formação de índices. Escalas. Modelos 
de escalas 

303.4 Tipos de investigação. Estratégias de pesquisa 

303.42 Métodos de investigação. Biografias. Biogramas. Pesquisa sócio-métrica e genealógica. 
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Pesquisa organizacional, institucional. Inquéritos. Pesquisa de opinião pública. Pesquisa 
de mercado 

303.43 Estratégias de pesquisa. Com relação à base de dados. De acordo com o âmbito. 
Individual. Estudo de caso. Estudo monográfico. origens dos dados 

303.44 Planeamento da investigação. Investigação qualitativa. Prognóstico. Comparativa. 
Investigação experimental. 

303.5 Selecção. Amostragem 

303.51 Universo da investigação 

303.52 Métodos de selecção. Amostra 

303.53 Técnica de amostragem 

303.54 Métodos de projecção 

303.55 Estimativa de erro da amostragem 

303.6 Métodos de levantamento 

303.62 Métodos de inquérito. Entrevistas. Questionários 

303.63 Métodos de observação 

303.64 Análise de conteúdo 

303.68 Métodos especiais de levantamento. Sociometria. Métodos biográficos. Métodos e 
técnicas projectivas. Rorschach 

303.7 Procedimentos de análise 

303.71 Medidas estatísticas. Testes estatísticos. Representação e análise de resultados 

303.72 Tipos de análise 

303.73 Níveis de análise 

303.8 Organização da investigação. Procedimento da investigação 

304 QUESTÕES SOCIAIS. PRÁTICA SOCIAL. PRÁTICA CULTURAL. MODO DE VIDA 

304.2 Questões sociais e culturais 

304.3 Modo de vida 

Nota: Usar esta classe apenas quando são referidos de uma forma global todos os 
aspectos sociais e culturais da actividade humana. para o modo de vida no sentido de 
estilo de vida usar 316.72 

304.4 Aspectos gerais da política e prática social e cultural 

304.4 Teorias de acordo com a política cultural e social 
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304.44 Aplicação do conhecimento das ciências sociais. Prática social. Prática cultural 

304.5  Aspectos do desenvolvimento das ciências sociais nas sociedades ou entre sociedades 

304.9 Crítica e projecção da situação social. Planos para melhoramento da sociedade. Utopias 
sociais 

305 ESTUDOS DO GÉNERO 

308 SOCIOGRAFIA. ESTUDOS DESCRITIVOS DA SOCIEDADE (QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS) 

31 ESTATÍSTICA. DEMOGRAFIA. SOCIOLOGIA 

311 CIÊNCIA ESTATÍSTICA. TEORIA ESTATÍSTICA 

311.1 Fundamentos e bases da estatística 

311.2 Aspectos técnicos. Técnica de pesquisa. Preparação. Tabulação 

311.4 Estatísticas provadas. De associações. De determinadas organizações. De organizações 
religiosas 

314 DEMOGRAFIA. ESTUDOS DA POPULAÇÃO 

314.01 Campo, âmbito e objectivos da demografia. Programas demográficos. Medidas técnicas 
da demografia 

314.02 Fontes dos dados demográficos 

314.04 Tipos e características das populações. Fenómenos demográficos. Impacto do 
desenvolvimento demográfico 

314.06 Características específicas de determinados fenómenos e estruturas demográficas 

314.07 Instituições demográficas 

314.08 Pessoal activo no campo da demografia 

314.1 Problemas gerais da demografia 

314.12 Teorias da população 

314.13 Leis da população. Leis económicas da população. Leis da reprodução da população. Leis 
de distribuição da população 

314.14 Ramos da demografia. Demografia económica. Biodemografia. Demografia social. 
Demografia da família. Demografia histórica 

314.15 Política demográfica 

314.17 Factores do fenómeno demográfico e os seus efeitos sobre o desenvolvimento 
económico e social 

314.18 Situação demográfica. Inter-relação do fenómeno económico-social e demográfico. 
Explosão demográfica. Tipos de reprodução da população 
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314.3 Natalidade. Fertilidade 

314.32 Nascimentos. Legítimos. Ilegítimos. Prematuros. Nados-mortos. Nados-vivos 

314.33 Comportamento da fertilidade. Fecundidade. Fertilidade natural. Regulação dos 
nascimentos. Controlo da natalidade. Métodos tradicionais. Métodos artificiais de 
interrupção da gravidez (aborto provocado). Abstinência sexual, métodos contraceptivos. 
Planeamento familiar. Adopção 

314.35 Sexo dos recém-nascidos 

314.36 Nascimentos múltiplos 

314.37 Número de nascimentos. Tamanho da família. Tipos de família 

314.38 Estatísticas da fertilidade 

314.4 Mortalidade. Morbidez. Incapacidade 

314.42 Mortalidade. Pela idade. Infantil. Neonatal. Outras idades. Causas da morte (por 
exemplo: suicídio) 

314.44 Morbidez e incapacidade 

314.47 Esperança de vida 

314.48 Estatística de mortalidade 

314.5 Nupcialidade. Casamento. União. Coabitação 

314.52 Idade dos parceiros no primeiro casamento ou união 

314.53 Diferenças de idade dos parceiros no casamento ou união 

314.54 Condições do casamento ou união. Idade mínima do casamento ou união. Proibição do 
casamento (proibição da consanguinidade). Casamentos forçados. Casamentos ou uniões 
de acordo com o número de parceiros (poligamia, monogamia, poliandria, poligenia, 
etc.). Casamentos consanguíneos. Endogamia. Exogamia 

314.55 Ruptura, dissolução do casamento ou união. Viuvez. Divórcio. Segundos casamentos 

314.56 Duração dos casamentos ou uniões 

314.57 Celibato 

314.58 Estatísticas de casamentos ou uniões e sua dissolução 

314.6 Famílias 

314.62 Famílias nucleares. Lar (domicílio). Lar com famílias nucleares e com elementos não 
pertencentes à família. lar com mais do que uma família. 

314.63 Lares com formas alternativas de família (por ex: comunas, comunidades) 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

50 

314.64 Lares não familiares. De uma pessoa. De duas ou mais pessoas 

314.68 Estatística de famílias e lares 

314.7 Migração 

314.72 Migração interna 

314.74 Migrações internacionais. Migrações externas. Imigração. Emigração. Migração 
internacional diferencial. Transferência de população. Expatriação. Tipo de migrantes. 
Expatriados. Exilados. Repatriados. Migrantes. Refugiados. Deportados. Emigrantes. 
Imigrantes. Apátridas. Banidos 

314.8 Variação da população, crescimento e diminuição. Densidade populacional 

314.82 Aumento da população. Crescimento 

314.83 Decréscimo da população. Declínio 

314.84 População estável. Estacionária 

314.85 Óptimo populacional 

314.86 Sobrepopulação 

314.87 Despovoamento 

314.88 Estatística do crescimento da população 

314.9 Composição e distribuição da população 

314.92 Composição e distribuição de acordo com o local de nascimento e o domicílio. População 
presente e residente 

314.93 Composição e distribuição da população segundo características económicas e sociais 

314.96 Composição e distribuição da população segundo o sexo 

316 SOCIOLOGIA 

316.012 Macrossociologia 

316.013 Mesossociologia 

316.014 Microssociologia 

316.022 Maiorias. Minorias 

316.023 Grupos de acordo com o tamanho. Díadas. Tríadas. Pequenos. Médios. Grandes 

316.032 Primários 

316.034 Secundários 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

51 

316.1 Objecto e campo da socióloga 

316.2 Pontos de vista e tendência da sociologia 

316.2 A/Z Sociólogos 

316.22 Tendência mecanicista (S. C. Haret, A. J. Lotka). Fisicista (Carey). Energeticista (Solvay, 
Bekhterev, Ostwald, Winiarsti). Sociólogos matematicistas (Pareto, Carli) 

316.23 Tendências sintéticas e geográficas (Le Play, Jevons, Moore, Huntington) 

316.24 Tendência biológica. Sociólogos organicistas (Lilienfeld, Schäffle, Worms, Novikov, 
Fouillée). Sociólogos da teoria da raça (Gobineau, Lapouge, Chamberlain). Darwinista. 
Teorias da sociologia evolutiva, sociologia histórica (morgan, Bachofen, Spencer, Aron, 
Ginsburg). Tendência sociobiológica. Tendência demográfica (Coste). Tendência 
biopsicológica. Instintivistas 

316.25 Tendência sociologista. Neopositivistas (Roberty). Sociologismo puro (Durkheim). Teoria 
do conflito social (Gumplowicz, Oppenheimer). Sociologia formal. Tendência morfológica 
(Simmel, G. Richard, Von Wiese, Park, Burgess). Tendência institucional em sociologia 
(Gehlen, Schelsky). Escola de Frankfurt. Teoria crítica. Tendência hermenêutica 
(Horkheimer, Adorno, Marcuse). Funcionalismo (Merton, Parsons, Luhmann). Tendência 
cibernética (K. W. Deutsch, Rappoport) 

316.26 Sociologia marxista-leninista (Marx, Engels, Lenine) 

316.27 Tendência psicológica. Segundo certos factores psicológicos (Tarde, Le Bom, Sighele). 
Psicologia étnica (Lazarus, Steinthal, W. Wundt). Introspectivistas (Muller-Freienfels). 
Sociologia behaviorista e experimental. Tendência teórica de aprendizagem (Heider, 
Newcomb, Festinger, Kelley, Jones, Davis). Tendência fenomenológica. Tendência teórica 
gestal (Mauss, G. H. Mead) 

316.28 Tendências teóricas da comunicação. Teoria da acção (Max Weber). Teoria do papel. 
Teoria do grupo de referência. Teoria da troca (Homans, Blan, J. W. Thibaut, H. H. Kelley). 
Paradigmas teóricos da comunicação (Habermas, Eisermann, Bendix, I. Eisenstädt). Teoria 
do conflito (Coser, Dahnendorf, S. N. Eisenstädt) 

316.3 Estrutura social. Sociedade como sistema social 

316.32 Sociedades globais. 

Nota: Para classificar individualmente qualquer sociedade, utilizar 316.32 seguido dos 
auxiliares comuns de lugar e tempo 

316.322 Tipologia geral das sociedades globais 

316.323 Tipos socioeconómicos as sociedades globais. Estruturas socioeconómicas. Sociedades de 
parentesco. Sociedades primitivas. Sociedades da antiguidade. Sociedades esclavagistas. 
Despotismo asiático. Sociedades feudais. Capitalistas. Sociedades socialistas e 
comunistas. Coloniais e neocoloniais 

316.324 Sociedades globais segundo o nível de estádios de desenvolvimento económico. Pré-
agrárias (caçadores recolectores). Nómadas. Pastoris. Sociedades pesqueiras. Marítimas. 
Agro-industriais (sociedades agrárias, pré-industriais, industrializadas, pós-industriais) 
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316.325 Sociedades de acordo com critérios específicos. Por ex: teocracias, sociedades de massas 

316.33 Elementos básicos e subsistemas das sociedades globais como categorias sociológicas. 

316.332 Bases e superestruturas 

316.334 Subsistemas e instituições. Sociologia económica. Estrutura económica. Sociologia do 
trabalho. Sociologia industrial. Sociologia das empresas. Sociologia política. Sociologia do 
direito. Sociologia ecológica. Sociologia rural e urbana 

316.34 Estratificação social. Diferenciação social 

316.342 Tipos de estratificação social. Classes sociais. Castas. Grupos socioeconómicos. Estratos 
sociais. Estatutos sociais. Categorização vertical de acordo com a religião e/ou ideologia 

316.343 Estratificação social e estrutura de classes de formações socioeconómicas diferentes 

Nota: Para classificar determinadas classes e/ou estratos sociais usar os auxiliares de 
pessoa e tempo conforme adequado. Especificar também usando adicionalmente a classe 
CDU adequada 

316.344 Diferenciação social de acordo com critérios específicos: factores económicos (de acordo 
com a prioridade dos meios de produção, segundo a situação económica e riqueza, 
segundo a ocupação e o emprego, de acordo com os sectores de economia); de acordo 
com a educação e o conhecimento (intelectuais, letrados e iletrados, nível de 
escolaridade); segundo a detenção de autoridade e/ou poder (elite, classes e estratos 
dirigentes, oprimidos) segundo o estatuto legal (direitos civis, liberdade pessoal, 
privilegiados); de acordo com a saúde e capacidade de trabalho; grupos marginais. 
Grupos e estratos de alienados e excluídos; de acordo dom a auto-identificação 

316.346 Diferenciação demográfica segundo o sexo e a idade. Grupos de idade e de gerações  

316.347 Diferenciação social de acordo com nacionalidade, raça, etnia, religião 

316.35 Grupos sociais. Organizações sociais. 

Nota: Para especificar de acordo com o tamanho utilizar .023 

316.351 Grupos sociais segundo o grau de coesão 

316.353 Grupos de acordo com a tendência ou o interesse 

316.354 Grupos sociais organizados segundo uma determinada finalidade. Sociologia das 
organizações (por exemplo: sociologia das Forças Armadas, Sociologia da Administração 
Pública) 

Nota: Especificar também com CDU de outras classes conforme adequado 

316.356 Grupos sociais não voluntários, pré-determinados. Grupos consanguíneos. Família. 
Sociologia da família. Grupos não consanguíneos (raças, nações) 

316.37 Indivíduos (como elemento básico da estrutura social) 

316.4 Processos sociais. Dinâmica social. Tipos de processos sociais. No tempo. Cíclicos. Não 
recorrentes. Processos intrageracionais. Processos manifestos. Processos latentes. 
Função social. Impacto social. Diferenciação. Divisão do trabalho. Desintegração. 
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Polarização. Integração. Aproximação. Abertura ou reaproximação. Cooperação. 
Regressão. Destruição. Repressão. Destruição. Repressão. Determinantes sociais. 
Agentes sociais. 

316.42 Mudança social nas sociedades globais. Desenvolvimento social. Sociologia do 
desenvolvimento. Origem das sociedades globais e estruturas sociais. Reforma. 
Transformação. Inovação. Modernização. Progresso técnico-científico. Declínio. Processo 
evolutivo e revolucionário. Emancipação 

316.43 Planeamento do desenvolvimento social 

316.44 Processos de diferenciação social. Processos de estratificação social. Mobilidade social 
(horizontal, vertical, ocupacional) 

316.45 Processos de grupo. Formação dos grupos. Processos dentro dos grupos (comportamento 
do grupo. Comportamento colectivo. Comportamento de massas. Coesão. Interacção e 
comunicação dos grupos. Grupo de coesão, grupo de pressão. Dinâmica de grupo. 
Desempenho do grupo). Relações intergrupo 

316.46 Liderança. Estilos de liderança (democrática, permissiva, autoritária, manipuladora, etc.). 
Autoridade. Poder. Domínio  

316.47 Relações sociais. Relações interpessoais. Relações sociais de acordo com os participantes. 
Percepção social. Atracção. Influência. Imitação. Competição. Rivalidade 

316.48 Conflito social. Sociologia dos conflitos. Conflitos. Conflitos de geração. De classe. Luta de 
classes. Conflitos raciais. Protestos. Resignação. Passividade. Meios violentos. Terror. 
Golpe de Estado. Guerra. Regulação de conflitos. 

316.6 PSICOLOGIA SOCIAL 

316.61 Personalidade sociocultural. Socialização da personalidade. Desenvolvimento da 
personalidade. Socialização e fases de socialização. Sanções sociais. Agentes da 
socialização (família, escola, escola, empresa) 

316.62 Comportamento social. Actividade e passividade. Padrões de comportamento. 
Comportamento convencional. Desviante. Patologia social. Comportamento marginal. 
Anti-social. Comportamento social. Comportamento altruísta. Motivação do 
comportamento social. Necessidades. Aspirações  

316.64 Atitudes sociais. Pontos de vista. Consciência social. Componentes das atitudes 
(componente afectiva, cognitiva, sistema de crenças e componente conativa e 
comportamental). Interconexão das atitudes. Dimensão das atitudes. Atitudes básicas 
(tolerância, intolerância, conformismo, inconformismo, fatalismo, dogmatismo, 
fanatismo, estereótipos, juízos de valor, discriminação). Formação e mudança de atitude  

316.65 Opinião. Relação entre opiniões. Consenso e dissensão. Opinião pública. Formação e 
mudança da opinião pública 

316.66 Papel social e posição social. Estatuto social 

316.7 Sociologia da cultura. Contexto cultural da vida social 

316.72 Tipos diversos de cultura. Cultura das várias sociedades. Civilização. Cultura de grupos 
diversos. Estilo de vida. Sociologia da vida quotidiana 
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316.73 Dinâmica cultural. Aculturação. Mudança cultural. Difusão da cultura. Enculturação 

316.74 Agentes da cultura (Religião, Ciência, Educação) 

Nota: Para as diferentes áreas específicas, usar esta notação seguida das anotações 
adequadas 

Ex.: 316.74 
       2       Sociologia da religião 

316.75 Aspectos normativos e apreciativos da cultura. Ideologia. Valores. Conflito de valores. 
Normas e leis. Conflitos de normas. Tabus. Anomia. Desintegração social. 

316.77 Comunicação social. Sociologia da comunicação. Tipos de comunicação. De acordo com o 
código (verbal, não verbal, aberta e formal). Directa, unilateral, em rede. De acordo com 
a participação (interpessoal, dinâmica, comunicação pública). Comunicação 
homem/máquina. Assunto da comunicação (forma, conteúdo, significado). Meios de 
transferência de informação (canais, media). Participantes na comunicação (emissor, 
mediador, líder de opinião, receptor, audiência). Processos da comunicação. Troca de 
informação. Efeitos da comunicação (disseminação, impacto, reacção, feedback, 
metacomunicação) 

32  POLÍTICA 

32.019.5 Opinião pública. Publicidade política. Relações públicas. Propaganda. Influência na 
opinião pública. 

321 FORMAS DE ORGANIZAÇÃO POLÍTICA. ESTADO COMO PODER 

321.01 Teoria geral do Estado. Teoria e filosofia do poder. Estado e território. Autoridade e 
oposição. Usurpação. Soberania. Reorganização dos Estados. Mudanças territoriais 
(mudanças de fronteiras). Partilha de Estados. Delegação de poderes. Equilíbrio de 
poderes 

321.02 Forma da actividade política (organizada e não organizada) 

321.1 Origens do governo. Formas primitivas de governo (Regras familiares. Patriarcado. 
Matriarcado. Hordas. Tribos. Clãs. Comunidades sedentárias). Democracia na 
antiguidade. Teocracia. Aristocracia. Oligarquia. Patriciato. Plutocracia. Feudalismo. 
Despotismo. Ditadura na antiguidade. 

321.6/.8 Formas modernas de governo 

321.6 Formas não democráticas de governo. Ditadura em geral. Monarquia absoluta. 
Absolutismo. Regimes autoritários modernos baseados em movimentos políticos e 
nacionalistas. Ditadura do proletário. Forma soviética do Estado Socialista. Democracia 
Popular 

321.8 Formas supranacionais de governo 

322 RELAÇÕES ENTRE O ESTADO E A IGREJA. POLÍTICA EM RELAÇÃO À RELIGIÃO 

322.9 União e separação da Igreja e do Estado 

323 POLÍTICA INTERNA 
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323.1 Movimentos e problemas nacionalistas, populares, étnicos. Minorias nacionais e 
étnicas. Composição da população segundo a nacionalidade. Miscigenação. Separação 
das raças, línguas e nacionalidades. Propagação e difusão de raças e nacionalidades. 
Nativos e súbditos no estrangeiro. Separação racial («apartheid»). Movimentos contra 
determinada raça, nacionalidade (anti-semitismo). Movimento a favor de determinadas 
raças ou nacionalidades (sionismo). Chauvinismo. Etnocentrismo. Exaltação da raça. 
Minorias étnicas e nacionais. Opção de nacionalidade. Autonomia. Autodeterminação 
das nacionalidades. Centralismo. Estado minoritário. Descentralização. Federalismo. 
Esforços pela autonomia regional. Devolução. Separatismo. Secessionismo. 
Regionalismo 

323.2 Relações entre o povo e o Estado. Actividades de política interna. Acção política. 
Agitação. Lutas políticas. Manifestações. Resistência (passiva e activa). Greves políticas. 
Distúrbios civis. Revoluções. Perseguição política. Terrorismo 

323.3 Grupos e estratos sociais. Classes sociais. Burguesia. Empregados. Operários. 
Agricultores. Escravos e servos. Clérigos. Oficiais, etc. Relações entre as classes. Elites. 
Submundo 

Nota: Classificar aqui apenas os aspectos políticos 

323.4 Luta de classes. Formas de luta de classes 

324 ELEIÇÕES. PLEBISCITOS. REFERENDOS. CAMPANHAS ELEITORAIS. CORRUPÇÃO ELEITORAL. 
RESULTADOS ELEITORAIS 

325 ABERTURA DE TERRITÓRIOS. COLONIZAÇÃO 

325.3 Colonização em geral. Política colonial. Administração colonial. Impérios coloniais. 
Imperialismo colonial. Federalismo colonial 

325.4 Política interna nas colónias. Administração. Tratamento e estatuto dos nativos. 
Condições da população nativa. Política em relação aos nativos. Propriedade pública. 
Companhias coloniais 

325.5 Tipos de colónia e colonização. Colónias penais. Colónias militares. Colónias de 
exploração económica. Fixação de colonos 

325.7 Abertura de territórios 

325.8 Conquista da independência. Movimentos de independência. Emancipação cultural. 
Obtenção de autonomia 

326 ESCRAVATURA. TRÁFICO DE ESCRAVOS. LUTA CONTRA A ESCRAVATURA. ABOLIÇÃO DA 
ESCRAVATURA. OUTRAS FOR MAS DE SERVIDÃO HUMANA 

327 POLÍTICA INTERNACIONAL. RELAÇÕES INTERNACIONAIS. POLÍTICA EXTERNA 

327.2 Imperialismo. Política imperialista. Expansionismo político 

327.3 Movimentos internacionais. Solidariedade internacional das classes trabalhadoras. Dia 
Internacional do Trabalhador. Cooperação internacional do movimento trabalhista. 
Movimento pela harmonia e compreensão entre povos. Movimentos pacifistas. 
Objecção de consciência. Desarmamento. Movimentos para a integração (Pan-
africanismo, Pan-islamismo, etc.) 
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327.5 Bloco internacional. Tensão. Conflito. Formação dos blocos de poder. Alianças militares. 
Organizações de tratados (pactos como fontes de conflito). Países alinhados e com 
prometidos. Países não alinhados. Guerra fria. Coexistência pacífica. Cidadãos no 
estrangeiro. Minorias nacionais e optantes com problemas de política externa 

327.7 Actividade de organizações internacionais e intergovernamentais 

27.8 Influência política. Pressão sobre outros Estados. Influências políticas e diplomáticas 
por influência das organizações e instituições não governamentais. Pressão através dos 
ser viços secretos, espionagem. Agitação subversiva. Intrigas políticas. Desmoralização. 
Quinta coluna. Diversionismo. Conspiração 

328 PARLAMENTOS. GOVERNOS 

328.1 Parlamento e governo 

328.12 Formação das maiorias parlamentares. Minorias parlamentares. Oposição. Formação de 
grupos políticos. Grupos parlamentares. Facções parlamentares 

328.13 Gabinetes e formação de gabinetes. Chefe do governo. Primeiro--Ministro. Ministro 
presidente. Tipos de gabinetes 

328.16 Gabinete de crise. Governo de crise. Crise parlamentar. Votos de confiança 

328.17 Resignações. Dissolução do gabinete. Resignação e dissolução do parlamento. Cassação 
de mandatos. Demissão dos membros do parlamento 

328.18 Relações entre parlamentos, governos, administração, economia e o público. Influências 
do público nos parlamentos e nos governos (através dos média). Influência dos vários 
grupos económicos e sociais sobre o parlamento e o governo. Influências dos partidos 
políticos no governo. Influências através dos lóbis externos. Corrupção. Relações entre o 
parlamento e o eleitorado. Relações entre o parlamento, a economia e a administração. 
Proteccionismo, nepotismo, famílias de influência 

328.3 Funções dos parlamentares. Legislação. Aprovação das leis. Controlo sob o governo. 
Função de vigilância 

329 PARTIDOS E MOVIMENTOS POLÍTICOS 

Nota: Os diversos partidos políticos podem ser indicados alfabeticamente pelo nome ou 
sigla depois da classe principal e respectivo auxiliar geográfico e/ou cronológico. 

Ex.: 329(469)PCP 

329.05 Posição dos partidos e movimentos. Partidos do governo. Partidos no poder. Partidos da 
oposição. Partidos dissidentes. Partidos satélites. Tendências dentro dos partidos (Ala de 
Extrema Direita, de Extrema Esquerda, de Centro). Atitudes dos partidos em relação a 
determinados problemas 

329.1/.6 Classificação dos partidos e movimentos políticos de acordo com a política geral, 
segundo os seus objectivos e pontos de vista políticos 

329.1 Atitude conservadora. Liberal. Progressista. Revolucionária. Socialista. Comunista. 
Nacionalista. Fascista 

329.2 Atitude monárquica. Republicana 
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329.3 Partidos e movimentos com objectivo religioso. Islâmico. Cristão. Ateísta. Anticlerical. 
Anti-religioso 

329.4 Partidos e movimentos com objectivos predominantemente étnicos, raciais e 
linguísticos 

329.61 Partidos e movimentos ilegais 

329.63 Partidos e movimentos com interesses especiais 

329.7 Movimentos e alianças políticas e nacionais em várias áreas. Organizações políticas de 
massas. Movimentos nacionais em geral. Movimentos de soldados e veteranos. 
Movimentos políticos de juventude 

329.8 Estrutura partidária. Estratégia partidária. Tácticas partidárias 

33 ECONOMIA. CIÊNCIA ECONÓMICA 

330 ECONOMIA EM GERAL 

330.1 Ciência económica. Noções fundamentais de teoria económica. Valor. Capital. Fundos 

330.10 Ciência económica em geral. Economia, os seus problemas e incertezas. Objecto e 
métodos de economia política. Economia empírico-descritiva. Dedutiva-racional. 
Normativa-teleológica. Problemas metodológicos especiais. Estática. Dinâmica. Equilíbrio. 
Macroeconomia e microeconomia. Classificação e subdivisões da economia (teórica, 
prática, pura aplicada, etc.) 

330.11 Leis e fenómenos económicos. Modos de produção e seus factores determinantes. 
Distribuição da produção. Sectores socioeconómicos. Relações das forças produtivas com 
a produção. Objectivos e fins de administração económica. Satisfação da procura e 
formação do lucro. Conceitos de leis e princípios na economia. Previsibilidade. 
Regularidade. Leis económicas. Sujeitos da administração económica: indivíduos, grupos, 
Estado 

330.12 Objectos da gestão económica. Bens. Serviços. Meios de produção (bens de capital, 
combustível, energia, matérias-primas) 

330.13 Rentabilidade. Princípio económico. Utilidade. Valor. Princípio do valor. Cálculo 
económico. Efeito de utilidade económica. Risco, incerteza em sentido económico 

330.55 Produto interno bruto (PIB) 

330.56 Renda nacional. Produto interno líquido. Divisão, distribuição e redistribuição da renda 
nacional e privada. Renda global da população. Renda privada proveniente da riqueza, de 
actividades empresariais, privadas e dependentes. Renda de Estado. Formas de renda. 
Uso da renda. Despesas. Consumo. Poupança. Economia privada. Economia doméstica. 
Consumo social. Despesas do Estado. Acumulação da renda. Formação de capital. 
Reservas de riqueza 

330.59 Nível de vida 

330.8 História das teorias económicas. Doutrinas económicas. Dogmas 

330.81 Teorias económicas do período pré-clássico. D Antiguidade. Medieval. Mercantilismo. 
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Outras doutrinas económicas dos séculos XVI a XVIII 

330.82 Escolas clássicas e neoclássicas da economia. Liberalismo. Escolas ética, romântica e 
histórico-sociológica. Proteccionismo 

330.83 Doutrinas económicas do século XX e seus antecessores do século XIX. Escola psicológica 
(marginalismo, neomarginalismo, neoliberalismo, economia do bem-estar). Escola de 
Chicago. Escolas sociológicas francesas 

330.84 Escolas socialistas pré-marxistas. Socialismo utópico. Fourierismo, etc. 

330.85 Doutrina económica marxista-leninista 

330.86 Teorias económicas social-democráticas e socialistas não marxistas. Teorias económicas 
anarquistas 

330.87 Doutrinas económicas social-legalistas. Solidaristas. Corporativistas. Religiosas. 
Cooperativistas. Antroposóficas. Colectivistas, baseadas no planeamento 

330.88 Movimentos mais recentes. 

Nota: Usar a extensão alfabética 

331 TRABALHO. EMPREGO. ECONOMIA DO TRABALHO. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

331.07 Organizações administrativas, autoridades e corpos oficiais no campo do trabalho 

331.08 Pessoal administrativo 

331.1 Teoria e organização do trabalho. Relações entre emprega dores e empregados 

331.101 Questões do trabalho em geral. Teoria do trabalho. Ciência do trabalho. Ergonometria. O 
papel do trabalho na sociedade. Direito ao trabalho. Divisão do trabalho. Discriminação 
profissional. Efeitos do trabalho na vida privada. Economia do trabalho. Recursos 
humanos. População com contribuição directa nos sectores primários e secundários. 
População que não contribui directamente para o crescimento do produto nacional 
(sector terciário e quaternário). População que não trabalha. Atitude perante o trabalho, 
motivação, satisfação, estímulo, desempenho. Influência do desenvolvimento técnico-
científico no trabalho 

331.102 Tipos de trabalho. Modos de emprego (freelancer, hobbies, trabalho vocacional, manual 
e intelectual, criativo e não criativo, qualificado e não qualificado) 

331.103 Organização do trabalho. Processos de trabalho (automático, manual, etc.). Ritmo e 
velocidade do trabalho. Estudo do trabalho. Estudos dos tempos e quantificação do 
trabalho. Análise do trabalho e do seu conteúdo. Iniciação do trabalhador no processo do 
trabalho. Formas de organizar o trabalho em economias de planeamento centralizado 
(brigadas de trabalho) 

331.104 Relações no trabalho em geral 

331.105 Parceiros em relações de trabalho. Organizações patronais. Organizações de empregados. 
Sindicatos. Centrais sindicais. Cooperação entre empregadores, empregados e governo. 
Entre Estado e trabalhador 

331.106 Contratos de trabalho. Tipos de contratos de trabalho 
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331.107 Participação do trabalhador. Co-determinação. Democracia no local de trabalho. 
Colaboração dos trabalhadores no planeamento e controlo. Conselhos de trabalho. 
Reuniões de trabalho. Autogestão 

331.108 Administração do pessoal. Disciplina do trabalho. Regulamentos de trabalho. 
Recrutamento da força de trabalho. Regulamentação do trabalho. Gestão do pessoal. 
Composição dos efectivos de pessoal. Estruturas da carreira. Formação profissional. 
Incentivos os bons trabalhadores. Promoções. Recompensas. Moral no trabalho 

331.109 Conflitos laborais. Acções promovidas pelos empregados. Obtenção de ordens judiciais. 
Greves. Resistência passiva. Boicotes. Sabotagem. Acção política. Acções promovidas 
pelos patrões. Acção legal. Medidas contra consequências das greves. Utilização de fura-
greves. Lockout. Listas negras de empregados. Acções políticas. Mediação em conflitos de 
trabalho. Suspensão da greve. Restrições ao direito de greve 

331.2 Remunerações do trabalho. Honorários. Salários 

331.21 Administração dos salários. Métodos de pagamento. Descontos sobre os salários. 
Reclamação de salários em atraso. Pagamento dos salários em caso de doença e 
acidente. Rendimentos múltiplos. Teoria económica dos salários. Níveis de pagamento, 
níveis de salário. Componentes do salário. Cálculo dos salários. Declarações da entidade 
patronal à segurança social e às finanças acerca dos salários dos empregados 

331.22 Tipos de salários e remunerações extras. Sistemas de pagamento. Salário base. Salário 
indexado. Salário mínimo nacional. Fundos de compensação. Sistemas de bónus. Gorjetas 

331.23 Formas de pagamento. À peça. À tarefa. Por objectivos. Por empreitada. Pagamento por 
unidade de tempo. Pagamento de horas extraordinárias. Comissões 

331.24 Participação no lucro 

331.25 Benefícios relativos à idade. Pensões de reforma. Fundos de garantia das empresas 

331.27 Remuneração de profissionais independentes (médicos, artistas, advogados, etc.) 

331.28 Organização dos salários e pagamentos. Planeamento dos salários 

331.29 Opção de escolha entre nível salarial e outras condições de emprego (por exemplo: 
redução das horas de trabalho) 

331.3 Outras questões do trabalho. Férias. Licenças. Tempos livres 

331.31 Horários 

331.32 Licenças. Férias. Outros tempos livres autorizados 

331.34 Facilidades e benefícios concedidos pelos patrões. Serviços de assistência social 
voluntária prestada pelos patrões. Ganhos suplementares (obtenção de carros, ajudas de 
custo para habitação, facilidade de pagamento bolsas de estudo, etc.) 

331.36 Desenvolvimento de carreiras. Formação profissional interna (treino básico, aprendizes, 
cursos de reciclagem profissional, cursos intensivos). Fomento da educação em geral 

331.4 Condições de trabalho. Ambiente de trabalho. Concepção do local de trabalho. Segurança 
e higiene do trabalho. Acidentes de trabalho 
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Nota: Classificar aqui apenas a informação socioeconómica. Para os métodos de 
prevenção dos acidentes de trabalho utilizar 614.8. Para assuntos relacionados com o 
planeamento do trabalho usar 331.103 

331.41 Condições respeitantes ao local de trabalho 

331.42 Locais de trabalho. Áreas de trabalho. Salas de trabalho. Salas de descanso 

331.43 Trabalho em condições especiais. Trabalhos de risco devido a factores técnicos e 
químicos 

331.44 Influências de factores físicos e psicológicos relacionados ou não com o trabalho 
(trabalho com grande esforço físico ou psicológico, trabalho monótono, influências 
ligadas ao horário de trabalho, influências psicológicas, de saúde, de abuso de 
substâncias tóxicas) 

331.45 Protecção no trabalho. Segurança no trabalho. Higiene e cuidados médicos no trabalho. 
Prevenção de acidentes 

331.46 Acidentes de trabalho 

331.47 Medicina do trabalho. Saúde ocupacional. Doenças profissionais 

331.48 Serviços no trabalho para melhoria das condições dos empregados. Serviços médicos, 
serviços sociais, serviços de segurança no trabalho 

331.5 Mercado de trabalho. Emprego. Política de emprego e política em relação ao mercado 
de trabalho 

331.52 Estrutura do mercado de trabalho 

331.53 Mediação do emprego. Agências de emprego. Centros de emprego 

331.54 Ocupação. Vocação. Escolha de profissão. Classificação das profissões. Grupos 
profissionais. Orientação vocacional. Empregos com futuro 

331.55 Mobilidade da força de trabalho. Mobilidade geográfica. Migração. Mobilidade 
ocupacional. Mobilidade internacional 

331.56 Desemprego. Desemprego estrutural. Desemprego tecnológico, tipos de desemprego 
(cíclico, sazonal, por razões económicas). Consequências de desemprego. Medidas de 
combate às consequências 

331.57 Prevenção do desemprego. Subsídios de desemprego. Medidas preventivas (redução das 
horas de trabalho, reforma antecipada, restrição de cotas de grupos de empregados, 
aumento da escolaridade obrigatória, etc.) 

331.58 Encorajamento à aceitação de trabalho disponível. Preenchimento de vagas disponíveis 

331.91 Regulamentação internacional e organização do trabalho 

332 ECONOMIA REGIONAL. ECONOMIA TERRITORIAL. ECONOMIA DA TERRA E DA 
PROPRIEDADE. ECONOMIA DA HABITAÇÃO 

332.01 Teorias. Doutrinas. Fundamentos. Questões gerais 
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332.02 Política. Planeamento. Direcção. Medidas. Instrumentos 

332.05 Aspectos dinâmicos. Aspectos qualitativos e quantitativos. Mudanças. Activo e passivo. 
Crescimento. Expansão. Progressão. Declínio. Queda. Contracção. Regressão. Estagnação 

332.1 Economia regional. Economia territorial 

332.12 Estrutura regional, territorial da economia (para a situação económica usar 338.1). Áreas 
económicas. Regiões económicas. Regiões agrárias. Zonas económicas. Regiões 
industriais. Regiões de lazer, etc. 

332.13 Localização e distribuição regional dos factores de produção e produtividade. Divisão 
regional e territorial do trabalho. Integração regional, territorial 

332.14 Política, planeamento e previsões económicas do território, da região. Objectivos da 
política económica regional 

332.2 Economia da terra 

332.21 Propriedade da terra. 

Nota: Classificar aqui apenas os aspectos económicos e sócio-políticos 

332.22 Aquisição, transferência e alienação da propriedade 

332.24 Tipos de propriedade da terra. Propriedades abandonadas. Terras devolutas 

332.25 Limitação da propriedade 

332.26 Limitação da posse. Ocupação da propriedade. Aquisição compulsória. Requisição. 
Expropriação. Desapropriação. Indemnização 

332.27 Protecção da propriedade 

332.28 Propriedade arrendada 

332.3 Utilização da terra 

332.32 Terra inaproveitável. Terra estéril. Terra inculta, baldios, desertos 

332.33 Terra aproveitável. Terras com determinadas potencialidades 

332.34 Intensidade da utilização da terra 

332.36 Factores que influenciam a utilização da terra. Factores ambientais. Factores naturais na 
utilização da terra. Decisões do planeamento público. Factores sociais. Factores 
económicos. Infecção, contaminação da terra e poluição da terra 

332.37 Medidas para maximizar, optimizarem e conservar a utilização da terra 

332.38 Tipos de utilização da terra 

332.5 Procura da terra. Planeamento a longo prazo do uso ou utilização da terra. Controlo do 
uso da terra 
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332.6 Valor da terra. Valor dos lotes, sítios, propriedades. Valor da propriedade imóvel. 
Produtividade. Aluguer. Determinações do valor da terra. Avaliação da terra 

332.7 Mercado imobiliário 

332.72 Mercado de propriedades. Mercado de terras. Propriedades de imóveis 

332.74 Preços da terra. Preço de mercado da terra, da propriedade imóvel 

332.76 Comércio da terra e da propriedade imóvel não controlado. Especulação imobiliária 

332.77 Comércio da terra e da propriedade imóvel controlado 

332.8 Economia da habitação 

332.81 Parque habitacional 

332.82 Política de construção de habitação. Política de habitação como instrumento da política 
económica 

332.83 Construção de habitação como actividade económica. Construção de acordo com o 
objectivo (familiar, social, comercial, como investimento, etc.). Financiamento e 
investimento na construção de habitação. Empresas de construção. Organizações 
comerciais. Instituições de crédito. Companhias de seguro. Financiamento público. 
Cooperativas ou associações. Financiamento misto 

332.85 Mercado da habitação. Oferta e procura 

332.87 Administração e controlo da habitação (condomínios, etc.) 

334 FORMAS DE ORGANIZAÇÃO E COOPERAÇÃO NA ECONOMIA 

334.01 Teoria 

334.012 Formas de organização económica. De acordo com o sistema socioeconómico (numa 
economia de mercado e planificada). Formas de organização de acordo com o 
proprietário (privado, público, cooperativo e misto). De acordo com o fim comercial 
(orientado para o lucro privado, para o lucro social, para organizações não lucrativas). De 
acordo com o grau de autonomia dos parceiros. De acordo com o tamanho das empresas. 
Distribuição do poder de decisão nas organizações comerciais. Distribuição dos recursos 
nas organizações comerciais 

334.02 Política. Planeamento. Controlo. Medidas. Instrumentos 

334.7 Formas de organização comercial. Uniões económicas 

334.71 Sistemas comerciais, industriais. Indústrias artesanais. Indústrias de pequena escala. 
Indústrias rurais. Trabalhos em casa. Empresas de trabalho assalariado. Empresas 
industriais 

334.72 Empresas, firmas de acordo com a propriedade, fontes de financiamento e objectivo de 
actividade. Empresas privadas. Empresas, firmas com participação pública. Empresas 
públicas. Empresas multinacionais 

334.73 Cooperativas 
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334.75 Acordos supraorganizacionais entre empresas, etc., numa economia de mercado, sobre 
concentração e cooperação. Cartéis, sindicatos, holdings, trusts. Fusões. Aquisições 

334.76 Associação de empresas numa economia planeada. Cooperação entre empresas 
separadas. Acordos de cooperação para a produção de determinados produtos 

334.78 Associações corporativas independentes. Grémios. Associações de comércio. Câmaras de 
comércio, de indústria. Associações patronais 

336 FINANÇAS. FINANÇAS PÚBLICAS. BANCOS. MOEDA 

336.01 Teoria. Conceitos. Numa economia de mercado, numa economia planeada e centralizada. 
Teorias individuais 

336.02 Política financeira. Política fiscal. Instrumentos e medidas administrativos. Dotação de 
verbas. Instrumentos e incentivos económicos 

336.05 Medidas de grandeza. Mudanças. Aumentos e reduções 

336.1 Finanças públicas. Autoridades financeiras 

Ex.: 336.1 Finanças da administração local 
       352 

336.11 Teoria e métodos da gestão das finanças públicas em geral 

336.13 Finanças do sector público. Objectivos da gestão das finanças públicas. Instituições e 
agentes da gestão das finanças públicas. Instituições e agentes da gestão das finanças 
nacionais. Autoridades regionais e locais. Organizações quase governamentais e de 
auxílio governamental. Instituições e agentes da gestão das finanças internacionais 

336.14 Orçamento do Estado. Orçamento público 

336.15 Perequação financeira. Distribuição do rendimento e nivelamento fiscal 

336.2 Receitas públicas 

336.22 Contribuições. Impostos. Tributação. Princípios e prática do direito fiscal. Métodos de 
tributação e administração dos impostos. Tipos de impostos. Impostos directos e 
indirectos. Imposto sobre salário e rendimentos. Impostos sobre bens. Impostos sobre 
transferências de propriedade e capitais. Impostos sobre o uso do rendimento. Imposto 
de consumo. Outros impostos. Tributação internacional. Delimitação da autoridade de 
lançar impostos entre os Estados soberanos. Efeitos dos impostos. Incidência dos 
impostos 

336.23 Taxas. Emolumentos 

336.24 Direitos aduaneiros como fonte de receita 

336.25 Receitas de actividades económicas 

336.26 Outras receitas. Receitas provenientes do imposto sobre sucessões e doações. Receitas 
provenientes de multas e penalidades económicas. Receitas provenientes de lotarias e de 
jogos de azar 
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336.27 Empréstimos públicos. Empréstimo do Estado. Dívida pública. Dívida do Estado 

336.5 Despesa pública 

336.51 Funções e formas da despesa pública 

336.52 Efeitos da despesa pública 

336.53 Despesa pública em bens materiais 

336.55 Despesa pública com o pessoal (por exemplo: em formação) 

336.56 Subsídios a organizações 

336.57 Transferências de pagamentos de benefícios sociais. Subsídios, etc. 

336.58 Despesa financeira. Investimentos financeiros 

336.59 Pagamentos de compensação. Pagamentos de contingência. Garantias 

336.69 Finanças públicas internacionais. 

Nota: Classificar aqui apenas assuntos gerais. Os assuntos particulares são classificados 
em 336.11.5 

336.7 Bancos. Bolsa de valores. Moeda. Sistema monetário 

336.71 Bancos. Fiscalização dos bancos. Bancos nacionais, centrais, estatais, regionais, etc. 
Bancos privados. Bancos de depósitos. Câmaras de compensação. Fundos de 
investimento. Companhias de investimento. Transacções bancárias. Contas bancárias 

336.72 Poupança. Caixas económicas 

336.73 Outras instituições de crédito 

336.74 Moeda. Circulação da moeda Fabrico da moeda. Tipos de moeda. Teorias monetárias. 
Materiais de que são feitas as moedas (moedas metálicas, papel-moeda, moeda 
bancária). Moeda circulante. Padrão fixo. Moeda mundial, universal. Moeda 
internacional. Moeda comercial. Países de moeda comum. Moeda indexada. Taxas de 
câmbio. Movimentos (inflação, deflação). Desvalorização da moeda. Reforma monetária 

336.76 Mercado de valores. Mercado financeiro. Mercado de capitais. Administração privada de 
bens. Bolsa de valores. Mercado de títulos. Valores. Obrigações. Acções. Títulos 
negociáveis. Autoridades da bolsa, membros da bolsa, corretores. Operações da bolsa em 
geral. Negócios de opção. Futuros. Transacções a prazo. Emissão pública de títulos 
monetários. Caixas de compensação de bolsa 

336.77 Crédito. Funções económicas do crédito. Associações de crédito 

336.78 Juros. Taxas de juro. Lotarias. Lotarias do Estado. Agiotagem. Exploração dos juros 

338 SITUAÇÃO ECONÓMICA. POLÍTICA ECONÓMICA. GESTÃODA ECONOMIA. PLANEAMENTO 
ECONÓMICO. PRODUÇÃO.SERVIÇOS. PREÇOS 

338.012 Sectores económicos em geral 
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338.054 Prejuízos na economia 

338.1 Situação económica. Ciclo económico. Desenvolvimento da estrutura económica. 
Crescimento 

338.12 Movimento cíclico da economia. Expansão e contracção da actividade económica. 
Recessão. Depressão 

338.14 Danos à economia causados por desastres, guerras, etc. 

338.2 Política económica. Gestão da economia. Planeamento económico 

338.22 Política económica geral 

338.23 Política económica especial. 

Ex.: 338.23 Política monetária 
        336.74 

338.24 Controlo da economia. Gestão da economia. Reformas económicas. Controlo económico 
em economias de mercado. Controlo económico em economias planificadas. Modelos 
históricos. Economia de guerra. Armamento. Rearmamento e desarmamento. 
Compensações pelos danos de guerra. Medidas e instrumentos da política económica. 
Nacionalização. Privatização. Outros 

338.26 Planos económicos. Planeamento económico. Objectivos económicos. Metas económicas 

338.27 Previsões económicas 

338.28 Planos e projectos científicos e técnicos com um significado económico especial 

338.3 Produção. Teoria da produção 

338.31 Produtividade 

338.32 Capacidade produtiva 

338.33 Estrutura da produção. Variedade e diversificação da produção. Especialização 

338.34 Flutuações da produção. Crescimento. Declínio. Estagnação 

338.35 Produção em relação à procura. Superprodução. Excedentes. Subprodução. Escassez de 
produção 

338.36 Produção segundo a sofisticação técnica e o volume. Produção através do trabalho 
manual. Produção mecanizada. Produção automatizada. Produção por unidade. Produção 
em série. Produção com partes pré-fabricadas. Produção contínua. Produção em linha. 
Produção em massa 

338.4 Produção e serviços segundo os sectores económicos 

338.43 Agricultura como ramo da economia. Economia da produção dos bens alimentares 
agrícolas. Economia agrícola. Teoria da agricultura. Política agrícola. Condições agrárias. 
Situação agrária. Actividades subsidiárias da agricultura e indústrias auxiliares. Produção 
e serviços não agrícolas. Questões especiais de mercado e comércio na agricultura. 
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Financiamento agrícola. Política dos rendimentos agrícolas. Grau de prosperidade. 
Cooperação e integração dos estabelecimentos agrícolas. Economia da produção de 
alimentos em geral. Aspectos económicos da nutrição. Políticas alimentares. Comércio 
alimentar. Higiene dos produtos alimentares. Consumo dos alimentos 

338.45 Indústrias manufactureiras. Produção comercial, industrial. Teoria da política industrial. 
Economia industrial. Aspectos administrativos e outros 

338.46 Serviços. Indústrias de serviços. Sector terciário. Serviços públi cos. Serviços privados, 
comerciais 

338.47 Economia dos transportes. Política dos transportes. Aspectos económicos dos meios de 
transporte 

338.48 Turismo. Características do turismo. Características organizacionais. Pacotes de férias. 
Turismo auto-organizado. De acordo com o tipo de cliente (juventude, idosos, famílias, 
deficientes, etc.). De acordo com o período do ano e a duração. Turismo sazonal. 
Excursões. De acordo com o tipo de destino (lugar e distância). Turismo urbano, rural, 
internacional, de montanha, etc. De acordo com o tipo de actividade (turismo de 
aventura). Actividades desportivas. Actividades recreativas. De acordo com o objectivo e 
contexto. Origem do turismo. Influências do turismo. Recursos turísticos. Turismo e 
ambiente. Economia do turismo. Empresas de turismo. Mercado de turismo. Serviços 
associados ao turismo. 

338.49 Infra-estrutura económica (questões gerais) 

338.5 Preços. Formação de preços. Custos. Teoria dos preços 

338.51 Factores determinantes do preço. Base económica de determinação do preço. Custos de 
produção. Produtividade como determinante do preço. Lucro. Tipos de preço (preços de 
livre concorrência, preços de mercado, preço de monopólio, manutenção do preço, preço 
fixo, preço unitário, preço de tarifa, taxa fixa, etc.) 

338.53 Política de preços. Tipos de preços. Disciplina do preço. Preços básicos. Lista de preços. 
Fixação de preços oficiais. Regulamentação dos preços. Estabilização do preço 

338.55 Formalidade dos preços 

338.57 Movimento de preços 

338.58 Custos económicos. Custos sociais 

339 COMÉRCIO. RELAÇÕES ECONÓMICAS INTERNACIONAIS. ECONOMIA MUNDIAL 

339.1 Questões gerais sobre o comércio. Mercado 

339.13 Mercado. Formas de mercado. Mercado monopolístico. Mercado oligopolístico. Análise 
de mercado. Oferta. Procura. Concorrência. Influências no mercado em geral. Influências 
administrativas no mercado. Concessões, licenças, nacionalização, privatização. 
Assistência material (garantias, estímulos, subvenções, subsídios). Apoio moral. Equilíbrio 
de mercado. Marketing 

339.14 Renovação de stocks. Mercados como escoadouros da compra e venda 

339.15 Rendimento do comércio. Lucro comercial. Comissão comercial 
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339.16 Tipos de comércio de acordo com vários critérios. Comércio numa economia de mercado, 
em economias planificadas (socialistas). Comércio privado, estatal, cooperativo. Comércio 
de acordo com o grau de sofisticação (venda a retalho, comércio de crédito, etc.). 
Comércio em relação à procura (especulativo, com intermediários, etc.). Comércio a 
prazo. Comércio marítimo. Comércio de acordo com o tipo de mercadorias. Comércio de 
acordo com o balanço. Comércio em relação aos encargos aduaneiros 

339.17 Instituições comerciais. Formas institucionais de comércio. Feiras, salões, etc. Comércio 
ambulante, varajista, lojas individuais, venda porta a porta. Organizações de comércio 
intermediário, concessionários, licenciados, etc. 

339.18 Aspectos económicos do comércio. Termos e condições de negócio. Formas da troca e 
distribuição de produtos. Venda pela estimulação da procura. Canais de distribuição, 
venda directa. Franchising. Aluguer, arrendamento, leasing contratos de subscrição. 
Distribuição organizada dos bens de consumo, de capital, etc. 

339.19 Comércio ilegal. Abusos comerciais. Contrabando. Mercado negro 

339.3 Comércio interno 

339.33 Comércio grossista. Comércio distribuidor 

339.34 Comércio semigrossista 

339.35 Comércio directo. Venda directa da fábrica. Comércio entre o produtor e o retalhista sem 
intermediário 

339.37 Comércio retalhista. Tipos de venda a retalho (venda directa, self-service, venda por 
encomenda postal ou telecomunicações, comércio electrónico). Sistemas de distribuição 
no comércio retalhista (supermercados, grandes lojas, lojas de desconto, lojas de preço 
único, lojas especializadas). Shopping center. Lojas de antiguidades e comércio em 
segunda mão 

339.5 Comércio externo. Comércio internacional. Teoria do comércio externo. Sistemas e 
organizações do comércio externo. Balança comercial. Relações de troca no comércio 
externo 

339.52 Organizações de comércio externo e representação comercial em países estrangeiros. 
Missões comerciais. Monopólios no comércio externo 

339.54 Política de comércio externo. Acordos comerciais e aduaneiros. Política aduaneira. Uniões 
aduaneiras. Zonas francas. Discriminação. Embargo. Restrições do comércio por motivos 
militares ou políticos 

339.56 Transacções no comércio externo. Relações comerciais externas. Importação. Exportação 

339.7 Finanças internacionais. Teoria e sistemas 

339.72 Pagamentos internacionais. Mercado de capitais internacional. Balança de pagamentos. 
Dívida externa. Liquidez internacional. Retorno de capital. Doações. Transferência 
gratuita de riqueza. Contribuições a favor de organizações internacionais. Investimento 
estrangeiro. Investimento no estrangeiro 

339.73 Instituições internacionais de crédito. Bancos internacionais. Fundo Monetário 
Internacional. Uniões monetárias. Zonas monetárias (área do dólar) 
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339.74 Política cambial. Instrumentos da política cambial. Taxas de câmbio. Crise monetária. 
Guerra monetária 

339.9 Economia internacional. Relações económicas internacionais. Economia global. Teoria 
da economia internacional. Sistemas e estruturas das relações económicas 
internacionais. Comércio livre, liberalização do comércio. Proteccionismo. Sistemas 
coloniais e neo-coloniais. Auto-suficiência económica de uma nação. Autarcia 

339.91 Divisão internacional do trabalho 

339.92 Cooperação económica internacional. Integração económica internacional. Integração 
como forma de cooperação económica internacional e supranacional. Uniões 
económicas. Comunidades económicas. Blocos económicos 

339.94 Cooperação. Colaboração. Oferta. Co-produção. Especialização. Internacionalização da 
produção 

339.96 Ajuda ao desenvolvimento como forma de cooperação económica internacional 

339.97 Política económica, planeamento e planos económicos multinacionais, supranacionais e 
internacionais. Gestão e administração da economia internacional. Ajustamentos, 
harmonização, coordenação das políticas económicas dos Estados 

339.98 Conflito económico. Nacionalismo económico. Guerra económica 

34 DIREITO. JURISPRUDÊNCIA 

34.0 Nota: O .0 da classe 34 não é aplicável a 341.12 e 348 e suas subdivisões 

34.01 Natureza do direito. Objectivos do direito 

34.02 Condições da existência do direito (sujeito, objecto e forma) 

34.03 Operação, actos do direito e efeitos do direito 

34.04 Reforma do direito. Alterações, modificações, mudanças no direito 

34.05 Direito comparado 

34.06 Questões metodológicas e técnicas legais 

34.07 Organização externa do direito. Órgãos administrativos da justiça. Autoridades 

34.08 Pessoal judiciário. Funcionários e oficiais da administração da justiça 

34.096 Casos individuais e questões do direito 

340 LEI EM GERAL. MÉTODOS JURÍDICOS E CIÊNCIAS AUXILIARES 

340.1 Tipos e formas de direito 

340.11 Natureza, metodologia e elementos do direito. Conceitos, características e definições 
do direito. Relações do direito. Ontologia e estrutura do direito. Terminologia e 
linguagem própria do direito. Ideias fundamentais, fontes e objectivos do direito. 
Justiça. Lei. Poder. Metodologia do direito. Métodos jurídicos. Subdivisões disciplinares, 
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ramos e especialidades do direito 

340.12 Tendências na teoria do direito. Escolas, doutrinas do direito. Filosofia do direito. Teoria 
do Estado e do direito 

340.13 Direito positivo. Norma legal. Lei em vigor. Estatuto legal. Jus Scriptum. Aplicação da 
norma legal. Regras da sua aplicação. Fontes do direito positivo. Autoridade, validade da 
lei. Força coerciva, compulsória da lei. Operação, interpretação da norma legal. Ab-
rogação explícita e tácita das leis. Revogação das leis. Legislação. Política e técnica 
legislativa. Codificação, preparação, minuta e redacção de leis. Legislação de emergência. 
Suspensão das leis vigentes. Compilação, edição de colecções de leis. Harmonização das 
diversas leis. Unificação das leis 

340.14 Leis não escritas. Leis não estatutárias. Jus non Scriptum. Outras fontes do direito. Direito 
consuetudinário. Costumes. Usos. Julgados. Decisões judiciárias como fonte do direito. 
Precedente judicial. Jurisprudência como fonte do direito. Papel da jurisprudência, dos 
advogados, dos juristas no estabelecimento da norma legal. Tratados internacionais 
como fonte do direito. Outras fontes 

340.15 Tipos históricos de direito e de sistemas legais. Direito primitivo 

340.5 Direito comparado 

340.6 Ciências auxiliares do direito. Psicologia legal. Química legal. Medicina legal 

340.61 Moral. Casamento. Instinto sexual. Procriação 

340.62 Ofensas contra a saúde, a vida e a integridade da pessoa. Homicídio. Suicídio. Injúrias 

340.63 Psiquiatria legal. Doenças mentais, loucura, insanidade 

340.64 Questões relativas a pessoas vivas. Idade. Sexo. Identidade (testes de ADN e impressões 
digitais, identificação pela voz) 

340.65 Simulação de doença 

340.66 Evidência, testemunho de especialistas de medicina legal 

340.67 Química legal. Toxicologia legal 

340.68 Questões científicas e técnicas de carácter legal 

340.69 Especialistas e testemunhos especializados. Relações com a justiça e autoridades 

341 DIREITO INTERNACIONAL 

341.01 Teoria do direito internacional e do direito das nações. Codificação. Implementação do 
direito internacional. Promulgação. Coerção. Sanções 

341.1/.8 Direito internacional público. Direito das nações 

341.1 Direito das organizações internacionais 

341.11 Parlamento mundial. Governo mundial com autoridade supranacional 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

70 

341.12 Organizações de governo internacional sem autoridade supranacional. Liga das Nações. 
ONU 

341.16 Agências especializadas do governo mundial 

341.17 Associações regionais ou uniões de Estado. Organizações regionais. Associações, 
organizações com funções especializadas (Conselho da Europa) 

341.18 Bases jurídicas das conferências, congressos internacionais (conferências de chefes de 
Estado, de ministros, etc.) 

341.2 Sujeitos e objectos do direito internacional 

341.21 Sujeitos do direito internacional. Soberania dos Estados. Estado soberano. Direitos iguais. 
Igualdade dos Estados. Renúncia da soberania. Estados semi-soberanos. Protectorados. 
Territórios sob mandato. Estados federados. Confederações. Estados neutros. Outros 
sujeitos do direito internacional (Igrejas e Santa Sé, Internacional Socialista, organizações 
internacionais não governamentais, etc.). Indivíduos no direito internacional. Emigrantes 
e imigrantes. Organizações intergovernamentais (União Pan-Americana). Formação, 
reconhecimento, transformação e fim dos Estados 

341.22 Coisas e bens no direito internacional, Territórios de um Estado (terrestre, marítimo, 
aéreo, etc.). Colonial, dependente, protectorado, etc. Fronteiras. Aquisição. Ocupação. 
Anexação. Direito marítimo. Direito aéreo internacional. Regiões polares. Espaço cósmico 

341.23 Direitos e deveres dos Estados. Bases jurídicas da coexistência e cooperação internacional 

341.231 Autonomia. Independência. Direito a autodeterminação. Direito de regulamentar a 
própria constituição. Direito de legislar. Direito de auto-administração. Direito de 
representação diplomática. Petição de autonomia. Declaração dos direitos e deveres dos 
Estados. Atentados contra estes direitos. Bases jurídicas de coexistência pacífica. Direitos 
humanos. Servidão. Escravidão 

341.232 Ajuda, assistência, apoio internacional. Cooperação. Ajuda ao desenvolvimento. Ajuda 
para a defesa. Ajuda e cooperação financeira, económica, administrativa e técnica. 
Cooperação intelectual, cultural e social 

341.233 Direito de intervenção. Direito de intervenção colectiva. Controlo financeiro. Direito de 
supervisão e aconselhamento aos países subdesenvolvidos. Tutela internacional. 
Territórios sob tutela. Rejeição de intervenção estrangeira, competência nacional. Auto-
suficiência 

341.234 Direitos das minorias 

341.236 Responsabilidade dos Estados pelas acções dos seus funcionários e cidadãos 

341.237 Assistência dada pelos Estados em casos individuais de queixas contra outros Estados ou 
cidadãos desses Estados. Direitos adquiridos 

341.238 Relações entre os Estados. Relações internacionais 

341.24 Actos jurídicos internacionais. Acordos internacionais. Tratados internacionais 

341.241 Tratados 
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341.242 Origem, conclusão e ratificação de tratados 

341.243 Garantia dos tratados 

341.244 Efeitos dos tratados. Execução das obrigações do tratado 

341.245 Alteração dos tratados. Modificação, renegociação. Anulação, dissolução dos tratados. 
Expiração dos tratados 

341.29 Questões do direito internacional em casos particulares 

341.3 Direito de guerra. Relações jurídicas internacionais durante a guerra 

341.31 Agressão. Estado de guerra, beligerância. Declaração de guerra 

341.311 Agressão. Definição de agressão 

341.312 Causas da guerra. Justificação legal da guerra, legitimação da guerra. Guerra justa 

341.314 Ultimato 

341.315 Declaração de guerra 

341.317 Zona de guerra. Teatro de guerra 

341.32 Condução e direcção da guerra 

341.321 Pessoas e propriedades envolvidas na guerra 

341.322 Conduta lícita ou ilícita da guerra. Tipos de hostilidade. Crimes de guerra. Retaliações 

341.323 Cerco. Bombardeamento. Bloqueio 

341.324 Ocupação de territórios. Administração e exploração dos recursos dos territórios 
ocupados 

341.325 Emissários. Negociadores. Portadores de bandeira branca 

341.326 Traição. Espionagem. Subterfúgios de guerra 

341.328 Efeitos da guerra sobre os tratados internacionais 

341.33 Feridos. Doentes. Convenção de Genebra. Cruz Vermelha Internacional. Hospitais 
militares. Postos de emergência. Navios, veículos hospitais 

341.34 Prisioneiros de guerra. Reféns. Campos de concentração para militares de países neutros, 
para civis. Prisioneiros políticos 

341.35 Estados neutros durante a guerra. Deveres e direitos dos Estados neutros. Comércio de 
Estados neutros. Contrabando de guerra. Escoltas militares. Empréstimos de guerra pelos 
países neutros. Cidadãos de Estados neutros em territórios dos beligerantes. Violação da 
neutralidade 

341.36 Direitos dos vários tipos de guerra. Direitos relativos à guerra marítima (piratarias, 
corsários, bombardeamento naval, etc.). Direitos relativos à guerra colonial 
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341.37 Acordos durante a guerra. Cessar-fogo. Tréguas. Armistício. Capitulação. Rendição 

341.38 Fins e consequências da guerra. Período pós-guerra. Regresso à paz. Tratado de paz. 
Custos de ocupação. Reparações. Restituição. Devolução da situação legal primitiva das 
pessoas e propriedades dos territórios libertados. Tribunais diversos. Tribunais arbitrários 

341.39 Guerra civil 

341.4 Direito penal internacional 

341.41 Infracções criminosas praticadas no estrangeiro. Princípio de territorialidade. Aplicação 
territorial e extraterritorial do direito penal. Princípio da personalidade. Direitos relativos 
ao lugar de origem do infractor. Princípio da universalidade. Jurisdição dos tribunais 
independentemente dos princípios da personalidade e universalidade 

341.42 Efeito e execução dos julgamentos, veredictos e sentenças estrangeiros no direito penal 

341.43 Expulsão. Repatriação. Deportação. Refugiados políticos. Direito de asilo 

341.44 Extradição de suspeitos ou pessoas condenadas 

341.45 Outros tipos de assistência entre Estados no processo legal. Tribunais de inquérito. 
Detenção provisória. Execução de julgamentos de estrangeiros. Polícia internacional 

341.46 Sujeitos do direito internacional. Pessoas passíveis de culpabilidade. Criminosos. Pessoas 
jurídicas. Corpos corporativos, entidades colectivas de direito público. Estados. Governos. 
Pessoas, indivíduos 

341.48 Ofensas. Actos puníveis pelo direito internacional. Condições para a existência de 
infracções. Genocídio. Assassinato de nacionais, grupos étnicos, raciais 

341.49 Denúncia das infracções. Punição. Penalidades. Jurisdição nacional internacional 

341.6 Arbitragem internacional. Adjudicação e jurisdição internacional 

341.61 Disputas internacionais em geral 

341.62 Solução pacífica das disputas. Conselho, aconselhamento e mediação. Comissões de 
inquérito e observadores internacionais 

341.63 Arbitragem internacional. Tratados de arbitragem. Tribunais de arbitragem 

341.64 Administração da justiça internacional. Tribunais internacionais por exemplo: Tribunal 
Internacional da Justiça) 

341.65 Meios pacíficos de coerção. Represálias. Embargos. Sanções económicas. Boicote. 
Medidas retaliatórias 

341.66 Medidas para execução das sentenças 

341.67 Desarmamento. Paz permanente e durável. Limitação das armas: atómicas (nucleares), 
biológicas (bacteriológicas), químicas. Não proliferação e limitação das armas 
estratégicas. Limitação e abolição das armas, dos métodos de destruição massiva. 
Controlo internacional do fabrico e venda de armas, munições 
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341.68 Paz armada 

341.7 Direito diplomático. Leis da diplomacia 

341.71 Chefes de Estado e representantes do Estado nos assuntos estrangeiros. Diplomatas em 
geral. Embaixadores 

341.72 Deveres e competências dos diplomatas 

341.73 Direitos e imunidade dos diplomatas e do seu staff. Extraterritorialidade. Imunidade 
diplomática 

341.74 Começo. Suspensão e fins das missões diplomáticas 

341.75 Cerimonial diplomático, protocolo, etiqueta. Hierarquia e precedência 

341.76 Negociações diplomáticas. Negociações. Instrumentos, documentos diplomáticos. 
Protocolos e linguagem diplomática 

341.78 Representantes equiparados aos diplomatas. Representantes especializados. Missões 
diplomáticas. Adidos. Funcionários das missões diplomáticas. Funcionários das 
organizações internacionais (por exemplo: ONO). Forças armadas estacionadas no 
estrangeiro em tempo de paz 

341.79 Membros de forças armadas estrangeiros em serviço fora do seu próprio país em período 
de paz (por exemplo: forças de segurança da ONU) 

341.8 Direito consular 

341.81 Cônsules em geral 

341.82 Situação legal dos cônsules. Deveres, prerrogativas, competências e poderes 

341.83 Direitos e imunidades dos cônsules 

341.85 Tratados e convenções consulares 

341.9 Direito internacional privado. Conflitos entre os diferentes sistemas de direito privado 

341.91 Escolas e doutrinas do direito privado internacional 

341.92 Tipos de conflitos 

341.93 Regras dos conflitos. Estabelecimento de regras 

341.94 Aplicação das regras. Interpretação e classificação. Aplicação do direito estrangeiro 

341.95 Estatuto dos estrangeiros no direito privado 

341.96 Relações jurídicas particulares no direito privado internacional 

341.98 Competência. Procedimentos. Julgamentos. Conflitos de jurisdição. Processo jurídico. 
Prova. Sentenças. Apelação. Instrumentos jurídicos estrangeiros. Extensão de validade. 
Onde prevalece o mandato. Legalização 
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342 DIREITO PÚBLICO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO 

342.1 Estado. Povo. Nação. Poder do Estado. Território do Estado. Direitos de soberania 

342.2 Estado. Estrutura dos Estados 

342.22 Personalidade jurídica do Estado. Direitos de soberania. Expressões da personalidade do 
Estado como pessoa soberana. Nome do Estado. Brasão. Armas, símbolos heráldicos. Selo 
do Estado. Bandeiras. Hinos nacionais 

342.23 Dualismo político 

342.24 Federalismo. Sistema federativo. Estados federados. Federações de Estados. Repúblicas 
autónomas 

342.25 Centralização. Descentralização. Autonomia regional. Devolução. Órgãos locais de 
governo nacional. Home rule 

342.26 Divisões administrativo-territoriais do Estado 

342.28 Estrutura dos Estados em formação ou dissolução 

342.3 Autoridade suprema. Soberania. Formas de Estado. Formas de governo 

342.31 Soberania constituída pela Nação. Soberania do povo 

342.32 Delegação de poderes. Delegação a órgãos privados 

342.33 Separação dos poderes. Equilíbrio dos poderes. Divisão dos poderes 

342.34 Democracia. Governo pelo povo 

342.35 Aristocracia. Oligarquia 

342.36 Monarquia absoluta. Reinado. Império. Legitimismo. Feudalismo 

342.37 Monarquia constitucional. Governo parlamentar 

342.38 República. Forma republicana do Estado. Repúblicas históricas. Modernas e 
contemporâneas. Repúblicas com democracia parlamentar. Repúblicas soviéticas. 
Repúblicas democráticas populares. Outras formas de repúblicas 

342.392 Estado autoritário 

342.393 Estados corporativos 

342.395 Formas transitórias de governo. Provisórios. No exílio. Governos militares nacionais. 
Governos formados ou instalados pelas forças militares nacionais e/ou estrangeiras. 
Governos revolucionários. Governos contra-revolucionários 

342.4 Constituições. Assembleias legislativas. Assembleias nacionais 

342.41 Bases da constituição: política, social e económica 

342.5 Poderes do Estado. Sistema e função dos órgãos do governo 
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342.51 Poder executivo. O executivo. Governo. Chefe de Estado. Modos de eleição do chefe de 
Estado. Regência. Conselhos de regência. Funções do chefe de Estado. Ministérios e 
departamentos de Estado. Gabinete e conselho de ministros. Primeiro-ministro. 
Ministros. Secretários de Estado. Organização da corte, da Casa Real. Encargos do chefe 
de Estado. Chancelaria da presidência 

342.52 Poder legislativo. Conselho legislativo do Estado. Delegação do poder legislativo do 
parlamento no governo 

342.53 Direito parlamentar. Parlamentos. Assembleias de representantes. Outros órgãos que 
exercem o poder supremo. Câmara alta. Senado. Câmara dos Lordes. Câmara baixa. 
Câmara dos deputados. Câmara dos representantes. Câmara única. Assembleia nacional 
corporativa. Membros do parlamento, congressistas, parlamentares 

342.54 Grupos dentro do Estado e os seus direitos corporativos. Classes. Estrato social. Castas. 
Estados do reino 

342.55 Órgãos dos Estados federados. Länder. Cantões 

342.56 Poder judiciário. Autoridade dos tribunais 

342.57 Povo. Direitos do povo. Referendos. Plebiscitos 

342.58 Poder consultivo. Órgãos consultivos do Estado. Conselho de defesa 

342.591 Conflitos de poder, de jurisdições 

342.6 Poder executivo do Estado. Órgãos centrais do governo do Estado 

342.7 Direitos e liberdades fundamentais. Direitos humanos. Direitos e deveres do cidadão 

342.71 Nacionalidade. Cidadania 

342.72 Direitos dos cidadãos. Direitos civis. Estado e indivíduo. Liberdade pessoal. Habeas corpus. 
Inviolabilidade da pessoa. Igualdade civil e política. Igualdade racial e religiosa. Direitos 
linguísticos. Direitos de grupos particulares de pessoas. Liberdade de pensamento e de 
expressão. Liberdade de associação. Liberdade de reunião. Direito à realização de 
comícios e demonstrações. Manifestações 

342.73 Liberdade de consciência. Liberdade de culto, de observância religiosa. Liberdade de 
imprensa. Liberdade de ensino, educação. Direito de ensinar, de aprender. Direito ao 
trabalho. Direito ao bem-estar social. Liberdade de manifestação artística em público. 
Direito de petição. Direito de expressar queixas. Inviolabilidade de domicílio. Direito de 
escolha do domicílio. Sigilo da correspondência. Sigilo das conversações telefónicas. 
Inviolabilidade das telecomunicações e serviços postais. Inviolabilidade de propriedade. 
Garantia dos direitos de herança 

342.74 Deveres fundamentais do cidadão. Dever de defesa da pátria. Serviço militar. Obrigações 
financeiras. Pagamento de impostos. Escolaridade obrigatória. Dever de proteger a 
ordem pública e a propriedade pública. Disciplina nacional. Disciplina civil. Deveres para 
com a saúde e a higiene 

342.76 Limitação e suspensão das liberdades constitucionais. Leis de emergência. Jurisdição 
sobre a vida e a morte em geral. Leis e medidas contra determinados partidos e 
movimentos considerados inimigos do Estado. Proscrição, proibição desses partidos. 
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Direito de resistência, de oposição à restrição dos direi tos constitucionais. Jus resistendi 

342.77 Estado de sítio. Transferência do governo para os militares. Estado de emergência. Lei 
marcial 

342.78 Estado de guerra 

342.8 Lei eleitoral. Votação. Sistemas eleitorais 

342.81 Condições do direito de voto. Qualificação. Bases do direito de voto. Exclusão. Suspensão 
e restrição do direito de voto 

342.82 Formas de sufrágio. Sistemas de sufrágio universal. Igualdade de voto. Voto directo. 
Sufrágio baseado nas qualificações educacionais, nas qualificações de propriedade. Voto 
pluralista. Sistemas de sufrágio familiar. Sufrágio segundo a classe social e representação 
de interesses. Representação de minorias. Representação proporcional (maioria absoluta 
ou relativa). Quórum. Transferência de votos. Circunscrições eleitorais. Escrutínio 
segundo a área e por meio de listas. Composição das listas eleitorais. Escrutínio 
uninominal. Sufrágio indirecto. Sistema eleitoral colegial 

342.84 Questões de processo eleitoral. Fraudes eleitorais. Corrupção. Intimidação. Ameaças. 
Violência. Jurisdição eleitoral. Recursos eleitorais. Eleições. Escrutínios. Selecção dos 
candidatos. Liberdade de voto. Obrigatoriedade de votar 

342.9 Direito administrativo 

342.92 Direito administrativo em geral. Sujeitos e objectos do direito administrativo. Actos 
legais. Actos administrativos 

342.95 Direito administrativo especializado (por exemplo: direito administrativo de assuntos 
culturais) 

342.97 Direito administrativo das organizações 

342.98 Direito do pessoal administrativo, dos funcionários públicos 

343 DIREITO PENAL. DELITOS PENAIS 

343.1 Justiça penal. Investigação criminal. Processo penal 

343.10 Tipos de processo penal. Acusação. Inquirição. Processos mistos 

343.11 Processo perante vários tribunais. Polícia, juizados. Apelação, etc. 

343.12 Partes no processo penal. Acções. Litígios. Apelação. Defesa. Acusado, réu. Queixosos, 
acusação. Procedimento em relação ao réu até ao julgamento. Detenção, prisão em 
flagrante, etc. 

343.13 Instrução penal. Processos de casos de crime. Direito de defesa. Direito de apelação. 
Presunção de inocência do acusado. Sonegação da verdade. Investigação. Acusação. 
Denúncia, etc. 

343.14 Evidência e prova nos processos penais. Apresentação, instrução da prova. Linha da 
argumentação. Provas escritas. Provas circunstanciais. Conjectura. Suposição. Provas 
testemunhais. Testemunhos sob juramento. Exame das testemunhas. Alibis. Exame do 
acusado. Interrogatório. Admissão de culpa. Confissão. Juramento. Provas materiais. 
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Visita judicial ao local do crime. Especialistas, peritos, testemunha pericial 

343.15 Julgamento. Recursos. Execução do julgamento. Res indicata. Força legal da sentença. 
Absolvição. Declaração de inculpabilidade. Recursos legais em geral. Recursos contra 
julgamentos ainda não passados em julgado. Apelação. Objecção. Cassação. Anulação. 
Recursos legais contra sentenças. Erros judiciários 

343.16 Funcionários. Pessoal de justiça. Juízes. Promotores públicos. Outros funcionários 

343.17 Organização da justiça 

343.18 Competências, jurisdição de justiça penal 

343.19 Tipos de tribunais e cortes. Primeira instância, de polícia, de magistrados. Órgãos sociais 
de execução da lei. Tribunal de júri. Cortes de júri. Cortes. Tribunais de apelação para 
causas penais. Cortes especiais de tribunais 

343.2/.7 Direito penal 

Nota: Classificar aqui apenas os documentos legais sobre acções criminosas, penas e 
castigos. A criminalidade e as pessoas envolvidas, os factores sociais e físicos são 
classificados em 343.9 

343.2 Direito penal propriamente dito. Teoria, conceitos e base do direito penal 

343.21 Direito penal em geral. Aplicação. Eficácia 

343.22 Pessoas puníveis. Infractores. Delinquentes. Sujeitos do sistema penal 

343.23 Circunstâncias associadas às infracções. Tipos de actos puníveis. Crimes. Delitos. 
Contravenções 

343.24 Penas. Penalidades. Correcção em geral. Medidas educacionais, reformatórias 

343.25 Penas físicas, corporais. Pena capital. Sentença de morte 

343.26 Pena de prisão. Sentença de prisão sob custódia. Privação da liberdade. Restrição de 
movimento. Prisão domiciliária. Prisão. Trabalhos forçados. Liberdade condicional. 
Banidos. Exílio. Expulsão. Expatriação 

343.27 Outros tipos de castigo e medidas reformatórias. Penas monetárias. Privação dos direitos 
civis. Confiscação de objectos directamente associados com a infracção. Perda de direitos 
políticos e civis. Suspensão do direito ao exercício da profissão 

343.28 Sentença condicional. Suspensão condicional da pena. Depósito de fiança como garantia 
de bom comportamento. Várias penalidades disciplinares 

343.29 Prescrição da pena. Limite da duração da pena. Indulto. Comutação da sentença. Apelo 
de misericórdia. Amnistia. Perdão em geral. Reabilitação dos direitos civis. Penas 
colectivas. Penalidades 

343.3 Crimes contra o Estado. Crimes políticos em geral 

343.31 Infracções contra as autoridades constituídas, o chefe de Estado e a constituição. Alta 
traição 
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343.32 Infracções contra a pátria. Crime contra o Estado. Espionagem. Alta traição. Conspiração. 
Colaboracionistas. Ofensas contra os símbolos nacionais. Separatismo. Crimes contra a 
autoridade nacional. Sabotagem. Actos de terrorismo 

343.33 Infracções contra a paz. Infracções contra o Estado, chefes de Estado, diplomatas 
estrangeiros 

343.34 Infracções contra a ordem e a segurança públicas. Grupos e sei tas perigosos. Grupos 
terroristas. Sociedades criminosas. Instigação e incitamento ao crime. Fomento de guerra 
civil. Tumultos, rebelião, motins, desobediência civil, ameaça, hooliganismo. Recusa à 
prestação do serviço militar. Deserção. Objecção de consciência. Emigração ilegal. 
Depósito ilegal de armas. Mendicação, parasitismo, vagabundagem, ociosidade anti-
social. Infracções de trânsito. Infracção contra as comunicações. Infracções contra a 
comunicação social. Infracções contra as leis da imprensa. Infracções contra a saúde 
pública. Infracções contra as regras dos funerais. Violação dos cemitérios 

343.35 Ofensas contra a administração pública. Peculato, desfalque, suborno, corrupção, 
delapidação dos dinheiros públicos. Abuso de autoridade e do poder. Usurpação de 
honras, títulos e cargos públicos. Negligência das obrigações. Abandono dos deveres, 
fraudes em obras públicas, materiais e abastecimento. Abuso, violação dos selos e 
carimbos públicos. Crimes contra autoridades fiscais e administrativas. Violação dos 
regulamentos da moeda, imposto, direitos alfandegários 

343.36 Infracções contra a administração da justiça. Evasão dos deve res legais. Declarações 
falsas. Mentira sob juramento. Deslealdade dos advogados. Desrespeito aos órgãos de 
justiça e ao tribunal 

343.37 Infracções contra a economia nacional, o plano económico e a propriedade pública 

343.4 Crimes contra as liberdades fundamentais, direitos humanos 

343.41 Infracções contra os direitos humanos e liberdade política. Infracções contra os direitos 
eleitorais 

343.42 Infracções contra a religião e liberdade de culto 

343.43 Infracções contra a liberdade pessoal. Escravatura. Subjugação. Tráfico de escravos. 
Privação de liberdade. Sequestro de menores. Ameaça e coerção 

343.44 Violação de domicílio 

343.45 Violação de segredos de privacidade e da confidencialidade. Segredo profissional 

343.46 Infracção contra a liberdade económica, o comércio e a indústria. Greves ilegais, 
conspirações, combinações ilegais 

343.5 Infracções contra a confiança pública, a moral e a família 

343.51 Falsificação de moeda e notas 

343.52 Outros tipos de falsificações. De documentos, de instrumentos legais. Falsificação de 
assinaturas, passaportes, vistos, etc. Falsa identidade. Nome falso 

343.53 Fraude nos negócios e no comércio. Falsas informações do mercado. Manipulação 
desonesta de preços. Infracção dos direitos de propriedade comercial, industrial, artística 
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e intelectual, Contrafacção. Violação dos direitos de autor. Espionagem industrial. 
Falência. Usura. Balanços fraudulentos 

343.54 Infracções contra a decência, família e moral pública. Atentados sexuais. Violações. Abuso 
de tutela. Atentados à decência pública. Comportamento indecente. Obscenidades. 
Literatura obscena, imagens, canções. Pornografia. Actos contra a natureza humana. 
Incesto. Perversão sexual. Prostituição. Viver à custa da prostituição. Proxenetismo. 
Mercado de escravos brancos. Corrupção. Sedução de menores e jovens. Rapto e 
sequestro 

343.55 Infracções contra a família e o estado civil. Adultério. Bigamia. Ocultamento de filhos 

343.56 Jogos de azar. Lotarias ilegais. Casas de penhor 

343.57 Infracções relativas a estimulantes, álcool, narcóticos, embriaguez. Tráfico de bebidas 
alcoólicas e drogas 

343.58 Crueldade para com os animais 

343.59 Outras infracções contra a moral pública. Actos anti-sociais. Perturbação da ordem 
pública 

343.6 Crimes contra pessoas 

343.61 Homicídio. Lesões corporais. Assassinato. Suicídio. Agressão física. Transmissão 
deliberada de doenças infecciosas. Homicídios e lesões não intencionais (acidentes de 
estrada, homicídio involuntário) 

343.62 Infracções contra os desprotegidos. Aborto. Infanticídio. Negligência, etc. Exploração 
ilegal de menores 

343.63 Infracções contra a reputação. Difamação. Calúnia. Injúria. Maledicência. Literatura 
caluniosa. Cartas anónimas 

343.64 Danos ao exercício do livre-arbítrio, através de hipnotismo, bruxaria, etc. 

343.7 Crimes contra a propriedade 

343.71 Roubo. Assalto. Latrocínio. Pirataria. Sequestro para obtenção de resgate. Pirataria aérea. 
Extorsão. Chantagem 

343.72 Fraudes. Falcatruas. Estelionato. Obtenção de vantagens sob falsos motivos. 
Desonestidade. Evasão de pagamento de serviços. Desfalques. Apropriação de 
propriedades perdidas 

343.73 Receptação de bens roubados. Ocultação de bens roubados 

343.74 Usurpação de bens 

343.75 Provocação de enchentes, inundações, naufrágios 

343.76 Incêndios criminosos. Explosões 

343.77 Danos à propriedade. Destruição. Infracção dos direitos de caça e pesca 

343.78 Destruição deliberada de navios e veículos 
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343.8 Penas. Execução de sentença. Prevenção do crime. Dissuasão do crime 

343.81 Instituições penitenciárias. Estabelecimentos de terapias ocupacionais. Prisões. 
Reformatórios. Celas de prisão. Serviço penal. Trabalhos forçados. Colónias penais. 
Instituições de treino correctivo para jovens. Residências para reeducação de 
delinquência juvenil. Abrigos para mendigos, vagabundos e desempregados. Prisões 
militares. Campos de concentração. Estabelecimentos para presos políticos. Prisões 
abertas 

343.82 Sistemas penitenciários. Disciplina de prisão. Regime prisional. Alas psiquiátricas 

343.83 Pessoal. Administração das penitenciárias. Encarregados de disciplina. Funcionários da 
penitenciária. Guardas prisionais 

343.84 Estágios no processo de penalização. Graus de severidade. Preparação para a liberdade. 
Medidas de ajuda à reinserção social. Liberdade limitada. Liberdade supervisionada. 
Obrigação de apresentação à polícia. Diminuição da sentença ou da pena. Liberdade 
condicional. Organizações de assistência a ex-reclusos. Reabilitação. Reeducação 

343.85 Prevenção do crime. Profilaxia criminal. Medidas preventivas. Medidas sociais de 
prevenção do crime. Prisão preventiva. Medidas eugénicas 

343.9 Criminologia. Ciências criminais. Criminalística. Teorias gerais do crime e da 
criminalidade. Métodos de pesquisa criminológica. Crime organizado. Máfias. 
«Gangsters». Organização de actividades ilegais não violentas. Lavagem de dinheiro. 
Actividades ilegais financeiras e monetárias 

343.91 Tipos de criminosos e delinquentes. Casos famosos. Julgamentos famosos 

343.92 Influência do meio físico sobre a criminalidade. Efeitos do ambiente, da estação do ano, 
da localidade geográfica 

343.93 Anatomia do criminoso. Características do criminoso. Antropometria criminal 

343.94 Fisiologia e biologia do criminoso 

343.95 Psicologia criminal. Psicologia forense 

343.96 Patologia criminal, psicopatologia. Insanidade e criminalidade 

343.97 Sociologia criminal. Crime como fenómeno social. Criminologia comparada. Causas do 
crime. Influências sobre o crime. Factores sociais do crime. Meio social. Causas morais, 
psicológicas e económicas do crime. Privação social e criminalidade. Crime por imitação. 
Crime de massas. Multidões criminosas. Etnografia criminal. Criminalidade nas diversas 
raças. Alcoolismo, toxicodependência e o crime. História da criminalidade 

343.98 Criminalística. Ciência forense. Tecnologia e táctica da investigação. Identificação. 
Impressões digitais. Fotografia. Retrato robô. Balística. Química forense. Vitimologia 

344 DIREITO PENAL ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR, NAVAL, AÉREO 

344.1 Direito penal militar. Leis das forças armadas de terra 

344.12 Pessoas sujeitas ao direito penal militar 
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344.13 Infracções militares. Delitos especialmente graves. Deserção, traição, motim. Infracções 
contra a disciplina em geral 

344.14 Penas. Penalidades. Punições disciplinares 

344.15 Regime penitenciário militar 

344.2 Processo penal militar. Procedimentos militares 

344.3 Justiça e jurisdição militares. Cortes marciais. Tribunais militares 

344.31 Jurisdição militar em tempo de paz 

344.32 Jurisdição militar em tempo de guerra 

344.33 Jurisdição militar em estado de sítio 

344.4 Direito penal naval. Direito das forças armadas navais 

344.42 Pessoas sujeitas ao direito penal naval 

344.43 Infracções navais 

344.44 Penas 

344.45 Regime penitenciário naval 

344.46 Justiça e jurisdição navais. Cortes marciais navais. Tribunais navais. Jurisdição naval a 
bordo, em alto mar. Jurisdição naval em terra 

344.6 Direito penal da marinha mercante. Regime penal e disciplina da marinha mercante 

344.62 Pessoas sujeitas ao direito penal da marinha mercante 

344.63 Infracções da marinha mercante 

344.64 Penas 

344.65 Justiça, processo e jurisdição na marinha mercante 

344.68 Abalroamentos e colisões no mar 

344.7 Direito penal aéreo 

346 DIREITO ECONÓMICO. DIREITO DA CONDUÇÃO ESTATAL DA ECONOMIA 

346.1 Direito económico em geral 

346.11 Sujeito, objecto, métodos, conteúdos, princípios do direito económico 

346.12 Relações jurídicas na economia 

346.13 Fontes do direito económico 
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346.14 Sistema jurídico económico. Direito económico e outras disciplinas jurídicas 

346.15 Bases constitucionais do direito económico 

346.16 Harmonização do direito económico nos vários sistemas sociais 

346.2 Sujeitos do direito económico 

346.22 O Estado como sujeito do direito. O Estado como parte nos contratos 

316.23 Administração económica das organizações. Autoridades. Organizações com governo 
autónomo. Câmaras de comércio. Sindicatos. Organizações produtivas 

346.24 Empresas do Estado. Criação de empresas do Estado através de nacionalização e/ou 
socialização. Monopólios do Estado. Monopólios financeiros ou comerciais 

346.25 Fusão de companhias numa economia planificada 

346.26 Empresas privadas 

346.27 Empresas cooperativas 

346.3 Responsabilidade económica. Contratos económicos 

346.5 Regulação da ordem económica e seu controlo 

346.51 Previsões económicas. Programas e planeamento económico 

346.52 Contabilidade 

346.54 Controlo do mercado e da produção. Controlo do progresso científico e técnico. 
Estandardização e marcas comerciais. Controlo do material substituível e bens de 
mercado. Competição desleal. Regulação das restrições competitivas. Controlo dos 
aspectos especiais do comportamento do mercado. Protecção ao consumidor, protecção 
da saúde e da segurança 

346.56 Sistema legal do capital de giro 

346.57 Regulação e provisão em caso de crise de emergência 

346.58 Comércio externo e circulação de bens 

346.6 Regulação de preços, tarifas, finanças, créditos e débitos 

346.7 Regulação dos sectores individuais da economia 

346.9 Aplicação do direito económico. Sanções. Supervisão. Disputas comerciais. Protecção 
legal. Decisão 

346.91 Procedimentos legais 

346.92 Procedimentos administrativos 

346.93 Arbitragem 
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347 DIREITO CIVIL 

347.1 Generalidades 

347.11 Conflitos de leis e regulamentos dentro de um mesmo país ou sistema legal. Direito civil 
de partes do mesmo país (interestatais, intercantonais). Autonomia no direito civil. 
Direito civil das casas reinantes, das famílias reais. Bens de família. Pactos de família 

347.12 Direitos em geral. Tipos de direito. Direitos temporários, permanentes. Direitos 
perpétuos. Elementos constitutivos dos direi tos: sujeito, objecto, relação legal, sanção, 
protecção, coerção. Origens dos direitos. Factores de formação. Alteração dos direi tos, 
aquisição, cedência, transferência. Extinção dos direitos. Renunciação. Normas, princípios 
dos direitos. Máximas, axiomas, aforismos, citações jurídicas 

347.13 Actos e factos jurídicos em geral. Procedimentos jurídicos. Procedimentos legais 
relevantes. Tipos de actos jurídicos. Publicidade dos actos jurídicos. Publicação, 
notificação e registo 

347.15 Pessoas físicas, indivíduos. Circunstâncias que afectam o estatuto e a capacidade jurídica. 
Aspectos jurídicos das características humanas, natureza humana. Vitalidade. 
Nascimento. Sobrevivência. Morte. Exercício. O exercício e a perda dos direi tos civis em 
geral. Liberdade civil pessoal. Estatuto civil. Capacidade legal, competência legal e mental 
em geral. Capacidade de agir. Género. Estatuto civil dos homens, mulheres. Idade. 
Estatuto das crianças e menores. Estatuto do feto 

347.16 Doença física e mental em geral. Guarda e tutela. Parentesco. Relações pelo casamento. 
Consanguinidade. Religião, origem, raça. Sentenças criminais. Morte civil 

347.17 Residência. Domicílio. Direito de fixação. Ausência. Morte presumida. Emigrantes. 
Privilégios, imunidade e prerrogativas de pessoas de acordo com a organização política da 
sociedade. Privilégios dos nacionais, dos estrangeiros, da classe média 

347.18 Estado civil. Comprovação do estado civil. Documentos pessoais. Certidão de nascimento. 
Bilhetes de identidade. Registo civil 

347.19 Pessoas jurídicas e entidades colectivas em geral. Responsabilidades. Estatutos. 
Formalidades. Autoridades públicas: Estados, províncias, municípios, etc., como 
entidades colectivas. Corporações, associações, fundações. Requisitos internos. 
Objectivos e propriedades. Administração e representação. Privilégios especiais. Extinção. 
Liquidação voluntária ou involuntária. Reestruturação. Fusão. Constituição. Instituições e 
estabelecimentos públicos, serviços de utilidade pública como entidades colectivas 

347.2 Direitos reais 

347.21 Coisas e bens. Classificações e distinções. Coisas materiais, corpóreas, imateriais, 
incorpóreas, intelectuais. Coisas divisíveis e indivisíveis. Componentes, partes. Coisas 
móveis e imóveis. Móveis, coisas pessoais. Imóveis. Bens imóveis. Coisas comerciáveis e 
não comerciáveis. Classificação dos bens segundo a propriedade. Comunitária, pública, 
privada e inalienável 

347.22 Direitos reais em geral. Definição. Condições 

347.23 Propriedade. Aquisição, transmissão e perda de propriedade. Direito sobre coisas 
achadas, descobertas. Ocupação. Apropriação. Aumento dos bens móveis. Conversão. 
Combinação. Adjunção. Transferência. Entrega formal. Usucapião. Aquisição por costume 
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de uso. Acesso à propriedade. Alienação entre vivos. Direitos do proprietário. Limitações 
aos direitos do proprietário. Desapropriações. Espaço aéreo. Subsolo. Propriedade 
imobiliária. Direito fundiário. Direitos de domínio. Direito das propriedades feudais. 
Feudo. Propriedades senhoriais. Senhorios. Aforamentos. Enfiteuse. Terras alodiais. Bens 
livres. Propriedades de família. Bens de família. Co-propriedade. Condomínio 

347.24 Direitos reais segundo o objecto envolvido. Direitos de vizinhança, de contiguidade, de 
propriedade. Direitos relativos às construções e edificações vizinhas. Direitos relativos à 
agricultura, à propriedade rural. Direitos de caça e pesca. Direitos relativos à água. 
Direitos relativos às minas 

347.25 Outros direitos reais para além do de propriedade. Posse. Usufruto. Direito de habitação. 
Ocupação. Enfiteuse. Arrendamento hereditário. A longo prazo. Direito às áreas. Direitos 
de superfície 

347.26 Direitos de servidão. Direitos de passagem 

347.27 Hipoteca. Propriedade hipotecada. Constituição e manutenção de hipotecas. Cessão, sub-
rogação. Transferência de dívida hipotecada. Extinção da hipoteca. Renúncia do credor 
hipotecário. Prescrição, perda, destruição de propriedade hipotecada. Tipos de hipoteca. 
Serviços de crédito imobiliário e agrícola 

347.28 Preferência. Penhor. Dívidas preferenciais. Direito preferencial sobre bens móveis, 
pessoais. Direito preferencial sobre bens imóveis, fundiários. Privilégios segundo a 
natureza da dívida preferencial. Imunidade de confisco, arresto. Impenhorabilidade 

347.3 Bens móveis em geral. Bens pessoais 

347.4 Direito das obrigações. Dívidas contratuais. Contratos. Convenções 

347.41 Obrigações legais em geral. Determinação dos direitos e obrigações. Sub-rogação. Tipos 
de obrigações. Intermediários em contratos. Representantes legais, procuradores. 
Solidariedade. Obrigações solidárias. Pluralidade de partes em contrato. Efeito das leis, 
regulamentos. Liberdade de contrato. Conflitos das leis 

347.42 Efeitos das obrigações. Falha. Erros. Negligência. Demora no cumprimento. Danos e 
prejuízos. Danos materiais. Danos não materiais. Compensação. Reembolso. 
Indemnização dos danos. Insolvência. Extensão do prazo de pagamento. Prazo de graça. 
Moratórias 

347.43 Extinção das obrigações. Pagamento. Resgate da obrigação. Perdão. Cancelamento da 
dívida. Quitação. Novação. Transmissão da dívida. Anulação da dívida. Revogação. 
Prescrição 

347.44 Contratos em geral. Condições de validade dos contratos. Tipos de contratos. 
Responsabilidade. Obrigações contratuais. Liberdade de contratos em geral. Formas e 
validade de contratos. Consentimento e capacidade legal nos contratos. Bases legais do 
contrato. Interpretação e elaboração dos contratos. Efeitos dos contratos sobre terceiros. 
Contestação. Anulação. Cláusula de não responsabilidade. Cláusulas que permitem a 
revogação e retractação do contrato 

347.45 Venda. Cessão. Compra. Direitos do comprador. Obrigações do vendedor. Obrigações do 
comprador. Direitos do vendedor. Tipos de venda (por amostras, a granel, medida). 
Venda de móveis e imóveis. Venda em leilão. Promessa de venda. Venda por diversos 
sistemas (crédito, a prazo, com cláusula de devolução, assinatura, com cobrança 
automática). Troca. Permuta. Arrendamento. Locação. Aluguer. Direitos e obrigações do 
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arrendatário. Direitos e obrigações do senhorio. Locação de terra, de propriedade rural. 
Arrendamentos agrícolas. Locação e arrendamento de habitações. Locação de móveis. 
Locação de trabalho e serviços. Empréstimos como contratos. Instrumentos de crédito 
civil. Letras de câmbio. Obrigações. Notas promissórias. Vales. Custódia. Depósito. 
Consignação 

347.46 Mandato. Procuração. Procuração legal. Contrato de transporte. Consignação. Rendas de 
investimento. Juro sob cauções. Rendas de locação, pensões, anuidades. Capitalização do 
juro. Constituição de rendas perpétuas. Anuidades do governo, temporárias, vitalícias. 
Rendas vitalícias. Apostas. Operações a termo. Fiança. Hipoteca. Garantia. Caução. 
Empenho. Penhor. Compromisso. Acordo mútuo 

347.47 Organizações civis, privadas. Sociedades. Associações. Companhias. Condições de 
constituição. Qualificações dos membros. Formalidades. Membros, sócios, associados. 
Personalidade jurídica. Nome da sociedade. Fins e objectivos. Fundos. Património. 
Capital. Órgãos de administração. Dissolução. Encerramento. Extinção. Doações, 
dotações, doações entre pessoas vivas. Entre cônjuges, por contrato de casamento. 
Promessas de dívida 

347.5 Obrigações não contratuais. Lesões. Danos. Ofensas 

347.51 Responsabilidade civil em geral. Condições para a existência de responsabilidade. Pessoas 
responsáveis pelas obrigações. Imputabilidade. Reparação de dano. Pena privada 

347.53 Actos ilegais e ofensivos específicos. Infracções não classificadas noutro lugar 

347.55 Quase contratos. Obrigação implícita. Aceitação de dinheiro não devido. Indebitatus 

assumpsit. Acção para apresentar mercadorias ou mostrar o título 

347.56 Responsabilidades e obrigações profissionais. 

Ex.: 347.56 Responsabilidades e obrigações dos médicos 
       614.25 

347.6 Direito da família. Direito das sucessões 

347.61 Família. Constituição de família. Parentesco de sangue, de casamento. Descendência. 
Graus de parentesco. Obrigação de sus tento. Pensão de alimentos 

347.62 Casamento. Promessa de casamento. Noivado. Quebra de promessa de casamento. 
Condições para o contrato de casamento (idade, consentimento, condições eugénicas, 
etc.). Impedimentos. Formalidades. Cerimónia do casamento civil e religioso. Nulidade do 
casamento. Casamentos nulos. Anulação. Efeitos do casamento sobre os cônjuges. 
Direitos e deveres dos cônjuges. Efeitos do casamento sobre a propriedade. Propriedade 
comum do marido e da mulher. Comunhão de bens. Sistema de comunhão de bens. 
Sistema de separação de bens. Sistema de quinhões de casamento. Dote. Dissolução de 
comunhão de bens. Divisão dos bens, resgate da propriedade comum 

347.63 Filiação. Paternidade. Pais e filhos. Descendência legítima. Filhos legítimos. Descendência 
natural. Filhos ilegítimos. Adopção. Ad-rogação. Tutela não oficial. Autoridade parental 
em geral. Efeitos da autoridade parental nas crianças. Orfandade 

347.64 Tutela. Curadoria. Maioridade. Menoridade. Idade e capacidade legal de menores e 
maiores. Tutela de menores. Vários tipos de tutela. Tutor. Autoridade tutelar 
Emancipação. Maioridade. Tutela de deficientes mentais e físicas 

347.65 Direitos de herança. Direitos de sucessão 
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347.66 Transferência de propriedade. Direitos e obrigações dos herdeiros 

347.67 Testamento. Dispositivos. Legados. Doações 

347.68 Tipos especiais de testamentos 

347.69 Expressão do desejo do testamenteiro, sem carácter legal 

347.7 Direito comercial. Direito das sociedades, firmas, companhias 

347.71 Transacções comerciais. Pessoas que exercem actividade comercial. Registos de 
comércio. Estabelecimentos comerciais, firmas. Fundos de negócio. Representação 
comercial. Procuração comercial. Empregados principais. Gerentes. Agentes comerciais. 
Representantes comerciais. Empregados com comissões. Caixeiros-viajantes. 
Contabilidade comercial. Inventário. Balanços 

347.72 Sociedades comerciais. Natureza. Definição. Carácter. Motivação do lucro. Constituição. 
Formalidades de gestão das sociedades. Estatutos. Publicação das transacções realizadas. 
Publicação das contas da sociedade, balanço, lucros, perdas. Efeitos dos artigos 
contratuais. Sócios. Accionistas. Personalidade jurídica da sociedade. Nome, 
nacionalidade, objectivo e sede. Fundos. Capital. Património. Acções de participação. 
Lucros e prejuízos. Dividendos. Representação e administração da sociedade. Acções 
judiciais. Modificações legais das sociedades. Extinção. Dissolução. Liquidação. 
Encerramento. Fusão. Tipos de sociedades 

347.73 Instituições comerciais. Direito financeiro. Instituições intermediárias. Bolsas. Bolsas de 
valores. Bolsas de mercadorias. Pavilhões, mercados, feiras e outros locais de comércio. 
Exposições comerciais, mostras, câmaras de comércio. Intermediários comerciais, 
corretores, agentes intermediários. Açambarcamento. Monopólios. Trusts. Cartéis. 
Bancos. Operações bancárias. Crédito. Títulos de crédito. Falência. Insolvência. 
Bancarrota. Processo de falência e sua suspensão. Anulação da bancarrota. 
Administração legal de falência. Liquidação compulsória por ordem judicial 

347.74 Contratos comerciais em geral. Condições de validade. Interpretação. Efeitos. 
Instrumentos comerciais (notas, letras, ordens de pagamento. etc.). Cheques. Cheques 
cruzados. Compensação 

347.75 Contratos no direito civil com carácter comercial. Venda. Compra. Câmbio de moeda. 
Contrato de trabalho e de serviços. Empréstimos comerciais. Juro. Usura. Continuação. 
Abertura de cré dito. Conta corrente. Custódia. Depósito. Consignação 

347.76 Apreensão. Sequestro. Mandato. Comissão. Transporte. Comunicação. Seguro. Apostas. 
Operações a termo. Lotarias. Empréstimos sobre colaterais. Penhora de títulos 
negociáveis. Armazéns. Depósitos de mercadorias. Garantia. Títulos de garantia. 
Acomodação. Compromisso. Arbitragem compulsória 

347.77 Propriedade industrial, comercial, científica. Patentes e marca de fábrica. Registo de 
desenhos, plantas, nomes comerciais, registo da patente. Inovação. Segredos comerciais. 
Processos secretos. Concorrência desleal. Publicidade. Organização administrativa da 
propriedade industrial. Agências, repartições de registo de patentes. Tribunais e juízes 
para a concessão de patentes 

347.78 Propriedade artística e literária. Direitos de autor. Copyright 

347.79 Direito marítimo. Legislação marítima da navegação nacional. Navios mercantes. 
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Cargueiros. Compra e venda de navios. Construção, equipamento, aparelhamento, 
armamento, tonelagem de navios. Lançamento de navios. Sistema administrativo de 
propriedade de navios. Nacionalidade. Bandeira do navio. Papéis do navio. Patentes de 
navegação. Certificado de navegabilidade. Sequestro de navios. Apreensão. Venda 
judicial. Proprietários de navios. Armadores. Fretadores. Direito de abandono. Pessoal, 
tripulação. Pessoal de terra. Pessoal do porto, do cais. Fretamento. Contrato de frete. 
Transporte marítimo e fluvial. Transporte de mercadorias e de passageiros. Reboque. 
Danos e perdas marítimas. Avarias. Abalroamentos. Crédito marítimo, hipoteca, penhor. 
Navegação. Rotas marítimas. Regras de tráfego marítimo. Faróis e sinais. Naufrágio e 
salvamento. Propriedade dos despojos de naufrágio. Protecção dos navios mercantes. 
Pirataria: direito de defesa. Navios segundo a finalidade 

347.8 Direito aéreo 

347.82 Direito da aviação. Liberdade do ar. Direito de passagem livre. Polícia aérea. Segurança. 
Controlo do tráfego aéreo. Serviço meteorológico para a aviação. Sujeitos do direito 
aéreo público e privado. Espaço aéreo. Soberania do espaço aéreo. Infra-estrutura. 
Aeroportos, pistas, aeródromos. Campos de planadores. Pessoal do aeroporto. Pessoal de 
terra. Aeronave. Situação legal. Nacionalidade. Certificados de navegabilidade. Diários de 
navegação. Livros de bordo. Autorização de voo. Questões do direito civil referentes à 
aeronave. Pessoal de voo. Questões jurídicas relativas ao tráfego de empresas aéreas 
comerciais. Seguro do tráfego aéreo. Direito penal aéreo. Direito aéreo militar. Direito de 
protecção antiaérea 

347.83 Direito do éter. Direito sobre a radiodifusão. Transmissão e recepção de 
radiocomunicações. Interferências produzidas pelas radiocomunicações. 
Telecomunicações 

347.85 Direito do espaço exterior. Direito espacial 

347.9 Direito processual. Processo judiciário. Pessoal e organização judiciários 

347.91 Processos civis especiais. Processo arbitral. Cortes de arbitragem civil. Processo de 
arbitragem. Arbitragem compulsória. Arbitragem prescrita. Arbitragem voluntária. 
Acordo de arbitragem. Procedimentos especiais em assuntos legais particulares. 
Processos de jurisdição voluntária. Jurisdição gratuita. Homologação. Ratificação. 
Legalização. Processo simplificado para pequenas causas. Processos urgentes. De 
emergência. Lacre. Medidas conservatórias. Inventário. Processo sumário. Processo 
disciplinar 

347.92 Vários aspectos da instrução dos tribunais. Partes nos processos. Capacidade e 
responsabilidade. Competência. Capacidade processual. Qualificação. Capacitação. 
Litisconsortes. Pluralidade de partes interessadas. Acções conjuntas. Queixosos. Autor da 
demanda judicial. Réus. Recorridos. Participação de terceiros nos processos Autoridades 
processuais Advogados. Intervenção do Ministério Público. Orientação, conselho dos 
promotores públicos. Despesas judiciais. Assistência judiciária. Acções cíveis em geral. 
Intimação do réu. Citação e comparecimento em tribunal. Litiscontestação. Contestação 
da acusação. Alegação e pleito de defesa. Conciliação. Acordo. Direito de defesa em 
geral. Excepções 

347.93 Formalidades judiciárias do processo. Exame judicial. Audiências. Documentos, escritos 
do processo. Forma. Redacção. Prazos, datas-limite. Extensões de prazo. Nulidade. 
Invalidação. Falhas. Erros do processo. Exame judicial do assunto. Incidentes diversos no 
processo. Interrupção, extinção. Desistência. Denúncia. Comissões rogatórias. Audiência 
nos processos judiciais. Organização das audiências. Sessões à porta fechada. Audiências 
secretas 
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347.94 Evidência. Prova. Provas testemunhais. Provas escritas. Depoimento sob juramento. 
Admissão de culpa ou confissão do réu. Juramento judiciário. Presunção legal. Visitação à 
cena da infracção. Exame da pessoa. Peritos. Onus probundi 

347.95 Decisão judicial. Sentença. Apelação. Revisão. Execução da sentença. Tipos de sentença e 
de decisão judicial. Elaboração das sentenças. Pronunciamento da sentença. Registo 
protocolar da decisão judicial. Interpretação. Explanação. Sentenças à revelia. Tipos de 
sentença. Injunções. Sentenças provisórias, interlocutórias, preparatórias, definitivas. 
Denominações diversas de decisão judicial. Sentença, decisão, mandado, acórdão, 
arresto, etc. Execução das sentenças. Coerção. Coacção. Embargo. Coisa julgada. Força 
executória. Sentença definitiva. Suspensão da execução. Recursos em geral. Espécies de 
apelação. Efeito da apelação. Outros recursos legais contra decisões judiciais. Processos 
de nulidade 

347.96 Pessoal judiciário. Funcionários de tribunais, cortes de justiça. Juristas. Advogados cíveis. 
Notários. Tabeliães. Cartórios. Atribuição, funções, competência, esfera de autoridade 
dos notários, tabeliães. Deveres morais e obrigações dos notários, tabeliães. Disciplina. 
Segredo profissional. Honorários dos notários, tabeliães. Organização profissional, 
corporativa. Magistratura. Magistrados. Juízes. Funções. Deveres morais e obrigações dos 
juízes, magistrados. Disciplina. Qualificação Responsabilidade dos juízes e magistrados. 
Remuneração, emolumentos. Promotores públicos. Ministério Público. Auxiliares do 
pessoal judiciário. Solicitadores. Advogados. Atribuições, funções, direitos dos advogados. 
Admissão à profissão. Deveres morais, obrigações. Disciplina. Segredo profissional. 
Honorários dos advogados. Organização profissional, corporativa 

347.97 Organização e administração da justiça em geral. Linguagem dos tribunais, das cortes. 
Língua nacional, oficial 

347.98 Competência. Jurisdição. Prerrogativas 

347.99 Espécies de tribunal e cortes e sua jurisdição. Supremo Tribunal. Tribunal de primeira 
instância. Tribunais municipais. Vara. Tribunais consuetudinários. Tribunais e jurisdições 
diversas, etc. 

348 DIREITO ECLESIÁSTICO. DIREITO CANÓNICO (opcional) 

Nota: A classe principal para a Religião e o direito canónico é a classe 2; classificar os 
assuntos sobre direito canónico nas classes 2-428 e 2—74 respectivamente. Se se optar 
por classificar usando o 348, este deverá ser usado sempre combinado com a classe 2, 
como segunda notação 

349 RAMOS ESPECIAIS DO DIREITO. ASSUNTOS JURÍDICOS DIVERSOS 

349.2 Direito do trabalho 

349.22 Relações contratuais. Contrato de trabalho 

349.23 Condições de trabalho. Salários. Responsabilidade material nas condições de trabalho. 
Horário de trabalho 

349.24 Circunstâncias do trabalho. Saúde e higiene. Restrições de trabalho. Trabalho em casa 

349.3 Legislação da segurança social 

349.4 Leis sobre a terra, a propriedade, o planeamento territorial e urbano 
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349.41 Direito da terra, da propriedade. Proprietários da terra. Aquisição, transferência e 
expropriação da terra. Perda da propriedade da terra. Tipos de propriedade e posse da 
terra. Direitos e obrigações dos proprietários rurais. Uso da terra e planeamento público 
do uso da terra. Protecção da terra 

349.42 Direito agrário. Organizações para a produção e distribuição agrícola. Cooperativas 
agrícolas 

349.44 Direito do planeamento territorial e urbano. Códigos de obras. Leis sobre construção de 
habitação e ocupação 

349.6 Direito de protecção do meio ambiente 

349.7 Direito, lei da energia nuclear, atómica 

35 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ASSUNTOS MILITARES 

35.07 Estrutura administrativa. Autoridades públicas. Fundação. Desenvolvimento. Direitos e 
privilégios. Estatutos. Área de jurisdição. Centralização. Descentralização. Cooperação 
entre autoridades. Assistência oficial. Dissolução. Supressão pelas autoridades 
superiores. Relações financeiras e subsídios. Posição económica. Posição legal. 
Consequências no direito civil das decisões públicas, políticas administrativas. Riqueza. 
Património. Bens. Administração económica. Finanças. Orçamentos. Contas. Auditorias. 
Equipamento. Mobiliário. Regulamento. Ordens. Reclamações. Formação, composição, 
dissolução de autoridades administrativas. Órgãos administrativos. Departamentos, 
titulares e responsáveis. Competência, esfera de autoridade. Atribuição, poderes das 
autoridades administrativas. Funções, actos oficiais das autoridades administrativas. 
Tipos de actividade administrativa 

35.08 Funcionalismo público. Serviço público: teoria, organização. Características próprias do 
serviço público. Admissão, acesso ao serviço público. Deveres e obrigações dos 
funcionários. Regulamento de serviço. Categorias de funcionários. Competência, 
autoridade, responsabilidade, actos oficiais. Responsabilidade, imputabilidade dos 
funcionários. Direitos dos funcionários. Situação legal. Direito a privilégios. Condições de 
trabalho. Local de trabalho. Formação. Organização do trabalho. Divisão do trabalho. 
Local de trabalho. Formação. Organização do trabalho. Divisão do trabalho 

351 ACTIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

351.71 Património público. Obras públicas. Impostos. Administração de matérias relativas à lei 
fiscal, taxas, impostos 

351.72 Finanças públicas. Legislação financeira 

351.74 Polícia. Imposição da observância das leis. Organização da polícia. Polícia civil. Guarda 
nacional. Guarda rural, guarda-florestal. Polícia urbana. Municipal. Outras espécies de 
polícia. Polícia secreta. Polícia política. De fronteiras. Polícia de investigação. Polícia de 
costumes. Polícia para fins especiais. Marítima, aérea, ferroviária 

351.75 Ordem e segurança públicas. Manutenção de paz. Manutenção e fiscalização das 
liberdades civis. Liberdade de pensamento, de expressão, de imprensa. Censura. 
Imprimatur. Licença para impressão. Fiscalização de liberdade de associação e de reunião. 
Fiscalização de armas, munições e explosivos. Fiscalização de ruas, estradas, lugares 
públicos. Fiscalização de multidões. Estacionamento de veículos. Motins. Paradas 
públicas. Procissões. Culto público. Limpeza das vias públicas e da fiscalização do lixo. 
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Segurança das vias públicas. Construções perigosas, inseguras, arruinadas. Dias especiais. 
Divertimentos públicos. Fiscalização e registo dos habitantes, residentes. Fiscalização de 
estrangeiros. Fiscalização de hotéis. Fiscalização de edifícios e locais de reunião pública 
(teatros, cinemas, etc.). Censura de filmes, teatro, rádio e televisão. Outros locais (feiras, 
mercados, festas, etc.). Horário de abertura e encerramento. Igrejas, sinagogas, templos. 
Outras formas de controlo (hora oficial, horário de Verão, anúncio de hora) 

351.76 Fiscalização da moralidade pública. Controlo do álcool, tabaco, narcóticos. Autorização 
para a venda de bebidas alcoólicas. Fiscalização dos jogos de azar (lotarias, jogos, 
apostas). Fiscalização da mendicidade e da vagabundagem. Fiscalização da moralidade 
sexual. Da prostituição. Dos bordéis. Fiscalização e controlo de animais. Protecção de 
animais. Animais úteis. Destruição de animais daninhos. Pragas. Lutas de animais para 
entretenimento das pessoas (lutas de galos, etc.). Combate da imoralidade e da blasfémia 

351.77 Fiscalização da higiene e saúde públicas. Fiscalização sanitária. Inspecção da saúde 
pública. Inspecção dos alimentos. Vacinação. Supervisão dos cemitérios, do tratamento 
dado aos cadáveres. Cremação. Transporte dos cadáveres. Exumação. Exames de 
cadáveres. Autópsias. Fiscalização da higiene do ar e do solo. Armazenamento e utilização 
de produtos perigosos e nocivos. Poluição do ar, solo e água. Lixos, resíduos. Tratamento 
do lixo, de dejectos, detritos e águas residuais. Esgotos. Disposição do lixo. Higiene das 
vias públicas. Higiene urbana. Fiscalização do planeamento físico. Provisão de espaços 
abertos. Outras questões de saúde pública: nutrição, fornecimento de água, água 
potável. Habitação. Licenças e alvarás de construção e de melhoramentos da habitação. 
Saúde e higiene dos animais. Fiscalização e controlo veterinário 

351.78 Fiscalização da segurança pública. Prevenção de acidentes. Medidas de segurança 
relativas a construções. Inspecção e fiscalização de construções 

351.79 Fiscalização das vias navegáveis. Medidas respeitantes à água. Rios e canais. 
Planeamento. Construção. Manutenção. Medidas respeitantes ao nível da água. 
Supervisão. Drenagem. Represamentos. Administração da água destinada à força 
hidráulica. Barragens. Represas. Manutenção. Fiscalização. Vigilância e inspecção. 
Fiscalização dos mares e da costa. Medidas de com bate ao rebaixamento do nível do 
solo. Aluição do solo 

351.81 Fiscalização do tráfego. Polícia de trânsito. Vias de comunicação. Serviços de 
comunicação. Fiscalização de ruas e de estradas e sua circulação. Medidas respeitantes às 
estradas e pontes. Iluminação das estradas. Iluminação pública. Regulação do tráfego. 
Fiscalização de veículos. Inspecção técnica de veículos. Tráfego ferroviário. Fiscalização 
das vias-férreas e circulação ferroviária. Fiscalização da circulação das vias navegáveis. 
Fiscalização das rotas das embarcações. Regulamentos. Supervisão e inspecção das 
embarcações. Tráfego aéreo. Administração aérea. Segurança aérea. Embarcações. 
Tripulação. Passageiros. Serviços de navegação aérea e suas funções. Divisão do espaço 
aéreo. Controlo de tráfego aéreo. Procedimentos especiais de voo (voo baixo, rasante, 
nocturno, descida de pára-quedas, acrobacias aéreas, etc.). Serviços de telecomunicações 
aeronáuticas. Fiscalização dos serviços de transporte. Fiscalização dos correios. 
Administração postal. Leis e regulamentos postais. Fiscalização das telecomunicações 

351.82 Administração pública da economia. Fiscalização dos pesos e medidas. Unidades legais. 
Medidas padrão. Moeda e a sua circulação. Extracção de materiais em bruto. Minas e 
agricultura. Caça e pesca. Mineração. Direitos de prospecção. Fiscalização de minas. 
Indústria e comércio. Regulamentos do comércio e da indústria. Serviços de utilidade 
pública. Reprodução de luz, calor, energia mecânica. Indústria de electricidade e do gás. 
Comércio. Instituições de crédito 

351.83 Administração pública do trabalho e do emprego. Fiscalização da legislação social 
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351.84 Administração da assistência social, cuidados e segurança social 

351.85 Administração da cultura. Fiscalização da educação. Fiscalização das colecções (de arte, 
bibliotecas, museus). Fiscalização dos monumentos, sítios arqueológicos. Protecção das 
paisagens naturais. Fiscalização da ciência, da arte, da literatura. Fiscalização dos 
festivais, cerimónias, jogos públicos, vida social e costumes populares. Educação e 
incentivo moral. Recompensa por actos de bravura, actos de coragem, sacrifícios e actos 
humanitários. Fiscalização do culto e religião. Observância do dia santo (por exemplo: 
Domingo). Desenvolvimento do espírito nacional, social e mundial. Educação social 

351.86 Administração da defesa nacional. Medidas gerais de defesa nacional. Medidas de 
preparação e execução de defesa civil. Medidas relativas à defesa da estrutura e 
organização da economia (por exemplo: abastecimento de alimentos). Medidas relativas 
à produção de bens militares e comércio destes produtos. Medidas relativas à defesa 
militar. Medidas do governo relativas com a participação na guerra 

351.87 Administração da justiça 

351.88 Administração das relações externas 

351.9 Fiscalização e controlo da administração pública 

351.91 Auto fiscalização da administração pública 

351.94 Fiscalização pelos tribunais civis e judiciários 

351.95 Jurisdição administrativa. Competência. Conflitos de poder 

351.96 Fiscalização da administração nacional pelo parlamento 

352 NÍVEIS MAIS BAIXOS DE ADMINISTRAÇÃO. GOVERNO LOCAL. ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL. AUTORIDADES LOCAIS 

352.9 Órgãos autónomos da administração local. Comunidades independentes de nativos ou 
habitantes aborígenes. Reservas com autonomia 

353 NÍVEIS MÉDIOS DE ADMINISTRAÇÃO. GOVERNO REGIONAL.AUTORIDADES REGIONAIS. 
TIPOS ESPECIAIS DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL. COLÓNIAS COMO DIVISÕES 
ADMINISTRATIVAS. TERRITÓRIOS SOB MANDATO. TERRITÓRIOS OCUPADOS 

354 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL. ADMINISTRAÇÃO DE NÍVEL MAISALTO. GOVERNO CENTRAL, 
NACIONAL. MINISTÉRIOS EMGERAL 

355/359 ASSUNTOS MILITARES. ARTE E CIÊNCIA MILITARES. DEFESA.FORÇAS ARMADAS 

355 ASSUNTOS MILITARES EM GERAL 

355.01 Guerra. Sociologia da guerra. Filosofia da guerra. Militarismo. Legitimação da guerra. 
Perenidade da guerra. Criminalidade da guerra. Causas da guerra. Defesa de interesses. 
Expansionismo. Concorrência económica. Imperialismo. Influência de factores sociais 
sobre a preparação e condução da guerra. Condições morais e materiais. Armamento e 
rearmamento. Antimilitarismo. Prevenção da guerra. Desarmamento 

355.02 Política militar. Política de defesa 
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355.08 Hierarquia militar, naval e outras. Outras hierarquias. Voluntários. Soldados profissionais. 
Pessoal civil nas forças armadas. Membros das organizações paramilitares. Membros da 
resistência. Maquis 

355.1 Forças armadas em geral. Serviços. Vida militar 

355.11 Soldados. Pessoal militar em geral 

355.12 Vida militar em tempo de paz e de guerra. Vida militar naval. Vida militar na força aérea 

355.13 Honra militar. Disciplina. Espírito e ética militar. Recompensas e privilégios 

355.14 Uniformes. Insígnias. Cores distintivas 

355.15 Bandeiras. Estandartes. Cores regimentais 

355.16 Festivais militares. Comemorações. Aniversários. Jubileus. Paradas 

355.17 Cerimonial militar 

355.2 Recrutamento de forças. Requisição de substitutos 

355.21 Recrutamento das forças armadas. Tropas. Pessoal. Obrigações gerais dos cidadãos em 
relação à defesa nacional. Sistemas de recrutamento. Formação do contingente. Serviço 
obrigatório. Isenções de serviço militar. Adiamento. Serviço civil. Taxa militar. 
Voluntariado. Serviço mercenário. Realistamento. Convocação de reservistas. Regime 
especial de pessoal marítimo. Alistamento naval 

355.22 Requisições militares. Requisições compulsórias. Alojamento. Quartéis. Animais. Veículos. 
Víveres. Provisões. Outras requisições móveis 

355.23 Recrutamento de oficiais e subalternos. Centros de treino militar. Escolas, colégios, 
academias militares 

355.24 Mobilização das forças não militares. Mobilização da nação. Mobilização económica em 
geral. Da agricultura, da indústria, comércio e finanças. Utilização de mão-de-obra civil. 
Material de guerra, suprimentos e stocks. Apropriação dos transportes. Medidas relativas 
à protecção civil. Protecção dos civis. Manutenção da moral, do espírito de luta e vontade 
de vencer. Propaganda. Serviço civil compulsório. Direcção do trabalho civil. Acomodação 
dos serviços civis. Evacuação dos oficiais 

355.25 Serviço activo. Treino das forças armadas. Classes diversas de soldados. Promoções. 
Licenças. Baixas. Captura. Internamento. Cativeiro. Prisioneiro de guerra 

355.27 Mobilização militar. Declaração de emergência, de perigo de guerra. Mobilização das 
tropas para a linha da frente. Mobilização das reservas e das forças territoriais. 
Convocação de jovens abaixo da idade de serviço militar. Convocação em massa. Medidas 
civis nas fronteiras. Mobilização industrial. Mobilização de mão-de-obra. 

355.29 Fim do serviço militar. Desmobilização. Reformas. Pensões. Deserção. Morte 

355.3 Organização das forças armadas 

355.31 Formações e unidades do exército 
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355.32 Formações e unidades navais 

355.34 Funções especializadas independentemente do posto ou ramo de serviço. Emprego dos 
oficiais em serviços especiais para além das atribuições normais inerentes ao posto. 
Oficiais especializados. Especialidades comuns a todos os serviços e postos (bombeiros, 
médicos, professores, cozinheiros, motoristas, banda militar) 

355.35 Principais divisões das forças armadas. Forças terrestres. Forças coloniais. Forças navais. 
Marinha. Força aérea. Forças de ocupação. Forças unidas de alianças, coligações. Forças 
supranacionais ou internacionais (por exemplo: forças de paz das Nações Unidas. Forças 
secretas) 

355.4 Operações de guerra em geral. Táctica e estratégia. Teatro de guerra. História das 
campanhas militares 

355.40 Serviços de inteligência. Serviços secretos. Espionagem 

355.41 Logística e serviço de campo em geral. Táctica do movimento 

355.42 Tácticas em geral. Táctica de grandes unidades. Combates em geral. Batalhas 

355.43 Estratégia 

355.44 Guerra de bloqueio. Ataque e defesa de posições. Métodos de ataque. Métodos de 
defesa 

355.45 Defesa nacional. Defesa do país, da nação. Linhas estratégicas de comunicação. Divisão 
militar do território. Distribuição, disposição e posicionamento das tropas 

355.46 Operações navais e aéreas. Guerra naval. Guerra aérea 

355.47 Geografia militar 

355.48 História militar. Campanhas. Guerras. Batalhas. Feitos militares. Proezas 

355.49 História naval. Campanhas navais. Batalhas navais 

355.5 Serviços e tácticas de forças e unidades específicas. Treino de tropas e oficiais. 
Exercícios tácticos 

355.51 Cumprimento das atribuições em geral. Regulamentos. Instruções 

355.52  Manobras. Exercícios de campo. Campos de treino 

355.53 Tácticas específicas de uma força ou unidade determinada. Exercícios tácticos no campo 

355.54 Treino básico das unidades. Táctica. Exercícios de treino dos recrutas 

355.55 Treino de oficiais. Treino de especialistas 

355.58 Organização e treino da população civil. Defesa civil. Precauções contra ataque aéreo 

355.6 Administração militar 

355.61 Funções de directoria. Finanças. Contabilidade militar. Contratos de defesa 
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355.64 Vencimentos. Salários. Pensões. Soldos 

355.65 Provisões. Alimentação. Víveres. Abastecimento militar 

355.66 Vestuário e equipamento 

355.67 Quartéis. Alojamentos 

355.68 Outros materiais e equipamentos não exclusivamente militares 

(por exemplo: animais, materiais de ensino e materiais médicos) 

355.69 Transporte militar. Movimentos de tropas e de suprimentos 

355.7 Estabelecimentos militares. Organização. Funções 

355.71 Caserna. Alojamento. Acomodações. Refeitórios 

355.72 Estabelecimentos médicos. Hospitais militares, de campanha. Sanatórios. Serviços 
médicos de bordo 

355.73 Estabelecimentos da artilharia. Fundição de canhões. Fábricas de munições. Fábricas de 
artilharia. Arsenais. Campos de tiro. Campos de artilharia 

355.74 Estabelecimentos de engenharia militar. Oficinas, etc. 

355.75 Estabelecimentos dos serviços administrativos, suprimentos, padarias, etc. 

355.76 Estabelecimentos aeronáuticos. Aviação como serviço militar auxiliar 

356 SERVIÇOS DO EXÉRCITO EM GERAL. INFANTARIA 

356.1 Infantaria: pessoal, organização. Divisões especializadas da infantaria (por exemplo: 
fuzileiros, comandos, pára-quedistas) 

356.2 Estado-Maior: pessoal, organização 

356.3 Serviços administrativos e auxiliares: pessoal e organização (médicos, veterinários, etc.) 

357 CAVALARIA. TROPAS MONTADAS. TROPAS MOTORIZADAS 

357.1 Cavalaria: pessoal e organização 

357.2 Depósito de remonta. Treino de cavalos. Coudelaria 

357.3 Comboios de suprimentos. Corpos de transporte. Corpo de serviço 

357.5 Tropas motorizadas. Ciclistas. Motociclistas. Corpos técnicos. Reparação e manutenção 
mecânica e eléctrica 

358 ARTILHARIA. ENGENHARIA. AVIAÇÃO. VÁRIAS UNIDADESTÉCNICAS E SUAS FUNÇÕES 

358.1 Artilharia. Pessoal treinado em guerra química, guerra com gases 
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358.2 Corpos de engenharia. Unidades especializadas. Sapadores. Corpo de 
telecomunicações, etc. 

358.3 Serviços técnicos especializados. Geodesia. Cartografia. Meteorologia. Engenheiros de 
ordenança. Engenheiros de obras militares 

358.4 Aviação militar. Força aérea 

358.41 Organização 

358.42 Unidades. Formações 

358.43 Pessoal. Oficiais. Pilotos. Atiradores, etc. 

359 FORÇAS NAVAIS. ESQUADRA NAVAL. MARINHA. PESSOAL, ORGANIZAÇÃO 

359.1 Unidades designadas para serviço de esquadra. Pessoal, tripulação das embarcações. 
Pessoal militar do porto, baía, cais. Pessoal de engenharia mecânica. Armeiros. 
Operários. Pessoal de reserva 

359.2 Pessoal naval especializado. Pessoal de combate. Fuzileiros, etc. 

359.3 Tropas e outro pessoal e serviço naval, embarcado ou na defesa da costa. Infantaria da 
marinha. Corpos de aviação naval. Sinaleiros, etc. 

359.4 Serviços técnicos navais. Engenharia hidráulica, artilharia naval, construção do casco e 
maquinaria 

359.5 Serviços administrativos navais e serviços auxiliares: pessoal, organização, 
administração e supervisão 

359.51 Inspecção da administração 

36 PROTECÇÃO DAS NECESSIDADES MATERIAIS E MENTAIS DA VIDA. SERVIÇO SOCIAL. 
AJUDA SOCIAL. SEGURANÇA SOCIAL. HABITAÇÃO. CONSUMO. SEGUROS 

364 SERVIÇO SOCIAL. BEM-ESTAR SOCIAL 

Nota: É fornecida uma tabela de auxiliares especiais que devem ser usados sob cada tipo 
de necessidade e de necessitado. Usar o auxiliar de pessoas apenas para indicar a idade 
da pessoa necessitada ou grupo. 

Ex.: 364.69-053.97  
        648.5 Serviço de apoio aos idosos incapacitados na limpeza da casa                                              

364-1 Teorias do serviço social. Bem-estar social 

364-2 Princípios da assistência. Objectivos. Utentes. Direitos de assistência. Condições para o 
serviço social. Excluídos do serviço social. Definição do nível mínimo de subsistência. 
Limiar da pobreza. Consequências do serviço social 

364-3A/Z Organizações do serviço social. Serviços voluntários. Cooperativas de auto-ajuda. Grupos 
de suporte 

364-4 Agentes do serviço social 
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364-5 Serviços de apoio social. Centros de dia. Lares. Refúgios. Hospícios, etc. 

364-6 Contribuições e pagamentos. Tipos de benefícios. Tipos de auxilio 

364-7 Processos de intervenção social. Actividade executiva. Administração social. Serviço social 
de casos, de grupos e de comunidades (adopção, apoio domiciliário, apoio de dia, apoio 
social, aconselhamento, apoio aos indivíduos, às famílias, às comunidades, apoio 
emocional, à vítima, aos sem-abrigo, serviços de saúde, etc.) 

364.2 Necessidades humanas básicas 

364.3 Benefícios sociais. Seguros sociais. Segurança social. Assistência social 

364.32 Subsídio na incapacidade para o trabalho, na saúde, nos acidentes, na invalidez, de 
nascimento 

364.33 Subsídio de desemprego 

364.35 Subsídio de velhice. Pensões 

364.37 Subsídios a dependentes sobrevivos 

364.38 Subsídios a crianças (por exemplo: subsídios de aleitamento) 

364.39 Rendimento mínimo 

364.4 Áreas de actuação do serviço social em geral. 

Nota: Para a actuação em relação a um problema específico utilizar 364.6 

364.6 Problemas sociais 

Ex.: 364.66 Problemas de endividamento dos desempregados 
       331.56 

364.61 Oportunidade. Injustiça social. Privação social. Desvantagem social. Desprivilegiados 

364.62 Apoio psicológico. Problemas psicológicos. Problemas de saúde mental. Problemas 
emocionais. Bem-estar psicológico. 

Ex.: 364.62 Problemas emocionais associados ao parto 
        618.4 

364.63 Abusos. Tratamento das doenças. Riscos de abuso. Abuso físico, violência. Abuso sexual. 
Abuso emocional. Negligência. Auto negligência. Bullying 

364.64 Relações interpessoais. Relações familiares. Discórdias conjugais. Problemas associados 
ao divórcio. Abandono. Pessoas desaparecidas. Falecimento 

364.65 Problemas sociais de acordo com as condições sociais (crises económicas, mudança 
social, guerras, industrialização urbanização) 

364.66 Problemas relacionados com os recursos financeiros. Pobreza. Dívidas. Riqueza 

364.67 Problemas relacionados com a educação. Iliteracia 
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364.68 Problemas relacionados com o meio ambiente. Problemas de habitação. Dos sem-abrigo. 
Bairros degradados, bairros de lata, habitações sobrelotadas 

364.69 Problemas relacionados com a saúde. Incapacidades físicas. Dificuldades de mobilidade. 
Acamados 

365 DESEJO DE HABITAÇÃO E SUA SATISFAÇÃO. SEGURANÇA DA HABITAÇÃO 

365.2 Necessidade humana da habitação. Possibilidade de conseguir habitação tendo em vista a 
situação do mercado. Aquisição de habitação 

365.4 Desejo de habitação. Situação da habitação quanto à estrutura e terreno. Situação da 
habitação no edifício. Tamanho, planta, estilo arquitectónico, tempo de uso, a qualidade, 
etc. 

365.6 Segurança da habitação. Permanência na habitação ameaçada por notificações de 
rescisão de contrato, desentendimentos sobre renda. Habitação tornada inabitável por 
calamidades ou falta de reparação ou negligência. Expropriação. Protecção dos 
moradores. Reconstrução da habitação 

366 CONSUMO 

366.01 Teoria do consumidor 

366.02 Papel do consumidor na economia, na sociedade e sua história 

366.1 Comportamento do consumidor. Educação do consumidor 

366.2 Finanças do consumidor. Despesas do consumidor 

366.4 Riscos do consumidor. Queixas do consumidor 

366.5 Protecção do consumidor. Tipos de organização do consumidor. Auto-protecção dos 
consumidores individuais. Política do governo em relação ao consumidor. Protecção do 
consumidor pelo governo 

366.6 Informação ao consumidor. Informação em nome e em defesa dos interesses do 
consumidor. Aconselhamento do consumidor 

366.7 Acção do consumidor na defesa dos seus interesses 

368 SEGUROS. PROVISÃO COMUNITÁRIA ATRAVÉS DA PARTICI PAÇÃO NOS RISCOS 

368.01 Teoria e bases científicas de seguro. Tipos de seguros em geral. Estudos comparativos. 
Seguros de certos riscos e de certas somas 

368.02 Técnicas e métodos de seguro 

368.03 Tipos de empresas de seguro. Sociedades mutuárias. Companhias mistas, etc. 

368.04 Seguro voluntário e compulsório. Ausência de seguro 

368.07 Estrutura administrativa. Órgãos de administração 

368.08 Pessoal administrativo 
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368.1 Seguro das coisas em geral. Seguro de propriedades. Seguro contra perdas e danos. 
Seguros contra incêndios. Seguros de edifícios. Seguros de hipoteca. Outro tipo de 
seguros 

368.2 Seguro de transporte. Seguro postal de encomendas, cartas, embrulhos 

368.5 Seguro agrícola 

368.8 Seguro de riqueza, dos bens. Seguro de imponderáveis. Seguro contra perdas 
financeiras. Seguro de riscos excluídos. Outros tipos de seguro. Seguro de 
responsabilidades civis. Seguro de responsabilidade de terceiros 

368.9 Seguro privado para pessoas 

368.91 Seguro de vida 

368.94 Seguro privado contra incapacidade para o trabalho 

368.95 Seguro privado contra o desemprego 

368.96 Seguro de partes do corpo ou de capacidades que são essenciais ao desempenho da 
profissão, como por exemplo os dedos de um pianista, as pernas de uma bailarina 

368.97 Seguro de viagem 

368.98 Seguro contra intervenção na vida privada. Seguro contra processos de divórcio. De 
rapto. Contra detenção ilegal 

37 EDUCAÇÃO 

37.0 Tipos fundamentais e princípios de educação 

37.01 Teoria e política da educação 

37.011 Conceitos básicos. Situação educacional 

37.012 Métodos de estudo da educação. Métodos de observação pedagógica 

37.013 Teoria geral da educação e ensino. Princípios da actividade pedagógica. Práticas 
pedagógicas. Educação formal. Teoria da educação 

37.014 Política educacional. Trabalho educacional. Direito à educação. Liberdade de ensino. 
Educação compulsória. Organização da escolaridade. Significado da educação na vida das 
pessoas. Combate à iliteracia. Campanhas de literacia. Escola e relações internacionais. 
Organização internacional de educação. Reformas escolares. Erros políticos. Planeamento 
do sistema educacional. Aspectos religiosos, sociais e económicos da política de 
educação. Denominação das escolas. Descentralização das escolas. Autonomia das 
escolas. Inspecção e fiscalização escolar. Órgãos consultivos dos pais. Conselhos e 
comissões do governo para a educação 

37.015 Disciplinas da teoria educacional. Ciências pedagógicas especiais. Climatologia 
educacional. Antropologia educacional. Genética. Psicologia educacional. Capacidade de 
ser educado. Sociologia educacional. Economia educacional 

37.016 Currículos (como assunto) 
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37.017 Fins e ideais da educação. Educação para a cidadania. Educação para ser membro da 
sociedade. Ideais científicos, humanos, religiosos, morais, intelectuais 

37.018 Modelos de educação. Educação em casa com professores priva dos e/ou explicadores. 
Educação na escola. Atitude dos pais perante a escola. Aconselhamento educacional aos 
pais. Educação dos pais. Encontros e reuniões de pais. Organizações de pais. Associações 
de pais-professores. Educação em regime de internato. Forma organizacional da 
instrução. Cursos nocturnos, à distância, por correspondência, por rádio e televisão. 
Formas de organização das escolas, instituições. Escolas pequenas. Escolas permanentes. 
Escolas que ensinam em línguas estrangeiras. Escolas estrangeiras. Escolas práticas e de 
treino. Escolas experimentais 

37.02 Questões gerais de didáctica e método 

37.022 Métodos e princípios de teorias e sistemas específicos 

37.025 Métodos para o desenvolvimento mental, intelectual e capacidade criativa 

37.026 Princípios didácticos. Princípios do ensino 

37.03 Desenvolvimento da inteligência. Desenvolvimento e formação da personalidade. 
Educação através do estudo e observação da natureza. Educação moral. Educação social. 
Educação para a justiça. Educação para a ajuda mútua. Educação para o trabalho. 
Educação política. Educação nacionalista e patriótica. Educação militarista. Educação 
pacifista. Treino para a liderança e gestão. Educação artística. Desenvolvimento das 
capacidades mentais, concentração, etc. 

37.04 Educação em relação ao educando. Orientação 

37.041 Auto-educação. Auto-ensino. Autodidactismo 

37.042 Factores individuais. Aptidões. Física. Mental 

37.043 Factores de grupo. Integração e segregação na educação (raças, sexo, etc.) 

37.044 Duração da educação, do ensino 

37.046 Níveis de ensino. Ensino básico. Secundário. Superior 

37.047 Diferenciação organizacional de acordo com a vocação, a carreira futura 

37.048 Aconselhamento. Orientação. Orientação pedagógica, educacional e vocacional 

37.05 Fontes de financiamento, manutenção das escolas. Financiamento público e privado. 
Escolas públicas. Escolas privadas 

37.06 Problemas sociais. Relações escola-família 

37.061 Circunstâncias sociais. Contexto social 

37.062 Relações entre as instituições educacionais e os seus membros. Relações entre alunos e a 
escola 

37.063 Relações entre a instituição educacional e os antigos alunos 
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37.064 Relações interpessoais. Pais-professores. Professores-alunos. Entre alunos 

37.065 Estudantes casados. Problemas destes estudantes 

37.068 Trabalho social voluntário extra-escolar. Trabalho voluntário dos estudantes 
(individualmente ou em grupo) 

37.07 Organização, administração dos estabelecimentos de ensino 

37.08 Gestão do pessoal nas escolas (selecção, admissão, promoção, reformas) 

371 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO. SISTEMAS EDUCATIVOS. ORGA NIZAÇÃO ESCOLAR 

371.1 Gestão das escolas 

371.11 Administração escolar. Directores. Membros dos conselhos directivos. Gestão das escolas 

371.12 Gestão e organização do corpo docente e pessoal não docente. Conselheiros e peritos de 
educação. Conferências de professores. Qualificações dos professores. Diplomas. Outras 
pessoas (por exemplo: psicólogos, assistentes sociais). 

Ex.: 371.12 Psicólogos nas escolas 
      159-051 

371.13 Formação de professores e educadores. Treino e formação pedagógica e psicológica. 
Formação prática. Prática de ensino. Formação especializada. Avaliação de professores e 
educadores 

371.14 Outros desenvolvimentos da formação dos professores e educadores 

371.15 Estatuto social da profissão. Padrões profissionais. Imagem pública 

371.16 Comunidade e cooperação dos professores. Organização da escola. Política educacional 
da escola 

371.2 Organização da instrução, do ensino 

371.21 Organização da instrução com referência aos alunos, aos professores e escolas. Alunos, 
estudantes. Registo, selecção, orientação, admissão. Tipos de alunos, estudantes. 
Progressão dos alunos. Aproveitamento. Conclusão. Abandono da escola. Professores. 
Tipos de professores. Atribuições. Programas de ensino. Planos de aulas. Cursos 
obrigatórios. Cursos específicos. Recursos financeiros dos alunos e outras questões 
sociais (por exemplo: transportes, passes sociais, centros de férias, bolsas de estudo, etc.) 

371.22 Taxas escolares. Mensalidades. Taxas de matrícula 

371.23 Divisão do ano escolar. Períodos lectivos, semestres. Viagens de estudo, excursões. 
Feriados escolares. Férias. Festas e comemorações 

371.25 Duração dos estudos. Frequência escolar. Tamanho das classes. Rácio aluno-professor. 
Classes superlotadas. Classes paralelas. Classes divididas. Classes especiais 

371.26 Avaliação dos alunos. Testes. Métodos combinados de avaliação. Métodos de avaliação 
psicológica dos alunos. Processo escolar do aluno  
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371.27 Sistemas de avaliação. Exames (orais e escritos). Notas. Certificados de exame. Diplomas. 
Graus 

371.3 Métodos e processos de ensino 

371.31 Formas de ensino em geral 

371.32 Aulas. Trabalho escolar. Trabalho do professor. Trabalho do aluno 

371.33 Ensino oral. Leituras. Debates supervisionados. Métodos audiovisuais. Seminários. Cursos 
de férias 

371.38 Educação através de actividade prática. Trabalhos manuais. Workshops. Recreação e 
jogos. Eventos culturais e artísticos. Com petições e concursos. Trabalho prático. Trabalho 
de laboratório. Experiências. Coleccionismo (como actividade educativa) 

371.39 Outros métodos de ensino e formas de instrução. Instrução suplementar. Explicadores 

371.4A/Z Sistemas educacionais (por exemplo: Dalton, Montessori, etc.) 

371.5 Ordem e disciplina escolar 

371.51 Regulamentos escolares. Regras de conduta e comportamento. Obrigações e direitos dos 
alunos 

371.52 Presença e ausência. Pontualidade e atrasos. Absentismo escolar 

371.53 Incentivos. Prémios. Recompensas 

371.54 Castigos e medidas disciplinares 

371.55 Castigos corporais 

371.57 Responsabilidade dos alunos na manutenção da ordem. Delegado de turma, etc. 

371.59 Participação dos alunos na gestão da escola. Poder dos estudantes 

371.6 Local da escola. Terrenos, construções e instalações da escola. Equipamento de ensino 

371.61 Local da escola. Recinto escolar. Património da escola. Recreios. Campos de jogos, etc. 

371.62 Construções. Edifícios e instalações da escola 

371.63 Mobiliário escolar. Decoração dos interiores 

371.61/.69 Equipamento de ensino. Materiais de ensino. Materiais didácticos 

371.64 Bibliotecas. Colecção de livros 

371.65 Museus. Colecção de objectos 

371.66 Instrumentos e aparelhos científicos 

371.67 Materiais de ensino tradicionais (geralmente impressos). Livros. Livros escolares. Material 
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cartográfico 

371.68 Materiais audiovisuais. Gramofone. Gravadores. Rádios. Filme cinematográfico. Material 
de projecção. Televisão 

371.69 Objectos. Modelos. Máquinas. Simuladores. Jogos. Brinquedos educacionais, etc. 

371.7 Saúde e higiene escolar. Estado de saúde em geral. Cuidados de saúde e higiene física e 
mental 

371.8 Vida estudantil 

371.81 Quadro de honra 

371.82 Noviciado. Novos alunos. Caloiros 

371.83 Associação de alunos para além das escolares 

371.84 Associações escolares, clubes, sociedades de natureza académica, cultural e científica 

371.87 Residências de estudantes. Alojamentos. Repúblicas. Pavilhões 

371.89 Costumes e tradições escolares e estudantis. Festivais. Comemorações. Trajes 
académicos. Comícios. Assembleias. Greves. Sitting 

373 TIPOS DE ESCOLAS 

373.1 Organização da escola 

Nota: Subdividir como 371 

373.2 Formas de ensino pré-escolar 

373.21 Organização da educação pré-escolar. 

Nota: Subdividir como 371. 
Ex.: 373.211.4 Formação dos educadores de infância  

373.22/.24 Creches. Infantários. Jardins-de-infância 

373.25 Infantários especiais (por exemplo: para crianças com deficiência) 

373.29 Pré-primária 

373.3 Escolas do ensino básico 

373.31 Organização das escolas básicas. 

Nota: Subdividir como 371 

373.32 Primeiro ciclo 

373.33 Segundo ciclo 

373.34 Terceiro ciclo 

373.4 Transição para a escola secundária 
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373.41 Organização da educação de transição para a educação secundária. 

Nota: Subdividir como 371 

373.43 Classes e cursos de transição. Ciclo de observação 

373.44 Departamentos ou escolas de preparação para o nível secundário 

373.5 Escolas do ensino secundário 

373.51 Organização das escolas secundárias. 

Nota: Subdividir como 371 

373.52 Escolas com educação orientada para formação posterior 

373.54 Escolas de acordo com as áreas opcionais 

373.55 Sistemas combinados de escolas para formação geral. Escolas para todas as idades. 
Escolas integradas 

373.57/.58 Escolas de preparação para o ensino superior 

373.6 Ensino especializado, técnico-profissional 

374 ENSINO EXTRA-ESCOLAR 

374.1 Organização da auto-educação. Autodidactismo. Educação em grupo 

Nota: Subdividir como 371 

374.3 Trabalho de educação da juventude 

374.31 Organização da educação da juventude. 

Nota: Subdividir como 371 

374.32 Trabalho de treino da juventude 

374.33 Assistência social à juventude 

374.7 Educação de adultos 

374.71 Organização da educação de adultos. 

Nota: Subdividir como 371 

374.72 Universidades do povo. Centros de educação de adultos 

374.73 Associações, movimentos de educação de adultos 

376 EDUCAÇÃO, ENSINO E TREINO DE GRUPOS ESPECIAIS. ESCO LAS ESPECIAIS 

376.1 Organização das escolas especiais 

Ex.: 376.1-054.6 Educação de imigrantes 
       376.1-056.2 Educação de doentes, inválidos 
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376.7 Educação para grupos especiais e minoritários 

376.72 Educação de determinados grupos religiosos  

376.74 Educação de determinados grupos étnicos, raciais ou Linguísticos 

377 ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL. ENSINO TÉCNICO. FORMA ÇÃO PROFISSIONAL 

377.1 Organização do ensino técnico-profissional, técnico, de for mação profissional 

Nota: Subdividir como 371 

377.2 Formação que não conduz a ocupações qualificadas. Formação,não especializada, 
semiespecializada 

377.3 Formação que conduz ao trabalho especializado. Comerciantes, etc. Institutos 
comerciais e técnicos, etc. 

377.35 Ensino na escola combinado com a formação de aprendizes em escolas oficiais ou nos 
locais de trabalho. Cursos profissionalizantes. Cursos durante folga diurna. Cursos que 
alternam o ensino teórico com o prático 

377.36 Escolas vocacionais. Escolas técnicas 

377.4 Aperfeiçoamento e reciclagem de trabalhadores especializados. Escolas de comércio. 
Escolas de artes e ofícios. Aperfeiçoamento e reciclagem no trabalho. Formação contínua 

377.5 Formação profissional superior para graus técnicos e de supervisão (inclusive cursos de 
acesso à universidade) 

377.6 Formação profissional que começa no acesso à universidade, mas não conduz a uma 
qualificação académica 

377.8 Escolas, institutos e cursos de formação de professores 

378 ENSINO SUPERIOR. UNIVERSIDADES 

378.09 Faculdades. Departamentos. Escolas integradas em universidades 

378.1 Organização, gestão e administração do ensino superior 

378.11 Corpo docente e discente. Órgão de gestão. Conselho. Senado. Disciplina e gestão interna 
das universidades 

378.14 Organização do estudo e do ensino. Matrícula. Desistência. Abandono. Organização dos 
estudos. Taxas e encargos do ensino. Divisão do ano académico. Planeamento dos 
estudos. Duração dos estudos. Métodos de ensino universitário (seminários, trabalho de 
laboratório, etc.) 

378.16 Campus universitário. Edifícios. Equipamento. 

Nota: Subdividir como 371.6 

378.17 Saúde e cuidados médicos dos estudantes universitários 

378.18 Vida, costumes dos estudantes. 
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Nota: Subdividir como 371.8 

378.2 Graus. Qualificações. Diplomas. Exames de qualificação 

378.21 Direito de conferir graus académicos. Júris. Reconhecimento dos diplomas 

378.22 Graus académicos. Bacharel, licenciado, mestre, doutor, assistente, etc. 

378.24 Qualificações académicas que dependem de realizações práticas. Graus baseados em 
exames, dissertações e teses. Teses de doutoramento 

378.25 Graus honoríficos (por exemplo: Doutor honoris causa) 

378.28 Qualificações conferidas por sociedades do conhecimento, corpos profissionais 

378.3 Bolsas de estudo. Subsídios. Financiamento de estudos académicos 

378.31 Doações para o ensino superior 

378.32 Dotações. Subsídios para estudos. Bolsas atribuídas por instituições privadas. 
Competições, concursos abertos 

378.33 Dotações, doações para investigação académica. Bolsas de estudo para investigadores 

378.34 Bolsas de estudo para estudantes. Bolsas para viagens. Bolsas de estudo oficiais, doadas 
por instituições privadas 

378.36 Recursos financeiros dos estudantes. Rendimentos. Salários antecipados. Trabalho em 
part-time. Empréstimos 

378.37 Apoio social a estudantes. Clínicas para os estudantes 

378.4 Universidades 

378.6 Escolas e institutos especializados de ensino superior equiparados a universidades 

Ex.: 378.6 Academia Militar 
       355 

379.8 LAZER 

379.8.091 História e origem do lazer, do tempo livre 

379.8.092 Influência e efeitos do lazer no indivíduo 

379.8.093 Influência e efeitos do lazer na comunidade 

379.8.095 Influência e efeitos do lazer na natureza, no meio ambiente 

379.81 Organização e recursos para o lazer. 

Nota: Subdividir como 371 

379.82 Lazer e recreação em casa, em áreas cobertas em geral. Interesses culturais. Hobbies. 
Passatempos 
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379.83 Lazer e recreação ao ar livre 

379.84 Recreação ao ar livre de acordo com o ambiente físico (urbano, rural, na montanha, na 
praia, etc.). Organização geral e recursos 

39 ETNOLOGIA. ETNOGRAFIA. USOS E COSTUMES. TRADIÇÕES. MODO DEVIDA. FOLCLORE 

390.4 Nudismo. Nudez. Naturismo 

391 VESTUÁRIO. TRAJE. MODA E ADORNO 

391.1 Vestuário masculino 

391.2 Vestuário feminino 

391.3 Vestuário das crianças 

391.4 Peças de roupa individuais. Acessórios 

391.5 Estilos de penteado. Estilos de barba 

391.6 Cuidados do corpo. Cuidados de beleza. Perfumes 

391.7 Adornos. Ornamentos. Jóias. Distintivos. Insígnias 

391.8 Máscaras 

391.9 Ornamentação do corpo humano e outros objectos. Tatuagens. Pintura corporal. 
Desfiguramento, mutilação decorativa. Piercinq. Ornamentação dos animais, plantas e 
objectos. Ornamentação de edifícios 

392 USOS E COSTUMES NA VIDA PRIVADA 

392.1 Ritos de passagem. Nascimento. Baptismo. Circuncisão. Puberdade. Adolescência. 
Maioridade. Casamento 

392.2 Sacrifícios de seres humanos. Rituais de morte. Sacrifícios por mutilação. Assassinos 
insanos (vampiros, lobisomens) 

392.3 Vida familiar. Sistemas de organização familiar. Relações de parentesco. Patriarcado. 
Matriarcado. Consanguinidade do lado da mãe. Relações de parentesco artificiais. 
Irmãos de sangue. Hierarquia familiar. Posição do homem, da mulher, dos filhos 

392.4 Corte. Namoro. Flirt. Noivado. Esponsais 

392.5 Casamento. Bodas. Núpcias. Costumes de casamento. Direito sexual pressuposto do 
senhor feudal. Agamia. Celibato. Monogamia. Poligamia. Formas de casamento. 
Casamentos em grupo. Endogamia. Exogamia. Casamentos dentro da própria família. 
Casamentos por rapto e compra. Costumes durante o casamento 

392.6 Relações entre sexos. Amor e arte do amor. Concubinagem. Casamento 
consuetudinário. Casamento morganático. Celibato como ritual. Abstinência sexual. 
Promiscuidade. Prostituição 

392.7 Amizade. Hospitalidade. Inimizade 
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392.8 Hábitos ligados à refeição. Costumes na preparação e consumo da comida. Jejuns. 
Alimentos proibidos. Estimulantes. Narcóticos. Costumes na preparação e consumo de 
bebidas. Ingestão de terra. Ingestão de outras substâncias indigestas e excêntricas. 
Canibalismo. Antropofagia 

392.91 Nomes de pessoas, de famílias, de dás, de tribos. Alcunhas. Diminutivos 

393 CERIMÓNIAS FÚNEBRES. RITOS MORTUÁRIOS 

393.1 Enterro. Sepultamento 

393.2 Cremação. Incineração. Piras mortuárias 

393.3 Embalsamamento. Mumificação. Máscaras mortuárias 

393.4 Velório. Vigília 

393.7 Luto 

393.9 Outros costumes fúnebres. Cortejos fúnebres. Danças da morte. Carpideiras. Oferendas 
fúnebres. Tratamento das esposas sobreviventes. Imolação das viúvas 

394 VIDA PÚBLICA. VIDA POPULAR. VIDA QUOTIDIANA. VIDA DE CORTE. CERIMONIAL SOCIAL 

394.1 Banquetes. Refeições públicas, cerimoniais 

394.2 Festas nacionais. Festas populares. Festivais, mascaradas. Feriados nacionais. Dias e 
períodos especiais. Dias especiais da família, dia da mãe. Dia dos mortos, etc. 

394.3 Jogos. Danças. Bailes 

394.4 Cerimónias oficiais. Festas. Coroações. Investiduras. Recepções. Visitas de Estado. 
Cerimónias de abertura. Espectáculos públicos. Festivais comemorativos. Jubileus. 
Espectáculos comemorativos (por exemplo: fogo de artificio) 

394.5 Procissões. Cortejos. Paradas. Corsos. Marchas. Desfiles 

394.6 Feiras anuais. Quermesses. Mercados 

394.7 Festivais de cavalaria. Justas. Torneios 

394.8 Combates. Duelos. Suicídios (haraquíri) 

394.9 Hospitalidade pública. Relações sociais internacionais. Organização das relações entre 
os diversos países. Comportamento em relação a pessoas específicas. Recém-chegados. 
Noviços. Baptismo de passagem da linha do equador 

395 CERIMONIAL SOCIAL. ETIQUETA. PROTOCOLO. BOASMANEIRAS. FORMALIDADES SOCIAIS. 
HIERARQUIA SOCIAL.TÍTULOS 

395.3 Hierarquia social 

395.5 Saudação. Cumprimento. Despedida. Beija-mão. Sinais de respeito. Vénias. Mesuras 

395.6 Etiqueta na conversação. Formas de tratamento. Uso de pronomes na segunda e 
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terceira pessoa. Familiaridade. Formalidade 

395.7 Etiqueta epistolar. Formas polidas na correspondência 

395.8 Expressões de simpatia. De solidariedade nas emoções. Felicitações. Congratulações. 
Condolências. Comiserações 

398 FOLCLORE EM SENTIDO RESTRITO 

398.1 Tradições populares. Sabedoria popular 

398.2 Histórias. Narrativas. Contos. Histórias de fadas. Fábulas. Contos mitológicos. Lendas. 
Anedotas. Humor popular. Piadas. Gracejos 

398.3 Superstições. Crenças e costumes populares. Crenças e costumes relativos ao fogo. 
Fogueiras, rituais nos solstícios. Crenças e costumes relativos a lugares particulares. 
Crenças e costumes relativos a tempos e festas específicos. Dias santos e feriados em 
geral (festival da Primavera, Páscoa. Costumes de Páscoa, festivais das colheitas, São 
Martinho, Natal, etc.). Crenças e costumes em casa 

398.4 O sobrenatural. Espíritos bons e maus (demónios, fantasmas, espíritos da natureza, 
dragões, anões, bruxas, magos, feitiça rias, etc.). Fantasmas 

398.5 Literatura popular. Drama tradicional. Livros populares. Livros de amizade. Teatro 
popular. Fantoches. Marionetas 

398.6 Enigmas. Adivinhas. Divisas (família). Heráldica popular. Piadas populares. Motes 

398.7 Livros de sonhos. Interpretações populares dos sonhos 

398.8 Canções populares. Baladas. Cânticos. Canções patrióticas. Canções de equipa. Cantigas 
para crianças. Cantigas de amizade. Cantigas de amor. Cantigas relacionadas com o 
trabalho. Cantigas de despedida, etc. 

398.9 Provérbios. Adágios. Ditos populares. Máximas. Zombarias. Ironias. Nomes populares 
para pessoas, plantas, animais, lugares, ruas, etc. 
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5 

MATEMÁTICA E CIÊNCIAS NATURAIS 

 

50 GENERALIDADES SOBRE AS CIÊNCIAS PURAS 

501 GENERALIDADES SOBRE AS CIÊNCIAS EXACTAS. CIÊNCIAS MATEMÁTICAS EM SENTIDO 
LATO, INCLUINDO ASTRONOMIA, MECÂNICA, FÍSICA MATEMÁTICA 

502/504 CIÊNCIA AMBIENTAL. CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS. AMEAÇAS AO 
AMBIENTE E PROTECÇÃO CONTRA AS MESMAS 

502 O MEIO AMBIENTE E A SUA PROTECÇÃO 

502.1 O ambiente e a sociedade. Conservação e protecção em geral 

502.11 Interacção, interdependência do ambiente e da sociedade. Benefícios mútuos, etc. 

501.12 Consciência ambiental. Perspectiva «verde». Assuntos ambientais. «Ambiente» 

502.13 Medidas de conservação e de gestão. Desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável. 
Melhoria 

502.14 Medidas sociais, administrativas, legislativas sobre conservação Ambiental. 

Ex.: 502.14(063) Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e 
desenvolvimento 

         502.14 Organizações para promover a conservação ambiental 
         061                                                                

         502.14       Partidos «Verdes» 
         329.63  

502.15 O ambiente no que se refere ao planeamento e ao desenvolvimento 

502.17 
 

Protecção do ambiente em geral. Protecção, utilização racional e renovação dos recursos 
naturais. Protecção de elementos vivos em perigo de extinção. Controlo de utilização dos 
recursos, abstenção de desperdício, racionamento de recursos. Medidas científicas e 
técnicas de conservação. Medidas de restauração, socorro e salvamento. Reciclagem. 
Utilização de materiais biodegradáveis. Controlo da qualidade ambiental. Controlo da 
poluição 

502.2 O meio ambiente como um todo 

Nota: Para estudo da natureza, observação da natureza, história natural (anteriormente 
neste número) ver 57.081 
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502.21 Recursos naturais e energia. O mundo vivo. A biosfera 

502.22 O ambiente criado pelo homem 

502.3/7 Partes do meio ambiente 

502.3 Ambiente atmosférico 

502.5 Crosta terrestre. Paisagem. Panorama 

Nota: Para natureza como um todo, equilíbrio, perigo, danos, ameaça de destruição 
(anteriormente neste número) ver 502.2 e 504 

502.51 Ambiente hidrosférico 

502.52 Ambiente litoesférico. Solo 

502.6 Meio ambiente glaciar. Gelo. Neve 

502.7 Interior da Terra 

504 AMEAÇAS AO AMBIENTE 

504.1 Danos directos. Depredação. Ameaça de depredação 

504.11 Depredação em massa, espoliação. Destruição 

504.12 Esgotamento ou exaustão devido a exploração excessiva ou má utilização. Erosão. 
Desflorestação. Desertificação 

504.2 Danos acidentais por agente natural ou desconhecido 

504.3 Danos por um agente natural conhecido 

504.4 Danos por causas naturais. Desastres naturais. Perigos naturais 

504.5 Danos cansados por materiais perigosos. Poluição 

504.6 Danos cansados por factores físicos 

504.61 Danos causados pelo homem ao ambiente 

504.7 Aquecimento global. «Efeito de estufa» 

504.8 Inverno nuclear 

504.9 Danos humanos propositados e voluntários ao meio ambiente. Vandalismo 

51 MATEMÁTICA 

51-3 Técnicas de computação. Cálculos. Programas. Mecanismos 

51-32 Cálculo sem auxiliares 

51-33 Utilização de tabelas 
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51-35 Utilização de mecanismos mecânicos, gráficos e outros. Réguas de cálculo. Nomogramas 

51-37 Uso de calculadoras, computadores, em matemática 

51-7 Estudos e métodos matemáticos noutros campos do conhecimento. Matemática 
científica. Matemática actuarial 

51-8 Jogos e diversões matemáticos 

510 CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTAIS E GERAIS DA MATEMÁTICA 

510.2 Fundamentos da matemática 

510.21 Considerações filosóficas gerais. Aspectos críticos. Antinomias lógicas 

510.22 Teoria dos conjuntos. Abordagem teórica de conjuntos. Teoria ingénua de conjuntos 

510.23 Formalismo (aspectos matemáticos) 

510.24 Intuicionismo (aspectos matemáticos) 

510.25 Abordagem construtiva. Matemática construtiva 

510.26 Positivismo lógico 

510.27 Semântica lógica. Antinomias semânticas 

510.5 Algoritmos. Funções computáveis 

510.51 Teoria dos algoritmos: considerações gerais 

510.52 Complexidade algorítmica 

510.53 Problemas algorítmicos. Teorias das hierarquias 

510.54 Teoria algorítmica dos conjuntos 

510.56 Teoria geral dos cálculos 

510.57 Funções computáveis, recursivas 

510.6 Lógica matemática 

510.62 Linguagens lógicas. Linguagens lógico-objecto 

510.63 Teorias lógicas. Teorias lógico-objecto. Sistemas lógicos clássicos. Lógica proposicional (e 
cálculo). Lógica dos predicados (e cálculo) 

510.64 Sistemas não clássicos, sistemas formais de lógica. Lógica modal. Lógica de valor 
múltiplo. Formalização da lógica tradicional. Lógica indutiva. Lógica probabilística 

510.65 Teorias lógico-matemáticas 
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510.66 Pesquisa de inferência e problemas de decisão na lógica e nos cálculos lógico-
matemáticos 

510.67 Teoria dos modelos 

510.67 Sistemas matemáticos gerais 

510.8 TEORIA DOS NÚMEROS 

511 Aritmética. Teoria elementar dos números 

511.1 Construção de sistemas numéricos (números naturais, números inteiros, números reais, 
números complexos). Notações de números 

511.11 Números inteiros e sua manipulação. Adição. Subtracção. Multiplicação. Divisão 

511.12 Factores. Fracções. Razão. Proporções. Percentagens 

511.13 Raízes e a sua extracção. Números irracionais. Números incomensuráveis. Números 
imaginários. Números complexos 

511.14 Teoria dos números elementares. Funções aritméticas (teoria elementar). Sequências de 
números (incluindo sequências de Faray). Números especiais e polinómios (incluindo 
números e polinómios Bernoulli). Teoria combinatória dos números (incluindo melhores 
elementos de partições) 

511.17 Teoria algébrica dos números 

511.2 Campos locais 

511.22 Campos algébricos de números 

511.23 Campos funcionais algébricos de uma variável num campo finito 

511.26 Números algébricos especiais (incluindo números - PV) 

511.3 Teoria analítica dos números 

511.31 Métodos elementares na teoria analítica dos números 

511.32 Estimativas em somas trigonométricas e somas de caracteres. Somas de Gauss. Somas de 
Klosterman. Somas de Dedekind. Somas de Weyl 

511.33 Teoria multiplicativa dos números 

511.34 Teoria aditiva dos números. Métodos analíticos 

511.35 Assimptótica e estimativas de funções de números 

511.38 Formas automórficas 

511.4 Aproximações de Diofante e desigualdades. Teoria dos números transcendentais. 
Geometria dos números 

511.41 Fracções contínuas. Generalizações de algoritmos de fracções contínuas 
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511.42 Aproximações de Diofante: teoria geral 

511.43 Teoria analítica das desigualdades de Diofante (método circular). Partes fraccionais. 
Distribuições uniformes. Aplicações a análise numérica 

511.44 Aproximação por números racionais e algébricos a números algébricos (incluindo 
desigualdades de Thue e suas generalizações) 

511.46 Teoria de números transcendentais 

511.48 Geometria dos números 

511.5 Equações de Diofante. Teoria das formas 

511.52 Equações algébricas de Diofante 

511.53 Equações de Diofante não-algébricas 

511.55 Teoria das formas quadráticas 

511.57 Teoria de formas de mais alto grau e sistemas de formas 

511.7 Teoria métrica dos números. Teoria probabilística dos números 

511.8 Aritmética não-comutativa 

511.82 Aritmética de matrizes 

511.86 Aritmética de álgebras centrais simples 

511.88 Aritmética de álgebras gerais e anéis 

512 ÁLGEBRA 

512.1 Álgebra elementar: operações, fórmulas 

512.12 Adição. Subtracção. Multiplicação. Divisão. Progressões 

512.13 Identidades e desigualdades 

512.14 Fórmula de binómio. Soma das potências dos primeiros números, etc. Potências dos 
polinómios 

512.5 Álgebra geral 

512.53 Semigrupos. Semigrupos com condições finitas. Conjuntos geradores, relações e 
identidades de semigrupos. Equivalências e complexos em semigrupos. Homoformismo. 
Semigrupos e transformações. Semigrupos inversos (grupos generalizados). Complexos. 
Homoformismos. Semigrupos com estruturas adicionais. Várias generalizações de 
associatividade 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

114 

512.54 Grupos. Teoria dos grupos. Grupos abelianos. Grupos finitos. Relações entre elementos 
de grupos. Relações entre subgrupos. Grupos solúveis generalizados e condições finitas. 
Grupos ordenados. Grupos topológicos. Representações de grupos abstractos. 
Caracteres de grupos. Generalizações de grupos. Grupóides. Quasigrupos. Anéis e 
módulos. Anéis associativos e álgebras. Módulos. Classificação homológica de anéis. 
Anéis e álgebras não associados. Anéis e módulos ordenados. Teoria geral de anéis 
topológicos, módulos, campos. Generalizações sobre anéis 

512.55 Anéis e módulos 

512.56 Reticulados, incluindo anéis e álgebras boleanos. Conjuntos parcialmente ordenados. 
Anéis e álgebras boleanos. Tipos de reticulados. Representações de reticulados. 
Generalizações de reticulados 

512.57 Álgebras universais. Álgebras livres 

512.58 Categorias. Teoria das categorias. Considerações gerais sobre a teoria das categorias. 
Functores. Representações de categorias. Categorias abelianas. Teoria geral de espécies 
de estruturas (segundo Ehresmann) 

512.6 Ramos especiais da álgebra 

512.62 Campos. Polinómios. Polinómios, incluindo binómios e factores primos. Teoria geral do 
campo. Campos finitos. Álgebra diferencial. Álgebra das diferenças 

512.64 Álgebra linear e multilinear. Espaços vectoriais. Teoria dos espaços vectoriais. Matrizes e 
mapeamentos lineares. Teoria das matrizes, Sistemas de equações lineares e de 
desigualdades. Álgebra multilinear. Formas 

512.66 Álgebra homológica. Complexos em cadeia. Filtragens. Pares exactos. Sequências 
expectrais. Functores derivados. Deformações das estruturas algébricas. Análogos 
algébricos de várias construções extraídas da topologia e da geometria algébrica 

512.7 Geometria algébrica 

512.71 Anéis e álgebras comutativos. Teoria local. Bases da geometria algébrica. Teoria geral dos 
anéis comutativos. Valorações nos anéis comutativos e teoria da divisibilidade. Anéis 
aritméticos. Anéis de Dedekind e Profer. Anéis polinómicos. Módulos em anéis 
comutativos. Álgebra local. Teoria local 

512.72 Estrutura e variações das variedades algébricas. Feixes de fibras. Feixes de vectores. 
Fibrações. Módulos de variedades algébricas. Estrutura das famílias. Variedades de 
Picard. Feixes de vectores algébricos. Teoria das variedades e representações algébricas 

512.73 Feixes algébricos: coomologia, coeficientes. Ciclos: teoria da intersecção, equivalência. 
Coomologia de Serre. Teoria k. Coomologia e tipologia de Grothendieck 

512.74 Grupos algébricos. Variedades abelianas. Grupos formais. Variedades e representações 
abelianas. Curvas elípticas. Grupos algébricos lineares. Grupos algébricos de 
transformações. Grupos e esquemas de grupos pró-algébricos 

512.75 Problemas aritméticos de variedades algébricas. Questões de racionalidade. Funções 
Zeta 
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512.76 Geometria birracional. Singularidades. Pontos singulares de variedades algébricas. 
Aplicações, etc. Sistemas lineares e aplicações racionais. Modificações e o problema dos 
modelos mínimos 

512.77 Curvas algébricas. Superfícies algébricas. Variedades algébricas Tridimensionais 

512.78 Espaços analíticos em campos arbitrários e completamente normalizados 

512.81 Grupos e álgebras de Lie. Teoria geral. Classes especiais de grupos de Lie. Grupos de Lie 
compactos, semi-simples, solúveis, nilpotentes. Subgrupos contínuos de grupos de Lie. 
Subgrupos de Cartan. Representações lineares dos grupos de Lie. Grupos de 
transformação de Lie. Espaços homogéneos. Subgrupos discretos. Grupos discretos de 
transformação. Teoria dos pseudo grupos contínuos (grupos de Lie infinitos). 
Pseudogrupos de Cartan. Subgrupos de Cartan em grupos de Lie infinitos. 

514 GEOMETRIA 

514.01 Fundamentos da geometria. Axiomática 

514.1 Geometria geral 

514.11 Geometria elementar, trigonometria, poligonometria. Geometria do plano. Geometria 
dos sólidos. Geometria elementar em espaços multidimensionais. Teoria das construções 
geométricas 

514.12 Geometria euclidiana e pseudo-euclidiana. Geometria analítica. Geometria analítica no 
plano euclidiano. Geometria analítica de rectas e de curvas. Geometria analítica no 
espaço euclidiano tridimensional. Geometria analítica de planos. Superfícies de segunda 
ordem, etc. Espaços pseudo-euclidianos. Espaços galileanos. Espaços semieuclidianos. 
Espaços bandeira 

514.13 Geometrias não-euclidianas. Geometria de Lobachevsky-Bolyai. Outras geometrias 
hiperbólicas. Geometrias elípticas 

514.14 Geometria afim. Geometria projectiva. Teoria algébrica de geometrias afins e projectivas 

514.15 Geometria de espaços com outros grupos fundamentais. Geometria conformal e seus 
análogos. Geometria simplética. Geometria biaxial e suas generalizações. Geometria 
biplanar 

514.16 Geometrias sobre álgebras. Espaços afins e projectivos sobre álgebras. Espaços 
quadráticos euclidiano e não-euclidiano. Espaços hermitianos euclidiano e não-
euclidiano. Espaços simpléticos 

514.17 Conjuntos convexos. Ordenações de figuras geométricas. Desigualdades geométricas. 
Conjuntos convexos. Ordenações das figuras geométricas. Desigualdades geométricas. 
Problemas extremos 

514.18 Geometria descritiva. Questões teóricas da geometria descritiva. Métodos práticos da 
geometria descritiva. Transformações de diagramas. Generalizações da geometria 
descritiva 

514.7 Geometria diferencial. Métodos algébricos e analíticos na geometria 
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514.74 Métodos algébricos e analíticos na geometria. Álgebra e análise vectorial. Álgebra e 
análise tensorial. Spinors. Cálculo de for mas exteriores. Álgebra de Grassman. Objectos 
geométricos. Representações de grupos de Lie. Diferenciação de Lie. Métodos de 
geometria diferencial no estudo de variedades imersas 

514.75 Geometria diferencial em espaços com grupos fundamentais. Geometria diferencial em 
espaços euclidianos e pseudo-euclidianos. Geometria diferencial nos espaços não-
euclidianos. Geometria diferencial afim. Geometria diferencial projectiva. Geometria 
diferencial em espaços com outros grupos fundamentais. Geometria diferencial de 
aplicações ponto a ponto. Geometria cinemática. Cinemática afim 

514.76 Geometria de variedades diferenciáveis e de subvariedades. Geometria de espaços 
fibrados. Estruturas infinitesimais e campos de objectos geométricos sobre variedades 
diferenciais. Espaços clássicos com conexões e suas generalizações. Geometria de 
espaços homogéneos. Geometria do grupo de Lie 

514.77 Geometria diferencial de subvariedades em geral e de variedades métricas. Geometria 
diferencial global de subvariedades. Subvariedades não-regulares. Geometria de 
variedades métricas. Geometria de Minkowsky. Geometria de Hilbert. Geometria da 
geodésia 

514.8 Estudo geométrico de objectos de mecânica e da física 

514.82 Questões e métodos geométricos na teoria da relatividade. Questões geométricas da 
cosmologia, da teoria do campo unificado, etc. 

514.83 Estudo geométrico dos campos de objectos físicos 

514.84 Métodos geométricos na mecânica quântica e na teoria das partículas elementares 

514.85 Métodos geométricos na mecânica em geral 

514.86 Métodos geométricos na mecânica de meios contínuos 

514.87 Questões e métodos geométricos na cristalografia 

514.88 Questões e métodos geométricos na óptica 

515.1 Topologia 

515.12 Topologia geral. Espaços topológicos. Espaços uniformes. Espaços de vizinhança. Espaços 
métricos. Topologia de espaços euclidianos. Aplicações contínuas. Dimensão. Outras 
invariantes topológicas numéricas. Teoria descritiva dos conjuntos dos espaços 
topológicos 

515.14 Topologia algébrica. Teoremas gerais das categorias e functores fundamentais. Teoria da 
homotopia: problemas básicos. Espaços com diversas propriedades adicionais gerais ou 
derivados de várias construções gerais. Espaços concretos. Computação de variantes 
homotópicas. Teoria da isotopia 
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515.16 Topologia das variedades. Topologia das variedades de dimensão pequena. Superfícies 
topológicas. Três variedades, quatro variedades topológicas. Nós. Conexões. Tranças. 
Variedades topo lógicas. Microfeixes. Mergulhos. Imersões. Topologia das variedades 
lisas e lineares por partes. Topologia de variedades lisas e providas de estrutura 
adicional. Variedades de Kähler. Variedades de Riemann. Operadores diferenciais e 
integrais em variedades 

515.17 Espaços analíticos. Teoria geral dos espaços analíticos complexos e reais. Teorema de 
Riemann-Roch. Aplicações e construções analíticas de espaços complexos. Espaços 
complexos de uma, duas e três dimensões. Classes de espaços complexos definidos por 
condições globais. Espaços holomorficamente convexos e completos. Generalizações de 
espaços analíticos. Espaços analíticos de Banach. Espaços parcialmente analíticos. 
Espaços fibrados holomórficos. Espaços complexos com um grupo de autoformismos. 
Funções automórficas. Funções elípticas, modulares, abelianas. Deformações de 
estruturas. Pseudogrupos 

517 ANÁLISE MATEMÁTICA 

517.1 Introdução à análise matemática 

517.13 Teoria dos números reais 

517.15 Fórmulas e expressões assintóticas 

517.16 Médias analíticas. Desigualdades 

517.17 Propriedades básicas das funções. Continuidade. Monotonicidade, etc. 

517.18 Estudo de funções concretas 

517.2 Cálculo diferencial. Diferenciação 

517.22 Diferenciais e derivadas 

517.23 Derivadas de ordem arbitrária 

517.26 Fórmula de Taylor no domínio real 

517.27 Estudo de variação e funções. Máximos e mínimos 

517.28 Outras aplicações analíticas do cálculo diferencial 

517.3 Cálculo integral. Integração 

517.31 Integrais indefinidos simples. Método geral de integração 

517.37 Integrais múltiplos 

517.38 Integrais definidas simples ou múltiplas 

517.4 Determinantes funcionais. Transformadas integrais. Cálculo operacional 

517.41 Determinantes funcionais 
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517.43 Operadores de cálculo vectorial (simbolismo de Hamilton) 

517.44 Transformadas integrais. Cálculo operacional. Transformadas de Laplace. Integral de 
Fourier. Transformadas de Fourier. Outras transformadas integrais e suas inversões. 
Convuloções. Cálculo operacional 

517.5 Teoria das funções 

517.51 Funções de uma variável real. Funções reais. Teoria descritiva das funções. Teoria 
métrica das funções 

517.52 Séries e sequências. Séries e sequências numéricas. Séries e sequências funcionais. 
Convergência. Diferenciação. Actividade. Teoremas tauberianos. Soma. Produtos 
infinitos. Fracções contínuas 

517.53 Funções de uma variável complexa. Funções racionais no domínio complexo. Sequências 
e séries de funções analíticas. Sistemas de funções. Fechamento de um sistema de 
funções. Séries de polinómios. Interpolação. Iteração 

517.54 Transformação conforme e problemas geométricos na teoria das funções de uma 
variável complexa. Funções analíticas e suas generalizações. Aplicações de domínios 
especiais. Propriedades de fronteira das funções analíticas. Problemas de valor da 
fronteira. Superfícies riemannianas de funções de uma variável complexa. Uniformização. 
Funções univalentes e multivalentes. Classes e espaços de funções analíticas. 
Generalizações de funções analíticas. Aplicações quase-conformes. Classes quase-
analíticas. Funções pseudo-analíticas. Funções monogénicas. Matrizes analíticas 

517.55 Funções de diversas variáveis complexas. Aproximação. Representações integrais. 
Funções holomórficas. Funções inteiras 

517.57 Funções harmónicas e suas generalizações. Funções subarmónicas. Funções 
poliarmónicas. Função plurissubarmónica 

517.58 Funções especiais. Funções hiperbólicas. Integrais de Euler e suas generalizações. 
Funções gama. Funções e integrais elípticas. Funções e polinómios de Bessel. Outras 
funções cilíndricas. Funções de Mathieu. Funções esféricas. Polinómios de Legendre. 
Polinómios ortogonais e suas generalizações (Chebyshev, Hermite, Jacobi, Laguerre, etc.). 
Séries e funções hipergeométricas 

517.9 Equações diferenciais. Equações integrais. Outras equações funcionais. Diferenças finitas. 
Cálculo de variações. Análise funcional 

517.91 Equações diferenciais ordinárias: teoria geral. Questões gerais. Teoremas de existência. 
Teoremas de unicidade. Teorema das propriedades diferenciais de soluções. Método de 
solução de diferentes tipos de equações. Primeiros integrais 

517.922 Equações não resolvidas em relação à derivada de ordem maior. Soluções singulares 

517.923 Tipos especiais de equações diferenciais ordinárias. Equações de Riccatti, hipergeo-
métricas de Bessel, de Mathieu, de Hill, etc. 

517.925 Sistemas e teoria analítica das equações diferenciais ordinárias 

517.926 Equações lineares e sistemas diferenciais ordinários 
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517.927 Problemas de valor de fronteira em equações diferenciais ordinárias. Valores 
característicos. Funções características 

517.928 Métodos assintóticos na teoria das equações diferenciais ordinárias. Método do valor 
médio. Variedades invariantes 

517.929 Equações diferenciais de diferenças (com argumentos retardados, etc.) 

517.93 Equações diferenciais especiais. Sistemas de mecânica analítica, controle automático, 
operadores. Sistemas dinâmicos. Equações de mecânica analítica. Equações de controle 
automático. Equações e sistemas pfaffianos. Equações diferenciais em sistemas infinitos, 
em espaços de Banach. Teoria dos sistemas dinâmicos 

517.95 Equações diferenciais parciais. Teoria geral das equações diferenciais parciais. Métodos 
variacionais. Métodos analíticos. Métodos de transformadas. Outros métodos. Teoria 
geométrica. Aproximações. Equações e sistemas gerais de primeira ordem. Propriedades, 
tipos, etc. Equações e sistemas gerais de ordem superior. Propriedades, tipos, etc. 
Problemas de valor de fronteira. Teoria geral. Equações sobre variedades. Problema de 
Cauchy para equações diferenciais parciais. Assintótica de soluções de equações 
diferenciais parciais. Equações e sistemas lineares e quase-lineares. Equações e sistemas 
não-lineares. Equações integrais e diferenciais da física matemática 

517.96 Diferenças finitas. Equações funcionais e integrais. Diferenças finitas. Equações 
funcionais. Desigualdades funcionais. Equações integrais 

517.97 Cálculo de variações. Teoria matemática do controle. Métodos analíticos funcionais no 
cálculo das variações. Teoria da existência. Métodos topológicos no cálculo das 
variações. Teoria das variações da geodésia. Teoria matemática do controlo. Controlo 
óptimo. Jogos diferenciais 

517.98 Análise funcional e teoria dos operadores. Axiomática da análise funcional. Espaços 
lineares com topologia e ordem ou outras estruturas. Operadores lineares. Equações de 
operadores lineares. Teoria espectral de operadores lineares. Álgebras topológicas. 
Teoria das representações de dimensão infinita. Medidas. Representações de álgebras 
booleanas. Teoria métrica de sistemas dinâmicos. Análise funcional não-linear e métodos 
de aproximação 

519.1 Análise combinatória. Teoria dos gráficos. Teoria geral da Análise combinatória. 
Factoriais. Partições 

519.11 Teoria da enumeração. Métodos gerais da enumeração. Sequências combinatórias de 
números e polinómios. Problemas de enumeração na análise combinatória. Teoria 
combinatória das divisões do número. Igualdades combinatórias. Desigualdades 
combinatórias. Problemas combinatórios na teoria da probabilidade 

519.14 Arranjos e configurações combinatórias especiais. Matrizes de problemas combinatórios. 
Matrizes de Hadamard. Problemas de mosaicos. Desenhos em bloco. Arranjos 
combinatórios de objectos geométricos 

519.15 Teoria combinatória. Transversais. Teoria de Ramsey. Conjuntos combinatórios 
ordenados. Problemas combinatórios extremos 

519.16 Problemas de algoritmos da análise combinatória. Questões gerais dos algoritmos 
combinatórios 
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519.17 Teoria dos gráficos. Teoria geral dos gráficos e suas representações. Classes particulares 
de gráficos. Árvores. Problemas métricos e topológicos da teoria dos gráficos. 
Propriedades estruturais dos gráficos. Cores. Classificação e enumeração dos gráficos e 
diagramas. Problemas extremos da teoria dos gráficos. Métodos das matrizes na teoria 
dos gráficos. Questões algorítmicas na teoria dos gráficos. Generalizações dos gráficos 

519.2 Probabilidade. Estatística matemática 

519.21 Teoria da probabilidade. Processos estocásticos. Fundamentos e axiomas da teoria da 
probabilidade. Teoria abstracta da probabilidade. Distribuições e densidades 
probabilísticas. Distribuição normal. Funções características. Medidas de dependência. 
Leis da divisibilidade infinita. Leis estáveis. Teoremas de limites. Processos estocásticos 
em geral. Processos de Markov. Processos estocásticos especiais. Funções aleatórias de 
diversas variáveis 

519.22 Teoria estatística. Modelos estatísticos. Estatística matemática em geral. Fundamentos 
da teoria estatística. Dispersão e relações estatísticas. Média estatística, desvios, etc. 
Suficiência. Estatística suficiente. Teoria da distribuição. Teoria assintótica. Teoria da 
caracterização e da estrutura. Teoria da inferência e da decisão 

519.23 Análise estatística. Métodos de inferência. Métodos paramétricos. Métodos não 
paramétricos. Estatísticas de variáveis dependentes. Tabelas de contingência. Métodos 
estatísticos multivariados 

519.24 Aplicações e modelos estatísticos especiais. Planos experimentais. Planos óptimos. 
Planos em bloco. Amostragem. Teoria da amostragem. Métodos sequenciais. Interrupção 
óptima. Técnica de soma cumulativa. Aproximação estocástica. Métodos de Monte Carlo. 
Processos estocásticos da estatística. Estimativa de processos estocásticos. Teste de 
hipótese. Estatística de processos pontuais. Análise de séries temporais. Autocorrelação. 
Regressão. Estatística de engenharia. Estatísticas de pesquisa operacional. Teoria das 
filas. Controlo de qualidade. Confiabilidade 

519.25 Manipulação dos dados estatísticos. Planeamento dos inquéritos e recolha de dados. 
Inquéritos por amostragem. Dados computacionais. Algoritmos. Apresentação de dados. 
Preservação dos dados originais. Bancos de dados. Uso dos dados estatísticos. Tipos de 
dados estatísticos 

519.6 Matemática computacional. Análise numérica 

519.61 Métodos numéricos de álgebra. Métodos numéricos para a solução de sistemas de 
equações alfabéticas lineares. Matriz quadrada. Matriz geral. Métodos numéricos para a 
inversão de matrizes. Métodos numéricos para calcular os autovalores e autovectores de 
matrizes. Métodos numéricos para a solução de equações e sistemas de equações 
transcendentais 

519.62 Métodos numéricos para a solução de equações diferenciais ordinárias. Problemas de 
Cauchy para equações diferenciais ordinárias. Problemas de valor de Fronteira para as 
equações diferenciais ordinárias 

519.63 Métodos numéricos para a solução de equações diferenciais parciais. Equações de 
segunda ordem do tipo elíptico. Equações de segunda ordem do tipo parabólico e 
hiperparabólico. Equações diferenciais parciais de ordem superior (e sistemas análogos) 

519.64 Métodos numéricos para a solução de equações integrais. Fórmulas quadráticas. Fórmula 
da quadratura 
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519.65 Aproximação. Interpolação. Aproximação de funções. Interpolação. Extrapolação. 
Diferenciação numérica. Método dos mínimos quadrados. Fórmulas empíricas 

519.66 Tabelas matemáticas e sua compilação. Tabelas gerais. Tabelas de conversão. Tabelas de 
logaritmos. Tabelas de funções elementares. Tabelas de funções transcendentais 

519.67 Métodos mecânicos, gráficos e outros da matemática computacional. Métodos 
mecânicos de cálculo (por exemplo: réguas de cálculo, calculadoras de mesa, etc.). 
Solução de problemas matemáticos pelo uso de sistemas de modelos. Métodos gráficos 
de computação. Nomografia. Dispositivos nomográficos. Métodos probabilísticos de 
computação. Solução de problemas de análise matemática e problemas aplicados 

519.7 Cibernética matemática 

519.71 Teoria de sistemas de controlo: aspectos matemáticos. Questões gerais da teoria do 
controlo. Modelos. Elaboração de modelos. Codificação. Teoria das redes. Problemas 
cibernéticos da teoria dos algoritmos. Máquinas universais. Autómatos. Questões de 
síntese na teoria do controlo. Problemas de síntese por classes concretas de esquemas. 
Métodos de síntese para classes diferentes de função. Minimização de funções 
booleanas. Problemas de análise na teoria do controlo. Sistemas funcionais. Problemas 
métricos. Transformações de identidade. Regras de transformação. Estabilidade. 
Confiabilidade. Confirmação. Síntese. Sistemas de correcção de erros. Testes 

519.72 Teoria da informação: aspectos matemáticos. Entropia. Volume de informação e suas 
propriedades. Teoremas assintóticos de codificação óptima. Teoria de Shannon. Canais. 
Computação das teorias da informação para canais e mensagens específicas. 
Computação da capacidade do canal. Computação de erro-probabilidade. Teoria 
algébrica dos códigos de correcção de erros. Códigos não homogéneos para mensagens. 
Métodos de codificação sequencial. Métodos de codificação em canais contínuos 

519.76 Semiótica. Teoria matemática dos sistemas de símbolos. Linguística matemática. Estudo 
sintáctico dos sistemas de símbolos. Interpretação significativa de conjuntos de símbolos. 
Decifração de sistemas de símbolos. Linguística matemática em geral. Pesquisas 
matemáticas gerais. Modelos para línguas e estruturas linguísticas. Semântica da língua: 
aspectos matemáticos. Matemática da tradução mecânica 

519.8 Investigação operacional 

519.81 Teoria da utilidade e aceitabilidade de soluções. Teoria geral da utilidade. Teoria das 
soluções estatísticas. Teoria da tomada de decisões 

519.83 Teoria dos jogos. Jogos antagónicos. Jogos de matriz. Jogos de não-coalizão. Jogos de 
bimatriz. Jogos de coalizão. Jogos dinâmicos. Jogos posicionais 

519.85 Programação matemática. Programação linear. Método simplex. Programação não-
linear. Métodos de relaxamento. Programação discreta. Programação paramétrica. 
Programação estocástica. Programação dinâmica. Jogos de múltiplos passos 

519.86 Teoria dos modelos económico-matemáticos. Modelos descritivos. Modelos 
macroeconómicos. Econometria (matemática). Modelos de optimização. Teoria do 
comportamento económico. Modelos de troca. Modelos de equilíbrio. Teoria da 
empresa. Selecção de carteiras (portefólio). Elaboração de modelos de aspectos 
específicos da economia. Modelos de formação de preços. Modelos de custo-eficiência. 
Modelos de ramificação 
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519.87 Modelos matemáticos para a investigação operacional. Teoria das filas. Sistemas de 
serviço. Simulação numérica. Teoria da confiabilidade e reserva. Controlo da qualidade. 
Teoria do controlo do suprimento e armazenamento. Teoria do inventário. Modelos de 
armazenamento. Modelos de reposição. Teoria dos grandes sistemas. Teoria da pesquisa 

52 ASTRONOMIA. ASTROFÍSICA. INVESTIGAÇÃO ESPACIAL. GEODÉSIA 

52-1/-8 Propriedades, processos, partes, etc. 

52-1 Modo de tratamento 

Nota: Estes auxiliares especiais são válidos apenas para as classes 52/524 

52-12 Investigação inicial. Objectos não identificados. Hipóteses iniciais. Predições. Pesquisas. 
Descobertas 

52-13 Observações e medidas. Dados reduzidos 

52-14 Resultados da análise. Avaliação das observações e medidas 

52-16 Tratamento e desenvolvimento teórico 

52-17 Tratamento numérico. Simulação. Técnicas matemáticas 

52-3 Propriedades e fenómenos, especialmente geométricos 

52-32 Posição e movimento 

52-33 Propriedades físicas (excepto radiação). Dimensões. Parâmetros de forma. Massa. 
Propriedades do volume físico. Variáveis do estado físico. Densidade. Pressão. 
Temperatura. Campo de gravidade. Campo magnético. Idade 

52-34 Distribuição de corpos num sistema ou sistemas 

52-35 Radiação de um corpo ou sistema. Intensidade aparente (intensidade observada). 
Magnitude aparente. Densidade de fluxo. Intensidade absoluta (intensidade emitida). 
Magnitude absoluta. Espectro. Tipo espectral. Polarização 

52-36 Composição química. Abundâncias 

52-37 Propriedades biológicas 

52-38 Fenómenos geométricos. Movimentos diurnos. Estações do ano 

52-4 Processos de corpos e sistemas 

52-42 Corpos em interacção dentro de sistemas. Interacções gravitacionais. Colisões. Forças 
electromagnéticas 

52-43 Condensação. Acréscimo 

52-44 Desintegração. Separação. Perda de massa 

52-46 Processos de volume de matéria. Condução. Convecção. Turbulência. Processos de 
choque 
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52-47 Processos atómicos. Excitação. Ionização 

52-48 Processos de alta energia. Reacções nucleares 

52-5 Estágios de desenvolvimento dos corpos e sistemas 

52-52 Origem. Formação. Cosmogonia 

52-54 Evolução. Mudança de estado ou estrutura 

52-55 Estabilidade. Equilíbrio 

52-56 Variabilidade. Variabilidade regular. Pulsação. Variabilidade irregular. Explosão. Mudança 
isolada. Abalos. Tremores. Sismos 

52-59 Mudança catastrófica do estado ou estrutura. Estágios finais 

52-6 Processos de radiação 

52-62 Emissão. Emissão térmica. Emissão estimulada. Emissão laser e maser. Luminescência 

52-64 Transferência radioactiva 

52-65 Propagação. Reflexão. Refracção. Polarização. Rotação de Faraday. Interferência. 
Difracção. Acoplamento. Absorção. Desvio para o vermelho. Cintilação 

52-67 Mudanças de frequência e de comprimento de onda. Efeito de  Doppler. Aberração 

52-68 Velocidade. Aceleração. Retardação. Desaceleração 

52-7 Carácter da radiação 

52-72 Radiação corpuscular. Protões e núcleo atómico. Plasma. Neutrinos 

52-73 Fotões de onda muito curta. Raios gama. Raios X. Radiação ultravioleta extrema 

52-74 Radiação ultravioleta 

52-75 Radiação visível 

52-76 Radiação infravermelha 

52-77 Radiação de rádio 

52-78 Ondas em plasma. Ondas de choque 

52-8 Partes e características de sistemas individuais 

52-82 Interior. Região central. Cabeça (do cometa). Núcleo (do cometa). Manto (do cometa). 
Crosta 

52-83 Superfície. Superfície sólida. Litosfera. Montanhas. Crateras. Elevações. Oceanos. 
Hidroesfera. Fotoesfera 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

124 

52-84 Características regionais. Latitudes. Características polares. Equatoriais. Regiões 
exteriores. Atmosfera. lonoesfera. Magnetoesfera 

52-86 Características exteriores. Vizinhanças. Anéis e discos. Caudas. Filamentos. Jactos. 
Conexões 

52-87 Satélites. Companheiros 

52-88 Características peculiares 

520 INSTRUMENTOS E TÉCNICAS ASTRONÓMICAS 

520.1 Observatórios 

520.2 Telescópios astronómicos. Telescópios ópticos para fins gerais. Instrumentos solares. 
Instrumentos astrométricos. Radiotelescópios 

520.3 Instrumentos auxiliares. Instrumentos de registo. Equipamento visual. Instrumentos e 
equipamento fotográfico. Instrumentos e equipamento fotoeléctrico. Instrumentos 
espectroscópicos. Interferómetros. Instrumentos de registo e medição do tempo 
utilizados nas observações 

520.4 Instrumentos de medida, normalmente separados dos telescópios. Instrumentos 
coordenados de medida. Densitómetros Microfotómetros. Espectrómetros. 
Instrumentos automáticos de medida 

520.6 Instrumentos para ambientes específicos. Detectores de ondas electromagnéticas. 
Espectrómetros e polarímetros. Instrumentos de análise de plasma. Magnetómetros. 
Detectores de partículas supratérmicas. Detectores de poeira 

520.8 Técnicas de observação, medida, análise. Fotometria. Espectrometria. Polarimetria. 
Técnicas de observação de eclipses, trânsitos, ocultações. Técnicas especiais 

520.9 Outros instrumentos e técnicas. Planetários. Outros simuladores 

521 ASTRONOMIA TEÓRICA. MECÂNICA CELESTE 

521.1 Mecânica celeste. Princípios gerais da astronomia dinâmica 

521.13 Problemas gerais 

521.14 Teoria das figuras e campos de gravidade e rotação dos corpos 

521.16 Teoria da interacção das marés e outras forças dissipativas 

521.17 Problemas especiais. Teoria planetária, lunar, etc. 

521.18 Técnicas especiais. Sistemas de coordenadas de referências. Eclíptica equatorial. 
Galáctico 

521.19 Técnicas especiais para o desenvolvimento de teorias analíticas 

521.3 Determinação da órbita 

521.8 Aspectos astrométricos de eclipses, trânsitos, ocultações 
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521.81 Eclipses do Sol e da Lua 

521.83 Fenómenos de satélites e de anéis 

521.84 Trânsito de planetas pelo Sol 

521.85 Ocultações pela Lua 

521.86 Ocultações por planetas e seus satélites e por planetas menores 

521.87 Ocultações por cometas 

521.9 Astrometria. Astronomia esférica 

521.91 Sistemas de coordenadas e de tempo em geral 

521.92 Teoria, determinação e constantes da precessão e da nutação 

521.93 Teoria e determinação da rotação da Terra e do movimento polar 

521.94 Sistema de constantes astronómicas 

521.95 Redução de observações astrométricas 

521.96 Posição fundamental dos sistemas e movimento próprio 

521.97 Correcções da observação instrumental 

521.98 Cálculo das efemérides 

523 O SISTEMA SOLAR 

523.2 Propriedades gerais do sistema solar 

523.21 Leis da distribuição planetária 

523.23 Conjunções e oposições 

523.24 Movimento do sistema solar no espaço 

523.3 Lua. Sistema Terra-Lua 

523.31 A Terra como um corpo astronómico 

523.34 Lua. Selenologia 

523.4 Planetas e seus satélites. Planetologia 

523.41 Mercúrio 

523.42 Vénus 

523.43 Marte 
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523.44 Planetas menores (Planetóides. Asteróides) 

523.45 Júpiter 

523.46 Saturno 

523.47 Úrano 

523.481 Neptuno 

523.482 Plutão 

523.489 Planetas hipotéticos 

523.6 Meio interplanetário. Cometas. Meteoros. Meteoritos 

523.62 Meio interplanetário 

523.64 Cometas 

523.68 Meteoros. Meteoritos. Meteoróides 

523.9 O Sol. Física solar 

523.92 Interior solar 

523.94 Sol tranquilo. Fotoesfera. Cromosfera. Coroa 

523.98 Sol activo. Actividade solar. Manchas solares. Fáculas. Praias. 

Clarões. Explosões. Protuberâncias. Torrentes 

524 ESTRELAS. SISTEMAS ESTRELARES. O UNIVERSO 

524.1 Raios cósmicos. Raios cósmicos primários 

524.3 Estrelas 

524.31 Estrelas simples. Estrelas segundo a luminosidade e tipo espectral 

524.33 Estrelas variáveis 

524.35 Supernovas e objectos relacionados. Estrelas peculiares 

524.37 Nebulosas planetárias 

524.38 Estrelas duplas múltiplas. Sistemas binários 

524.4 Aglomerados de estrelas. Associações de estrelas 

524.42 Associações de estrelas 

524.45 Aglomerados abertos. Aglomerados galácticos 
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524.47 Aglomerados globulares 

524.5 Meio interestelar. Nebulosas galácticas 

524.52 Gás interestelar 

524.54 Emissão nebulosa 

524.57 Poeira interestelar. Nebulosas negras 

524.6 A Galáxia (Via Láctea) 

524.62 Parâmetros estruturais da Galáxia 

524.63 Região local da Galáxia. Vizinhança do Sol 

524.64 Centros galácticos. Núcleo da Galáxia 

524.66 Braços espiralados da Galáxia 

524.68 Halo da Galáxia 

524.7 Sistemas extragalácticos 

524.72 Grupo local de galáxias 

524.74 Tipos de galáxias 

524.77 Aglomerados e sistemas de galáxias 

524.78 Matéria intergaláctica 

524.8 O Universo. Metagaláxia. Cosmologia 

524.82 Cosmologia observável. Constante de Hubble 

524.83 Teorias fundamentais da cosmologia 

524.85 Origem e formação do Universo. Big bang 

524.86 Origem e formação dos elementos 

524.88 Hipóteses especiais. Buracos negros. Antimatéria 

528 GEODÉSIA. LEVANTAMENTO. FOTOGRAMETRIA. CARTOGRAFIA.SENSOREAMENTO 
REMOTO 

Nota: Os auxiliares de 52-1/-8 não se aplicam ao 528 e suas subdivisões 

528-1/-7 Instrumentos, dispositivos, etc. 

Nota: Subdividir 528-1/-7 como 62-11-7 

528.01 Trabalho preparatório. Determinação das estações geodésicas. Construção de sinais 
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528.02 Métodos de medição geodésica. Métodos de medição de distâncias. Métodos de 
medição angular e da direcção. Métodos para o traçado da posição. Métodos de 
nivelamento. Medição da gravidade. Amplitudes de frequência e comprimentos de onda 
das oscilações electromagnéticas 

528.03 Medição auxiliar 

528.06 Avaliação dos resultados da medição 

528.08 Princípios e teorias gerais da medição e da construção de instrumentos de medida 

528.1 Teoria dos erros e da correcção na geodésia e na fotogrametria 

528.11 Teoria dos erros na observação 

528.13 Preparação de programas de observação que levam em conta a teoria dos erros 

528.14 Correcções pelo método dos mínimos quadrados 

528.16 Outros métodos de correcção 

528.2 Forma da Terra. Medição da Terra. Geodésia matemática. Geodésia física. Geodésia 
astronómica 

528.21 Fundamentos derivados da teoria da potenciação. Superfícies de nível (equipotentes). 
Geóides 

528.22 Métodos para a determinação da forma da Terra 

528.23 Superfícies matemáticas que se aproximam da forma da Terra. Projecções geodésicas. 
Sistemas de coordenadas 

528.24 Relações entre a forma da Terra e suas superfícies aproximadas 

528.26 Medida do arco 

528.27 Medida da gravidade 

528.28 Determinação astrogeodésica da posição. Coordenadas geográficas. Determinação da 
latitude. Determinação da longitude 

528.3 Levantamento geodésico 

528.31 Esquemas e estrutura do levantamento geodésico. Orientação. Ponto de origem. 
Estações de Laplace. Plano de referência 

528.32 Medição da linha da base 

528.33 Redes trigonométricas 

528.34 Métodos especiais de determinação trigonométrica das estações 

528.35 Trilateração 

528.37 Tipos de referências altimétricas e princípios de nivelamento 
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528.38 Configuração e observação da rede de nivelamento 

528.4 Levantamentos de campo. Levantamentos de terreno. Levantamentos cadastrais. 
Topografia. Levantamentos para a engenharia. Levantamentos em campos especiais 

528.41 Redes geodésicas locais. Triangulação local 

528.42 Levantamentos topográficos 

528.44 Levantamentos cadastrais 

528.45 Levantamentos urbanos 

528.46 Levantamentos para o melhoramento do solo  

528.47 Levantamentos hidrográficos 

528.48 Levantamentos para a engenharia. Por exemplo, para a construção de túneis 

528.5 Instrumentos e equipamentos geodésicos 

Nota: Detalhar utilizando os auxiliares especiais de 528-17-7 

528.51 Instrumentos e equipamento para medição de distâncias 

528.52 Instrumentos e equipamento para a medição angular, a medição da direcção, o 
balizamento 

528.53 Instrumentos e equipamentos para medição simultânea de ângulos e distâncias 

528.54 Instrumentos e equipamento para medição de elevações, profundidades, inclinações 

528.56 Instrumentos e equipamento para medição da gravidade 

528.58 Dispositivos para o balizamento. Equipamento para sinalização. Dispositivos para 
localização dos pontos marcados 

528.59 Instrumentos e equipamento para o traçado 

528.7 Fotogrametria: aérea, terrestre 

528.71 Produção de fotogramas. Métodos de produção de fotogramas 

528.72 Montagem de fotogramas 

528.73 Triangulação aerofotogramétrica. Determinação de pontos de controlo e pontos de 
passagem 

528.74 Aplicações da fotogrametria 

528.77 Interpretação dos fotogramas 

528.8 Sensoreamento remoto. Técnicas e instrumentos 

Nota: Classificar aqui os dados adquiridos por sensoreamento remoto sobre as 
propriedades fisicas e químicas da Terra 
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528.81 Fundamentos e princípios físicos do sensoreamento remoto 

528.83 Aquisição de dados 

528.85 Processamento de dados 

528.87 Interpretação de imagens. Requisitos visuais para a interpretação de imagens 

528.88 Aplicações. 

Nota: Especificar utilizando uma segunda notação. 

Ex.: 528.88 Aplicação do sensoreamento remoto à geomor fologia 
        551.4                                              

528.9 Cartografia. Elaboração de mapas (documentos escritos) 

528.91 Cartografia teórica. Metodologia da cartografia 

528.92 Cartografia prática: processos, operações 

528.93 Cartografia topográfica. Cartografia corográfica (cartografia da paisagem). Representação 
de lugar e espaço 

528.94 Cartografia temática. Cartografia tópica. Preparação dos globos. Preparação dos relevos 
(três dimensões) 

528.97 Folhas de convenções. Especificações das representações do mapa 

53 FÍSICA 

53.01 Teoria e natureza dos fenómenos 

53.02 Leis gerais dos fenómenos 

53.03 Produção e causas dos fenómenos 

53.04 Efeitos dos fenómenos. Efeitos físicos, químicos, biológicos 

53.05 Observação e registo dos fenómenos. Indicação visual dos fenómenos 

53.06 Aplicação, utilização dos fenómenos 

53.07 Aparelhos para a produção e estudo dos fenómenos. Modelos 

53.08 Princípios gerais e teoria da medição e do desenho dos instrumentos de medida. 
Métodos de medição. Unidades. Constantes. Princípios de medição e de construção dos 
instrumentos de medida. Métodos de medição. Instrumentos segundo o método de 
medição. Construção, estrutura dos instrumentos. Componentes primários. Aparelhos 
indicadores das medições. Investigação microscópica. Observação. Registo. Erros. 
Correcção de erros. Avaliação. Interpretação das medições. Questões diversas relativas à 
medição 

53.09 Dependência de fenómenos relativos a determinados efeitos físicos fundamentais. 
Efeitos mecânicos. Pressão. Humidade. Temperatura. Efeitos eléctricos. Efeitos 
magnéticos 
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530.1 Princípios básicos da física 

530.11 O absoluto em fenómenos específicos. O éter 

530.12 Princípios da relatividade 

530.13 Princípios da constância e variabilidade 

530.14 Síntese dos princípios da constância e variabilidade. Atomismo em geral 

530.15 Principio da acção e da reacção 

530.16 Causalidade e probabilidade 

530.17 Princípio da similaridade. Analogias 

530.18 Linearidade. Fenómenos lineares. Fenómenos não-lineares 

530.19 Funções fundamentais em geral. Potencial. Gradiente. Intensidade. Capacidade, etc. 

531 MECÂNICA EM GERAL. MECÂNICA DOS CORPOS SÓLIDOS E RÍGIDOS 

531-1 Unidimensional. Linhas 

531-2 Bidimensional. Planos. Superfícies 

531-3 Tridimensional. Corpos. Espaços 

531-4 Hiperespaço (espaço de mais de três dimensões) 

531-9 Espaços não-euclidianos 

531.01 Teoria matemática da mecânica. 

Nota: Especificar utilizando como segunda notação 51... ou 53... 

531.1 Cinemática. Geometria matemático-mecânica do movimento 

531.11 Princípios. Definições 

531.12 Movimento de pontos 

531.13 Movimento de figuras 

531.14 Translação. Deslizamento 

531.15 Rotação. Velocidade angular. Aceleração angular 

531.16 Movimento livre. Composição de translações e rotações 

531.17 Movimento dirigido. Movimento restrito 

531.18 Movimento relativo 

531.19 Mecânica estatística 
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531.2 Estática. Forças. Equilíbrio. Atracção 

531.21 Estática em geral. Leis. Processos 

531.22 Composição e resolução de forças. Tensões 

531.23 Momentos. Determinação de momentos de inércia. Momentos centrífugos. Momentos 
de rotação, etc. 

531.24 Centro de gravidade. 

Ex.: 531.24-1 Centro de gravidade das linhas 

531.25 Estática gráfica. Estática analítica 

531.26 Atracção. Leis e aplicação do potencial. Soluções específicas de problemas de integração. 
Atracção newtoniana. Solução do problema de Neumann 

531.3 Dinâmica. Cinética 

531.31 Princípios fundamentais da dinâmica e da cinética 

531.32 Generalidades sobre o movimento de massa punctiforme 

531.33 Problemas de tautocronismo. Braquistocronismo. Isocronismo 

531.35 Movimento produzido pela acção de forças centrais. Forças centrais 

531.36 Generalidades sobre o movimento de um corpo sólido ou de um sistema de corpos 
sólidos rígidos. Movimentos pequenos. Estabilidade. Teoria de Poinsot 

531.37 Movimento de um corpo sólido não afectado por uma força qualquer. Movimento livre 

531.38 Outros movimentos de um corpo sólido. Movimentos em torno de um ponto fixo. 
Movimento em torno de um eixo, etc. 

531.391 Dinâmica de sistemas materiais. Movimento de cabos, cordas, fios. Movimento de 
superficies flexíveis, membranas. Integrais comuns a vários problemas de dinâmica. 
Metódos de transformação em mecânica. Dinâmica de sistemas sujeitos a condições que 
variam no tempo 

531.4 Trabalho. Peso. Massa. Atrito. Resistência passiva 

531.41 Trabalho. Eficiência 

531.42 Peso. Massa. Densidade relativa (gravidade específica). Densidade 

531.43 Atrito em geral 

531.44 Atrito de deslizamento 

531.45 Atrito de rolamento 

531.46 Combinação de atrito de rolamento e de deslizamento 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

133 

531.47 Resistência de um eixo de rotação 

531.49 Outras resistências passivas 

531.5 Gravidade. Gravitação. Pêndulos. Balística 

531.51 Leis de atracção universal 

531.52 Leis da queda dos corpos 

531.53 Teoria do pêndulo. Tipos diversos de pêndulos 

531.55 Balística externa. Trajectória e movimento dos projécteis. Trajectória. Movimento no 
vácuo. Equação, coordenadas, propriedades geométricas da trajectória 

531.56 Movimentos secundários no ar. Efeito da oscilação do projéctil e da variação dos 
elementos balísticos 

531.57 Balística interna. Movimento no cano. Leis da combustão da pólvora 

531.58 Balística terminal. Penetração no alvo 

531.6 Energia mecânica. Conservação da energia mecânica 

531.61 Energia. Momento 

531.62 Lei da conservação da energia na mecânica 

531.64 Energia potencial 

531.65 Energia cinética. Princípio das forças cinéticas 

531.66 Colisão dos corpos. Impacto 

531.7 Medição das grandezas geométricas e mecânicas. Instrumentos. Métodos. Unidades 

531.71 Medição linear. Comprimentos de referência. Comprimentos, medidas-padrão 

531.72 Medição de superfícies, secções. Planímetros. Integradores. 

531.73 Medição de volumes 

531.74 Medição de ângulos. Goniometria 

531.75 Medição de massa e densidade 

531.76 Medição dos intervalos de tempo, velocidade, aceleração 

531.77 Medição da velocidade angular 

531.78 Medição da força, do trabalho, da pressão 

531.79 Outros instrumentos e aparelhos de medida 
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532 MECÂNICA DOS FLUIDOS EM GERAL. MECÂNICA DOS LÍQUIDOS (HIDROMECÂNICA) 

532.1 Hidrostática em geral 

532.1-1/9 Nas linhas, superfícies, espaços. 

Nota: Subdividir como 531-1 

532.11 Pressão 

532.12 Compressibilidade. Elasticidade 

532.13 Atrito interno. Viscosidade 

532.14 Densidade 

532.2 Equilíbrio dos líquidos 

532.21 Nível de superfície. Superfícies dos líquidos. Medição do nível de superfície. Medidores 
de profundidades 

532.22 Superfícies livres de líquidos 

532.23 Equilíbrio de vários líquidos superpostos 

532.24 Equilíbrio relativo 

532.25 Equilíbrio de um líquido pesado girando em torno de um eixo 

532.29 Níveis. Níveis de bolha de ar. Vasos comunicantes 

532.3 Corpos imersos (corpos submersos). Corpos flutuantes 

532.31 Condições de equilíbrio 

532.32 Estabilidade. Teoria dos vasos flutuantes 

532.33 Equilíbrio de corpos de formas especiais (por exemplo: prismas rectos) 

532.5 Movimentos dos líquidos. Hidrodinâmica 

532.5-1/-9 Movimentos dos líquidos em linhas, espaços, superfícies. 

Nota: Subdividir como 531-1/-9 

532.5.01/.08 Princípios, características, medições. 

Nota: Subdividir como 533.6.01/.08 

532.51 Movimento dos líquidos em geral. Hidrodinâmica em sentido estrito 

532.52 Condições dos movimentos dos fluidos. Teoria dos filamentos líquidos. Inclusões de ar 

532.53 Fenómenos de canal aberto. Quedas. Saltos. Diques. Cataratas 

532.54 Movimentos dos líquidos em vários sistemas 
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532.55 Perda de energia. Perda de pressão 

532.57 Medição do fluxo. Velocidade, ritmo do fluxo. Quantidade, fluxo total 

532.58 Pressões induzidas pelo movimento relativo de corpos e fluidos. Resistência ao 
movimento. Corpos imersos. Partículas em suspensão. Corpos flutuantes 

532.59 Movimento ondulatório. Ondas translacionais. Velocidade de propagação das ondas. 
Ondas isoladas. Ondas grandes. Ondas isoladas. Teoria das ondas 

532.6 Fenómenos de superfície. Tensão superficial. Capilaridade  

532.61 Tensão superficial. Tensão interfacial 

532.62 Propriedades de películas finas de líquido. Figuras produzidas por solução de sabão. 
Figuras de Plateau. Superfícies mínimas. Bolhas de sabão 

532.63 Capilaridade 

532.64 Ângulo de humidificação. Ângulo de contacto 

532.65 Superfície livre sob a acção das forças capilares. Fenómenos de Rayleigh de 
fragmentação dos jactos por causa do efeito da tensão superficial. Formação de gotículas 

532.66 Tubos capilares 

532.68 Movimento devido a forças de capilaridade 

532.69 Propriedades diversas que dependem da tensão superficial 

532.7 Teoria cinética dos líquidos. Osmose. Solução e soluções 

532.71 Osmose. Semipermeabilidade. Pressão osmótica 

532.72 Difusão 

532.73 Solução. Fenómenos de solução. Solução fisica. Cinética da solução 

532.74 Estado molecular. Associação. Estrutura 

532.77 Propriedades físicas das soluções. Influência da pressão de equilíbrio sobre o ponto de 
fusão e de congelamento. Constantes crioscópicas. Soluções diluídas. Soluções 
concentradas 

532.78 Cristalização dos líquidos. Cristalização a partir de soluções 

533 MECÂNICA DOS GASES. AEROMECÂNICA. FÍSICA DO PLASMA 

Nota: Classificar a informação sobre líquidos e gases em 532 

533.1 Propriedades dos gases 

533.11 Volume específico 

533.12 Densidade 
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533.13 Princípio de Arquimedes aplicado aos gases. Correcção de pesos. Empuxo 

533.15 Difusão e penetração dos gases. Influxo 

533.16 Atrito interno. Viscosidade  

533.17 Escoamento dos gases 

533.2 Elasticidade. Compressibilidade. Liquefacção. Misturas de gases. Misturas gasosas 

533.21 Compressibilidade 

533.22 Leis aproximativas. Lei de Boyle (lei de Mariotte) 

533.23 Limites da lei de Boyle. Experiências de Pouillet, Dulong, Arago, Regnau 

533.24 Liquefacção. Solidificação dos gases. Ar líquido 

533.27 Misturas gasosas. Propriedades das misturas de gás. Pressão parcial. Humidade. 
Higrometria 

533.5 Gases rarefeitos. Física do vácuo 

533.51/.57 Rarefacção por meios mecânicos. Bombas de ar 

533.51 Bombas pneumáticas mecânicas. Bombas de vácuo a óleo 

533.52 Bombas pneumáticas de mercúrio 

533.54 Bombas a jacto de água. Bombas a jacto de fluido 

533.55 Bombas a jacto de vapor. Bombas a jacto de vapor de mercúrio 

533.56 Bombas moleculares. Bombas de difusão 

533.57 Jogos de bombas pneumáticas. Combinações dos tipos de bomba mencionados acima. 
Controles de bomba 

533.58 Rarefacção por outros meios físicos e químicos. Uso de baixas temperaturas. Bombas de 
ionização 

533.59 Experiências no vácuo. Instalações de vácuo  

533.6 Aerodinâmica 

533.6.01 Princípios e teoria da aerodinâmica. Dinâmica das máquinas aeronáuticas. Desempenho, 
rendimento. Descolagem. Aterragem. Velocidade 

533.6.04 Características e variáveis dos aerofólios 

533.6.05 Observações operacionais, testes, registo, em serviço 

533.6.07 Túneis de vento. Túneis de choque. Tanques. Outros aparelhos, instrumentos e técnicas 
de teste no solo 
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533.6.08 Medição do fluxo e do voo. Anemometria, etc. 

533.61 Teoria dos aparelhos aéreos mais leves do que o ar (aeróstatos) 

533.62 Teoria dos balões livres, inclusive dos balões de ar quente. Balões de Montgolfier 

533.63 Teoria dos balões cativos 

533.64 Teoria dos dirigíveis (aeronaves) 

533.65 Teoria dos aparelhos mais pesados do que o ar (aeródinos. Aeroplanos) 

533.66 Teoria de outras máquinas voadoras 

533.68 Estudos aerodinâmicos, inclusive problemas de interferência, de corpos que se movem 
em superfícies ou próximo a superfícies (no solo, convés, água). Efeito do solo. Veículos 
sobre colchão de ar (hovercraft) 

533.69 Estudos aerodinâmicos dos elementos da aeronave, inclusive aerofólios 

533.69.04 Desenho e características dimensionais do aerofólio. Variáveis do fluxo de ar. Razão da 
forma exterior. Razão envergadura-corda. Linha da corda e características conexas. Curva 
do aerofólio. Conicidade e curvatura. Distribuição da espessura. Desenho, projecto 
diedral. Condições de superfície. Irregularidade, etc. Outras características do aerofólio. 
Taxa de espessura, etc. Variáveis do fluxo de ar 

533.7 Teoria cinética dos gases. Continuidade do estado de agregação 

533.72 Fenómenos cinéticos. Movimento browniano 

533.73 Energia cinética. Velocidade média das moléculas. Energia média das moléculas 

533.74 Número de Avogadro 

533.75 Continuidade do estado de agregação. Equação de Van der Waals e suas correcções 

533.77 Teoria cinética do equilíbrio das fases 

533.9 Física do plasma 

533.92 Reacções do plasma, inclusive secções transversais atómicas, taxas de reacção 

533.93 Comportamento estatístico dos plasmas. Transporte de plasma. Velocidade dos plasmas 

533.95 Dinâmica do plasma 

534 VIBRAÇÕES. ACÚSTICA 

Nota: Classificar aqui as informações sobre as vibrações acústicas, bem como outras 
vibrações. Especificar as teorias e os métodos de medição por.08 da classe 5 3.08 

534-13 Vibrações nos gases 

534-14 Vibrações nos líquidos 
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534-16 Vibrações nos sólidos 

534-18 Vibrações em sistemas heterogéneos, multifásicos 

534-6 Vibrações de baixa frequência (comprimento longo de onda) 

534-7 Vibrações com frequência audível. Ondas sonoras 

534-8 Vibrações de alta-frequência (ondas curtas, comprimento curto de onda) 

534.01 Teoria elementar das vibrações 

534.1 Vibração de corpos. Excitação de vibrações. Formações vibratórias com massa e 
elasticidade distribuídas 

534.11 Vibração de corpos lineares 

534.12 Vibração de corpos bidimensionais 

534.13 Vibração de corpos tridimensionais 

534.14 Métodos de excitação de vibrações. Excitação mecânica 

534.17 Influências diversas sobre as vibrações. Efeito acústico de Doppler 

534.2 Propagação das vibrações. Processos no campo acústico 

534.21 Propagação das vibrações 

534.22 Velocidade de propagação 

534.23 Transmissão das vibrações através do campo acústico 

534.24 Reflexo das ondas. Eco. Ressonância e fenómenos associados 

534.25 Refracção das ondas 

534.26 Difracção das ondas 

534.27 Polarização das ondas 

534.28 Efeitos físicos sobre as ondas. Amortecimento. Absorção 

534.29 Efeitos físicos produzidos pelas ondas de som 

534.3 Sons e percepção musical 

534.31 Causas objectivas da sensação de som 

534.32 Qualidade do som. Natureza da sensação de som. Altura do som. Timbre, tonalidade. 
Amplitude. Ruído 

534.4 Análise e síntese de sons 
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534.41 Análise qualitativa de sons. Ressoadores 

534.42 Síntese de timbre. Sirenes 

534.44 Análise quantitativa de sons. Análise de Fourier 

534.5 Composição de vibrações 

534.51 Composição de vibrações paralelas 

534.52 Interacção de vibrações não-paralelas 

534.6 Medições acústicas 

Nota: Detalhar utilizando .08 da classe 53.08 

534.61 Medição de intensidade. Medição da pressão do som e da velocidade do som 

534.62 Câmaras que absorvem o som. Câmaras que não reflectem o som. Câmaras de eco. 
Medição da energia total das fontes de som 

534.63 Medição de frequência 

534.64 Medição da impedância acústico-mecânica. Sondagem de ecos. Medição dos sismos. 
Sismógrafos 

534.7 Acústica fisiológica. Acústica médica 

534.75 Audição. Ouvido 

534.76 Audição direccional, estereofónica, biaural 

534.77 Defeitos de audição. Aparelhos para melhorar a audição 

534.78 Física dos sons da fala. Voz humana. Fonação. Produção da fala 

534.79 Intensidade do som. Conceito de intensidade, volume 

534.8 Aplicações da acústica (teoria) 

534.83 Vibrações e seu controlo. Controlo de ruído perturbador. Amortecimento do ruído 

534.84 Acústica na arquitectura. Nível de som. Qualidade do som 

534.85 Gravação e reprodução de som 

534.86 Transmissão de som (rádio, televisão, filme). Electroacústica 

534.87 Acústica de sinalização. Sinais sonoros 

534.88 Localização de som. Pesquisa de direcção acústica. Medida da amplitude do som 

535 ÓPTICA 

535-1/-3 Radiação de acordo com o comprimento de onda. Onda hertziana. Cores 
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535-1 Ondas longas. Infravermelho 

535-11 Ondas ultralongas, acima do comprimento das ondas de rádio (cerca de 10 000 m) 

535-12 Comprimento das ondas de rádio 

535-14 Comprimento de onda entre as ondas hertzianas e as infra-vermelhas 

535-15 Ondas infravermelhas verdadeiras 

535-2 Luz visível Cores 

535-21 Vermelho. Grupo de cores vermelho 

535-22 Laranja. Grupo de cores laranja 

535-23 Amarelo. Grupo de cores amarelo 

535-24 Verde. Grupo de cores verde 

535-26 Azul. Grupo de cores azul 

535-28 Violeta. Grupo de cores violeta 

535-3 Ondas curtas 

535-31 Ultravioleta 

535-32 Zona entre os raios ultravioleta e os raios x 

535-34 Raios X 

535-36 Raios gama 

535-4 Luz polarizada 

535-5 Luz natural 

535-6 Luz parcialmente polarizada 

535-7 Luz totalmente reflectida 

535-92 Luz reflectida 

535-94 Luz refractária 

535.012 Isotropia e anisotropia óptica 

535.1 Teoria da luz 

535.11 Teoria da emissão da luz (Newton) 

535.12 Teoria ondulatória (Huygens, Fresnel). Comprimento de onda. Frequência. Número de 
onda 
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535.13 Teoria electromagnética da luz (Maxwell) 

535.14 Teoria quântica da luz. Fotões 

535.2 Propagação e energética da radiação. Fotometria 

535.21 Efeitos da radiação da luz. Efeitos térmicos, luminosos, eléctricos, etc. 

535.22 Velocidade de propagação da luz. Métodos de medição. Influências sobre a velocidade 

535.23 Energética da radiação 

535.24 Fotometria 

535.3 Propagação de luz. Reflexão de luz. Refracção de luz. Absorção de luz. Emissão de luz 

535.31 Óptica geométrica (teoria e cálculos) 

535.32 Índices de refracção. Dispersão 

535.33 Espectros em geral. Espectros de emissão 

535.34 Absorção. Espectros de absorção 

535.35 Excitação. Extinção 

535.36 Dispersão da luz. Difusão 

535.37 Luminescência. Fluorescência. Fosforescência. Os seus espectros. Excitação e 
amplificação da radiação 

535.39 Relações entre reflexão, refracção, absorção 

535.4 Interferência. Difracção. Dispersão por difracção 

535.41 Interferência 

535.42 Difracção 

535.43 Difusão por difracção. Efeito de Tyndall. Linhas de Fraunhofer. Franjas de Quetelet. 
Turbidez 

535.44 Fenómenos especiais produzidos pela interferência, difracção e reflexão em estruturas 
regulares, especialmente nos cristais 

535.5 Polarização. Refracção dupla. Dispersão em corpos anisotrópicos 

535.51 Polarização 

535.52 Planos e eixos de referência ópticos 

535.54 Polarização cromática 

535.55 Birrefringência de tensão. Refracção dupla em lâminas e hastes. Fotoelasticidade  
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535.56 Rotação do plano de polarização. Actividade óptica 

535.58 Dispersão em corpos anisotrópicos 

535.6 Cores e suas propriedades. Teoria da cor 

535.61 Generalidades da teoria da cor 

531.62 Composição das cores. Função do estímulo da cor. Relação entre a cor e o espectro 

535.64 Sistemas de cor. Teorias da cor. Teoria da medição da cor. Medição da cromaticidade 

535.65 Medição da cor. Métodos, aparelhos colorimétricos 

535.66 Cores dos objectos. Condições físicas da sua produção 

535.67 Restituição da cor 

535.68 Mutabilidade das cores dos corpos. Firmeza dos corantes. Firmeza da coloração 

535.8 Aplicações da óptica em geral 

536 CALOR. TERMODINÂMICA 

536-11 Reversível 

536-12 Irreversível 

536-3 Sob influências externas constantes 

536-33 A temperatura constante. Isotérmico 

536-34 Com energia constante. Adiabático. Isentrópico 

536-35 Politrópico 

536-36 A pressão constante. Isobárica. Isopésico 

536-37 De volume constante. Isocórico. Isométrico 

536.08 Aparelhos e métodos de medição 

536.1 Teoria geral do calor 

536.11 Fundamentos da teoria do calor 

536.12 Distribuição da temperatura nos corpos 

536.13 Potencial térmico 

536.14 Quantidade de calor 

536.2 Condução do calor. Transferência do calor 
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536.21 Condução do calor nos sólidos 

536.22 Condução do calor nos líquidos 

536.23 Condução do calor nos gases 

536.24 Transferência de calor. Troca de calor. Transmissão de calor 

536.25 Convexão sem acção material de limite 

536.27 Correntes e contracorrentes directas nas trocas de calor 

536.3 Efeito dos corpos na radiação do calor 

536.33 Aquecimento e resfriamento pela radiação 

536.35 Diatermancia 

536.37 Outros efeitos térmicos devido a processos físicos 

536.4 Efeito da entrada de calor e da temperatura sobre o volume e a estrutura dos corpos 

536.41 Influência da temperatura sobre o volume 

536.42 Efeito da aquisição ou perda de calor sobre o volume e a estrutura. Mudança de fase. 
Mudança de sólido para líquido, de líquido para sólido. Conversão directa de sólido em 
gás, de gás em sólido. Sublimação. Mudança de líquido em gás, de gás em líquido. 
Transformações alotrópicas. Sólido para sólido. Líquido para líquido. Mudanças de fase 
em corpos heterogéneos. Desvitrificação 

536.44 Temperaturas críticas 

536.45 Fenómenos de alta temperatura. Produção de altas temperaturas 

536.46 Combustão e reacções semelhantes. Chamas 

536.48 Fenómenos de baixa temperatura. Produção de baixas temperaturas 

536.49 Outros efeitos da entrada de calor e da temperatura sobre volume e a estrutura 

536.5 Temperatura. Escalas de temperatura. Medição de temperatura. Termómetros. Controlo 
de temperatura 

536.51 Termometria e termómetros em geral 

536.52 Pirometria 

536.53 Termometria eléctrica 

536.54 Termometria calorimétrica 

536.55 Outros métodos 

536.58 Controlo de temperatura 
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536.6 Medição da quantidade de calor. Calorimetria 

536.62 Métodos e aparelhos calorimétricos 

536.63 Calor específico. Capacidade de calor 

536.65 Calor latente. Outros efeitos físicos térmicos 

536.66 Calor de reacção. Efeitos químicos do calor. Calor de formação. Calor de combustão. 
Valor calorífico. Calor de hidratação. Calor de neutralização 

536.68 Determinação dos requisitos de calor para aquecimento de ambientes. Aquecimento de 
massas sólidas, etc. 

536.7 Termodinâmica. Energética 

536.71 Mudanças de estado. Equações térmicas de estado 

536.72 Primeira lei da termodinâmica. Equivalência mecânica do calor. Lei da conservação da 
energia 

536.73 Segunda lei da termodinâmica 

536.74 Temperatura termodinâmica 

536.75 Entropia. Termodinâmica estatística. Processos irreversíveis 

536.76 Relações derivadas das duas primeiras leis da termodinâmica. Transformações de fase 

536.77 Energia livre. Potencial termodinâmico. Regra de fase. Graus de liberdade 

536.78 Lei de Joule da energia intrínseca dos gases. Terceira lei da termodinâmica. Teorema do 
calor de Nernst. Movimento perpétuo de terceira espécie. Teoria da impossibilidade de 
obtenção do zero absoluto 

537 ELECTRICIDADE. MAGNETISMO. ELECTROMAGNETISMO 

537-7 Potencial 

537-72 Baixo potencial 

537-73 Médio potencial 

537-77 Alto potencial. Potencial muito alto 

537-9 Frequência 

537-94 Baixa frequência 

537-95 Média frequência 

537-96 Alta-frequência. Frequência muito alta 

537.1 Teoria da electricidade 
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537.11 Conceitos fundamentais 

537.12 Electricidade negativa 

537.13 Electricidade positiva 

537.2 Electricidade estática. Electroestática 

537.21 Generalidades 

537.22 Geração, distribuição e acumulação de electricidade estática 

537.24 Carga e descarga estática 

537.27 Efeitos sobre os campos eléctricos 

537.3 Electricidade de corrente. Corrente eléctrica. Electrocinética 

537.31 Transmissão, condução da electricidade. Condução eléctrica 

537.32 Termoelectricidade 

537.36 Electrocinética 

537.37 Outros efeitos sobre correntes eléctricas além dos electrodinâmicos e electromagnéticos 

537.39 Outros efeitos de correntes eléctricas 

537.5 Fenómenos do electrão e do ião 

537.52 Descargas eléctricas. Plasmas 

537.53 Emissão de radiação ou de partículas em descargas 

537.56 Ionização de gases 

537.57 Ionização de líquidos e sólidos não-electrolíticos 

537.58 Termoionização. Termoemissão de electrões, iões, outras partículas 

537.6/.8 Magnetismo. Electromagnetismo 

537.6 Magnetismo 

537.61 Teoria do magnetismo 

537.62 Processos de magnetização 

537.63 Efeitos dos campos magnéticos. Efeitos sobre os campos magnéticos 

537.67 Magnetismo terrestre 

537.8 Electromagnetismo. Campo electromagnético. Electrodinâmica. Teoria de Maxwell 
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537.81 Interacção de correntes e magnetos 

537.82 Interacção de correntes 

537.84 Dinâmica hidromagnética 

537.85 Indução. Correntes alternadas 

537.86 Oscilações e ondas electromagnéticas. Radiofísica 

537.87 Propagação e radiação de ondas electromagnéticas 

538.9 Física da matéria condensada (em estado líquido e em estado sólido) 

538.91 Estruturas. Transições 

538.93 Processos de transporte (excepto em líquidos e sólidos quânticos) 

538.94 Líquidos e sólidos quânticos 

538.95 Propriedades e fenómenos (excepto propriedades de transporte) 

538.97 Geometria especial e interacção com partículas e radiação 

539 NATUREZA FÍSICA DA MATÉRIA 

539.1 Física nuclear. Física atómica. Física molecular 

539.12 Partículas elementares e simples (carga menor do que 3, inclusive raios alfa, raios beta, 
raios gama como partículas ou radiações específicas). Fotões (inclusive radiação gama). 
Neutrinos. Antineutrinos. Electrões. Nucleão. Mesão. Hiperão 

539.14 Núcleos 

539.16 Radioactividade. Desagregação radioactiva 

539.17 Reacções nucleares. Fissão. Fusão. Reacções em cadeia, etc. 

539.18 Física dos átomos individuais. Teoria geral. Funções de ondas. Métodos de resolução. 
Modelos atómicos. Propriedades dos átomos em geral. Mecânica interna dos átomos 

539.19 Física das moléculas individuais. Teoria geral 

539.2 Propriedades e estruturas dos sistemas moleculares 

539.21 Propriedades dos sistemas moleculares 

539.22 Isotropia e anisotropia na estrutura molecular. Ordem-desordem. Textura dos sistemas e 
materiais moleculares (especialmente sintéticos) em geral 

539.23 Produção de películas finas 

539.24 Microestrutura revelada pela fotomicrografia. Estrutura de partículas muito pequenas 
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539.25 Propriedades e estruturas reveladas pela ultramicroscopia 

539.26 Propriedades e estruturas reveladas pelos raios X. Revelação de estrutura fina 

539.27 Estruturas de sistemas moleculares reveladas pela difracção de electrões 

539.3 Elasticidade. Deformação. Mecânica de sólidos elásticos 

539.31 Generalidades. Forças elásticas. Potencial elástico. Região elástica. Limite elástico 

539.32 Módulos de elasticidade. Variação do módulo de acordo com as condições (por exemplo, 
de temperatura). Módulo de Youg 

539.37 Deformação em geral. Deformação plana. Deformação tridimensional. Deformabilidade 

539.38 Causas diversas de deformação. Representação gráfica da deformação 

539.4 Força. Resistência à tensão 

539.41 Resistência à deformação elástica. Força de coesão 

539.42 Fractura. Mecânica de fractura 

539.43 Resistência a tensões repetidas 

539.5 Propriedades dos materiais que afectam a deformabilidade 

539.51 Propriedades gerais dos materiais (por exemplo: maleabilidade) 

539.52 Elasticidade 

539.53 Dureza. Moleza. Escalas de dureza 

539.55 Resistência e flexibilidade 

539.56 Friabilidade. Fragilidade 

539.57 Consistência. Características de fluxo 

539.58 Compressibilidade dos sólidos 

539.6 Forças intermoleculares 

539.61 Coesão. Adesão 

539.62 Fricção. Atrito 

539.63 Efeitos de impacto 

539.67 Fricção interna. Atenuabilidade 

539.8 Outros efeitos fisico-mecânicos 

539.87 Efeitos mecânicos de fenómenos físicos 
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539.89 Efeitos de processos mecânicos. Efeitos da pressão 

54 QUÍMICA. CRISTALOGRAFIA. MINERALOGIA 

54-1 Estado da matéria 

54-11 Estado em relação à ocorrência e tratamento 

54-12 Estado da matéria em relação à estrutura molecular ou atómica 

54-13 Estado gasoso 

54-14 Estado líquido 

54-16 Estado sólido. Fase sólida 

54-17 Estado alotrópico. Estado polimórfico 

54-18 Estados especiais em relação às propriedades 

54-19 Compostos intermetálicos 

54-3 Tipos específicos de compostos químicos 

54-31 Óxidos 

54-32 Ácidos 

54-36 Bases. Hidróxidos 

54-38 Sais. Compostos análogos 

54-39 Compostos de peróxido 

54-4 Substâncias químicas. Reagentes 

54-41 Reagentes em geral 

54-42 Soluções padrão 

54-43 Indicadores 

54-44 Catalisadores 

54-45 Neutralizadores. Soluções neutralizadoras 

54-48 Grau de pureza dos produtos químicos 

54-7 Tipos de radiação (ondas e corpuscular) 

54-71 lões 

54-72 Partículas elementares. Núcleo. Partículas alfa. Nucleão. Protão. Neutrão. Electrão 
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54-73 Ondas rádio 

54-74 Raios infravermelhos 

54-75 Luz visível (radiação visível) 

54-76 Raios ultravioleta 

54-77 Raios X 

54-78 Raios gama 

54-79 Outros tipos de radiação 

54.01 Substâncias e sistemas químicos. Origem. Ocorrência. Fases 

54.02 Composição. Estrutura. Isótopos 

54.03 Propriedades e constantes físicas. Efeitos mecânicos e físicos 

54.04 Propriedades e constantes químicas 

54.05 Produção. Preparação. Isolamento. Purificação, etc. 

54.06 Análise, investigação e manipulação em geral 

54.07 Aparelhos e equipamento para a preparação, investigação e análise 

54.08 Princípios, métodos e técnicas de medição 

542 QUÍMICA PRÁTICA DE LABORATÓRIO. QUÍMICA EXPERIMENTAL E OPERACTONAL 

542.05 Química operacional 

542.06 Química experimental e de pesquisa. Técnicas especiais 

542.07 Aparelhos e equipamento 

542.08 Princípios e métodos de medição. Instrumentos de medida 

542.1 Laboratórios químicos. Instalações. Disposição. Equipamento 

542.2 Aparelhos e técnicas de laboratório. Métodos de laboratório em geral 

542.21 Arrumação e reunião dos aparelhos e acessórios 

542.22 Preparação de produtos químicos. Separação mecânica. Pulverização. Trituração. 
Decantação. Elutrição 

542.23 Utensílios de laboratório em geral. Vasos, garrafas, frascos, retortas, tubos de ensaio, 
etc. 

542.24 Suportes. Tripés. Pinças 
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542.25 Rolhas ou tampas de vidro, cortiça e borracha 

542.26 Tubagem flexível. Materiais de calafetar e de embalar 

542.29 Acessórios vários 

542.3 Medição de peso, massa. Medição de volume. Aparelhos: balanças, pesos, 
hidrómetros, válvulas, vasos graduados, etc. 

542.4 Aplicação de calor e frio 

542.41 Fornos, fornalhas de laboratórios 

542.42 Métodos de aquecimento. Aquecimento a gás. Fornalhas a gás. Bicos de Bunsen. 
Aquecimento a álcool e eléctrico. Calor indirecto. Banhos de água, de vapor, de areia 

542.45 Trocas de calor 

542.46 Tratamento térmico. Processos. Equipamento 

542.47 Secagem 

542.48 Destilação. Fraccionamento 

542.49 Outras operações térmicas. Separação térmica 

542.5 Uso de chamas. Maçaricos 

542.51 Natureza e composição das chamas. Chamas oxidantes. Chamas redutoras 

542.53 Maçaricos 

542.6 Trabalho com líquidos 

542.61 Solução. Solventes. Extracção. Infusão. Aplicar lixívia 

542.63 Misturar. Agitar. Macerar. Amaciar. Homogeneizar. Diluir. Concentrar 

542.65 Solidificação. Espessamento 

542.6 Separação. Clarificação. Decantação. Sedimentação 

542.67 Purificação. Filtração 

542.68 Pressão 

542.691 Lavagem 

542.7 Trabalhos com gases 

542.71 Produção de gases 

542.73 Acumulação de gases. Transferência de gases 
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542.74 Purificação e dissolução de gases 

542.76 Armazenamento de gás. Gasómetros 

542.77 Rarefacção de gases 

542.78 Compressão, liquefacção de gases 

542.8 Operações físicas, físico-químicas e eléctricas 

Nota: Outras operações para além destas estão incluídas no 

542.21.7 

542.85 Irradiação. Operações fotoquímicas 

542.86 Operações que envolvem efeitos magnéticos, electromagnéticos e eléctricos 

542.87 Métodos electroquímicos 

542.9 Reacções químicas. Processos químicos especiais 

Nota: Os auxiliares 54-13/-16 não são utilizados em 542.9. Subdividir 542.9-9 como 66-9 

542.92 Decomposição 

542.93 Reacções com água. Hidratação. Desidratação. Oxidação, etc. 

542.97 Processos catalíticos 

543 QUÍMICA ANALÍTICA 

Nota: Especificar a substância a ser analisada utilizando uma segunda notação. 

Ex.: 543                       Análise dos combustíveis 
        662.6 

543-41 Reagentes (materiais) para cromatografia 

543-43 Indicadores 

543.05 Amostragem e preparação de amostras para análises químicas. Separação e 
concentração dos constituintes para análise. Teoria e princípios gerais da amostragem. 
Processos de amostragem. Técnica e instrumentos para a colheita de amostras. 
Preparação química da amostra. Métodos de isolamento e concentração dos 
constituintes da análise. Preparação das amostras por tratamento a seco. Preparação das 
amostras por tratamento húmido 

543.06 Processos analíticos. Tipos e técnicas especiais. Análises qualitativas. Análises 
quantitativas. Processos microquímicos. Detecção e estimativa das impurezas 

543.07 Instrumentos e equipamento para análises 

543.08 Princípios, métodos e instrumentos de medida. Registo e processamento de resultados 

543.2 Métodos especiais de análise química 
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543.21 Separação e determinação por métodos húmidos. Análise gravimétrica. Análise 
sistemática. Separação dos catiões. Separação e determinação dos aniões 

543.22 Separação e determinação por métodos secos 

543.23 Métodos de análise cinética e catalítica 

543.24 Análise volumétrica. Análise titrilométrica. Alcalimetria. Acidometria. Análise de 
oxidação. Análise de redução. Precipitação com uso de sais de prata e outros sais 

543.26 Análise do ar. Detecção das impurezas no ar 

543.27 Análise de gás. Absorção selectiva de gases. Determinação dos componentes gasosos 
específicos. Análise por métodos de combustão. Outros métodos para determinação de 
componentes gasosos. Determinação e propriedades dos componentes não gasosos nas 
suspensões e aerossóís, fumaças, etc. Análise gasométrica. Medição volumétrica de 
produtos gasosos 

543.3 Amostragem e análise da água 

543.31 Substâncias inorgânicas na água. Impurezas inorgânicas em geral 

543.32/.34 Análise da matéria inorgânica, como um todo 

543.32 Análise da dureza da água 

543.33 Análise dos catiões. 

Nota: Para especificar os catiões utilizar como segunda notação 546 

543.34 Análise dos aniões. 

Nota: Para especificar os aniões utilizar como segunda notação 546 

534.37 Conteúdo de gás dissolvido na água 

537.38 Substâncias orgânicas. Impurezas orgânicas 

543.39 Análise a produtos e outras substâncias particulares na água. Fertilizantes. Pesticidas. 
Detergentes, etc. 

543.4 Métodos ópticos de análise. Métodos de análise espectral 

543.41 Métodos visuais simples. Reacções de cor. Coloração de chama 

543.42 Análise do espectro. Espectroescopia. Espectrografia. Espectrometria 

543.43 Análise nefelométrica. Análise turbidimétrica 

543.44 Métodos de medição de difracção. Radiografia 

543.45 Métodos baseados na medição de interferência, índice de refracção, polarização, etc. 

543.48 Métodos fotométricos e espectrométricos de análise de volume 

543.5 Métodos físico-químicos de análise (excepto métodos ópticos) 
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543.51 Espectrometria de massa 

543.52 Análise radiométrica 

543.54 Análise cromatográfica. Electroforese 

543.55 Análise electroanalítica. Análise electroquímica. 

Nota: Utilizar.08 da classe 54.08 para mecanismos e técnicas de medição 

543.57 Análise térmica 

543.58 Métodos de análise por outras propriedades e constantes V 

543.6 Análise de substâncias diferentes. Controlo analítico nas condições de produção 

543.61 Análise da composição. Análise do constituinte principal. Pureza da substância. Análise 
das impurezas. Impurezas orgânicas e inorgânicas, etc. 

543.62 Análise das substâncias inorgânicas 

543.63 Análise das substâncias orgânicas 

543.64 Análise da matéria biológica (natural e sintética). Análise da composição. Análise de 
grupos particulares de substâncias bioquímicas (esteróides, alcalóides, vitaminas, 
enzimas, etc.) 

543.67 Análise da matéria superpura 

543.68 Análise aproximada. Controlo analítico na produção. Métodos de monitorização. 
Métodos de verificação 

543.69 Análise de outras substâncias 

543.9 Análise de reacções biológicas e bioquímicas. Métodos biológicos utilizados para fins 
analíticos 

543.92 Reacções sensoriais. Teste organoléptico. Características de cheiro, sabor, textura 

543.94 Métodos de fermentação 

543.95 Métodos microbiológicos 

543.97 Métodos que utilizam as plantas e os animais (mudanças na evolução) 

544 QUÍMICA FÍSICA 

544.01 Sistemas e substâncias químicas. Origem. Estado natural. Fases 

544.02 Composição química. Estrutura. Isótopos, etc. 

544.03 Fenómenos e propriedades físicas. Constantes. Efeitos activos no estado e nas 
propriedades da matéria 
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544.07 Instrumentos e equipamento para preparação, investigação e análises. Instrumentos e 
equipamento electroquímico 

544.08 Técnicas de medição e sistema de medidas 

544.1 Estrutura química da matéria 

544.11 Conceitos da teoria atómica e molecular 

544.12 Estereoquímica. Isomerismo. Simetria, assimetria dos átomos nas moléculas 

544.13 Topologia estrutural. Forma molecular 

544.14 Ligação química 

544.15 Características energéticas das moléculas, átomos, iões. Total de energia molecular e 
níveis de energia. Curvas de potencial (superficiais e hipersuperficiais). Energias de 
transição. Potenciais de ionização. Afinidade electrónica 

544.16 Dependência das propriedades de uma substância da sua estrutura atómico-molecular. 
Relações entre a estrutura química e as propriedades mecânicas. Relações entre a 
estrutura química e as propriedades eléctricas ou magnéticas, as propriedades ópticas, 
etc. 

544.17 Espectro atómico e molecular 

544.18 Química quântica. Órbitas cristalinas atómicas e moleculares 

544.2 Química física dos sólidos, dos líquidos e dos gases 

54.22 Sólidos cristalinos 

544.23 Sólidos não cristalinos (amorfos e vítreos) 

544.25 Cristais líquidos (líquidos anisotrópicos). Estado mesomórfico (paracristalino). 
Mesomorfismo. Mesofases 

544.27 Fluidos. Líquidos. Gases. Teorias gerais dos fluidos. Dinâmica molecular dos fluidos. 
Simulação dos fluidos pela técnica de Monte Carlo e outras técnicas 

544.3 Termodinâmicas químicas 

544.31 Funções termodinâmicas dos elementos químicos e dos seus compostos 

544.32 Funções termodinâmicas dos processos químicos 

544.33 Termoquímica 

544.34 Equilíbrio químico. Teoria do equilíbrio químico 

544.35 Química das soluções (fase do líquido homogéneo). Soluções em geral. Soluções 
verdadeiras 

544.36 Teoria acid-base 
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544.4 Cinética química. Catálise 

544.41 Classificação das reacções químicas. Reacções químicas de acordo com a natureza da 
mudança 

544.42 Cinética formal 

544.43 Mecanismo das reacções químicas 

544.45 Combustão. Explosão. Cinética da combustão e da explosão 

544.46 Topoquímica. Reacções topoquímicas. Reacções mecano-químicas 

544.47 Catálise. Reacções catalíticas 

544.5 Química dos processos de alta energia 

544.51 Química dos estados excitados 

544.52 Fotoquímica 

544.53 Química da acção laser. Reacções químicas induzidas pelo laser 

544.54 Química da radiação. Reacção química da radiação ionizada 

544.55 Química do plasma 

544.56 Interacção dos campos magnéticos com os processos químicos 

544.57 Acção química dos ultra-sons 

544.58 Radioquímica. Química nuclear. Química dos isótopos 

544.6 Electroquímica 

544.6.018 Sistemas electroquímicos. Electrólitos 

544.6.076 Aparelhos e equipamento de electroquímica 

544.62 Fenómenos e processos do carregamento do electrólito em geral. Fenómeno de 
transporte. Números de transferência. Mobilidade dos iões. Velocidade dos iões 

544.63 Fenómenos e processos no sistema de eléctrodos dos electrólitos. Potenciais 
electroquímicos 

544.64 Processos electroquímicos não equilibrados em geral. Leis de Faraday Equivalente 
electroquímico. Efeito químico da corrente eléctrica. Electrólise 

544.65 Transformações na interface electrólito-eléctrodo. Processos do eléctrodo 

544.7 Química dos fenómenos de superfície e colóides 

544.72 Fenómenos de superfície em sistemas de contacto nos inter-faces 
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577.72 Sistemas coloidais e dispersos. Química do colóide. 

Nota: Para indicar as propriedades específicas dos colóides utilizar.03 da classe 54.03 

577.77.051 Formação dos colóides. Destruição dos colóides. Purificação doscolóides 

54.77.052 Destruição dos colóides 

544.77.054 Purificação dos colóides 

546 QUÍMICA INORGÂNICA 

546-1 Estado da substância 

Nota: Especificar como 54-1 

546-3 Compostos. Tipos de composto 

Nota: Especificar como 54-3 

546-4 Químicos. Reagentes 

Nota: Para reagentes para análises usar 543—4 

546.1 Não metais e metalóides em geral (por exemplo: hidrogé nio, cloro, bromo, iodo, flúor) 

546.2 Não metais do terceiro, quarto, sexto grupo e elementos zero valentes (nulivalentes) 

546.3 Metais em geral 

546.30 Metais de transição. Metalóides. Semimetais 

546.31 Elementos do primeiro grupo em geral. Metais do primeiro grupo (por exemplo: 
potássio, sódio, lítrio, rubídio, císio frâncio, amónio) 

546.4 Elementos do segundo grupo em geral. Metais do segundo grupo (por exemplo: cálcio, 
estrôncio, bário, magnésio, zinco, mercúrio, cádmio. Metais alcalino-terrosos) 

546.55 Grupo do cobre, prata e ouro em geral 

546.6 Elementos do terceiro grupo em geral. Metais do terceiro grupo (por exemplo: alumínio, 
escândio, ítrio) 

546.7 Metais do sexto e sétimo grupo. Metais base do oitavo grupo. Actinídeos 

546.71 Elementos do sétimo grupo em geral. Metais do sétimo grupo. Grupo do manganês 

546.72/.74 Metais base do oitavo grupo. Grupo do ferro 

546.75 Elementos do sexto grupo em geral. Metais do sexto grupo. Grupo do crómio 

546.79 Elementos radioactivos. Isótopos radioactivos. Actinídeos em geral 

546.8 Elementos do quarto grupo em geral. Metais do quarto e quinto grupo 

546.82/.83 Grupo do titânio em geral 
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546.85 Elementos do quinto grupo em geral. Metais do quinto grupo 

546.86/.87 Grupo do antimónio e bismuto 

546.9 Elementos do oitavo grupo em geral. Metais nobres do oitavo grupo (por exemplo: 
platina) 

547 QUÍMICA ORGÂNICA 

547.1 Classificação dos compostos orgânicos. Compostos de elementos orgânicos 

547.1-3 Tipos de compostos orgânicos 

Nota: Especificar o tipo utilizando os auxiliares de 54-3 

547.14 Comparação entre compostos cíclicos e acíclicos 

547.15 Compostos orgânicos dos átomos bivalentes do carbono 

547.16 Compostos orgânicos que não contêm carbono (por exemplo: boroxinas, borazinas) 

547.2 Compostos acíclicos em geral 

547.21 Hidrocarbonetos saturados. Alcanos (parafinas) 

547.22 Derivados monoalogenados de hidrocarbonetos saturados 

547.23 Derivados monossubstituídos de hidrocarbonetos saturados com um nitrogénio 
directamente ligado ao carbono 

547.26 Álcoois monoídricos 

547.27 Éteres de hidrocarbonetos saturados 

547.28 Monoaldeídos e monocetonas saturados. Análogos que contêm enxofre 

547.29 Ácidos carboxílicos monobásicos saturados 

547.3 Hidrocarbonetos acíclicos não saturados e seus derivados monossubstituídos 

547.31 Hidrocarbonetos não saturados 

547.32 Derivados monoalógenos de hidrocarbonetos não saturados (por exemplo: derivado do 
flúor e do cloro 

547.33 Derivados monossubstituídos de hidrocarbonetos não saturados que contêm nitrogénio 
directamente ligado ao carbono 

547.36 Álcoois monoídricos não saturados 

547.37 Éteres não saturados 

547.38 Monoaldeídos e monocetonas não saturados. Cetenas 
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547.39 Ácidos carboxílicos monobásicos 

547.4 Compostos acíclicos polissubstituídos. Compostos acíclicos com funções mistas 

547.41 Compostos que não contêm oxigénio directamente ligado ao Carbono 

547.42 Álcoois e mercaptanos poliídrícos e seus derivados 

547.43 Álcoois que contêm outros elementos excepto oxigénio, enxofre, etc., directamente 
ligados ao carbono 

547.44 Polialdeídos. Policetonas. Compostos policarbonílicos 

547.45 Hidroxialdeídos. Hidroxicetonas 

547.46 Ácidos policarboxílicos 

547.47 Hidroxiácidos. Sulfónico, Sulfinico e sulfénico 

547.48 Ácidos aldeídos. Ácidos cetonas 

547.49 Derivados do cianogénio, do ácido carbónico 

547.5 Compostos isocíclicos em geral. Compostos mononucleares em particular 

547.51 Compostos alicíclicos em geral 

547.52/.59 Compostos mononucleares em geral 

547.52 Compostos aromáticos propriamente ditos em geral. Núcleo do benzeno em geral 

547.53 Benzeno e seus homólogos. Hidrocarbonetos que contêm um núcleo de benzeno em 
geral 

547.54 Derivados do ácido sulfúrico. Derivados ácido-sulfurosos dos hidrocarbonetos de 
benzeno. Ácidos tiossulfúricos derivados dos hidrocarbonetos de benzeno. Derivados do 
ácido nítrico, do ácido nitroso 

547.55 Derivados não oxigenados de hidrocarbonetos de benzeno 

547.56 Fenóis. Álcoois aromáticos 

547.57 Compostos aromáticos de carbonilo e seus derivados 

547.58 Ácidos aromáticos mononucleares. Ácidos aromáticos em geral 

547.59 Hidrocarbonetos hidrogenados mononucleares de benzeno e seus derivados. Compostos 
mononucleares hidroaromáticos 

547.6 Derivados polinucleares de benzeno e seus derivados hidrogenados. Compostos 
policíclicos em geral 

547.61 Generalidades nos compostos isocíclicos com diversos núcleos 
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547.62 Sistemas polinucleares com anéis directamente ligados entre si 

547.63 Sistemas polinucleares indirectamente ligados entre si 

547.64 Sistemas cíclicos condensados em geral. Espiranos 

547.65 Sistemas binucleares em geral 

547.66 Outros sistemas com dois núcleos condensados 

547.67 Sistemas trinucleares 

547.68 Sistemas com mais de três núcleos condensados 

547.7 Compostos heterocíclicos em geral. Compostos com anéis de três a cinco membros 

547.71 Anéis de três membros. Anéis de quatro membros 

547.72 Anéis de cinco membros 

547.73 Grupo dos tiofenos 

547.74 Pirróis em geral 

547.75 Sistemas condensados com um anel de pirrol 

547.76 Sistemas heterocíclicos de cinco membros com um heteroátomo de enxofre ou de 
nitrogénio para além do de oxigénio 

547.77 Anéis heterocíclicos de cinco membros com dois heteroátomos, em geral, excepto os que 
têm apenas heteroátomos de oxigénio ou enxofre 

547.78 lmidazois. Isoxazois. Oxasois. lsotiazois. Tiazois. Histamina. Imidazóis (glioxalina) 

547.79 Sistemas heterocíclicos de cinco membros com três ou quatro heteroátomos, excepto os 
que têm apenas heteroátomos de oxigénio ou de enxofre. Triazóis. Vermelho de 
metileno. Tetrazóis 

547.8 Compostos heterocíclicos com seis ou mais átomos no anel 

547.81 Grupo do pirano e do pentiofeno. Seus análogos 

547.82 Compostos da piridina em geral. Sistemas não condensados em particular 

547.83 Sistemas condensados do tipo da piridina 

547.84 Compostos heterocíclicos com seis átomos no anel, dois dos quais são heteroátomos 
diferentes do nitrogénio. Dioxano 

547.85 Azinas em geral. Grupos da piridazina e da primidina 

547.86 Compostos da pirazina, oxazina e tiazina 

547.87 Sistemas heterocíclicos com seis átomos no anel, dos quais três são heteroátomos 
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547.88 Sistemas heterocíclicos com seis átomos no anel e que contêm mais de três 
heteroátomos 

547.89 Sistemas heterocíclicos com mais de seis átomos no anel 

547.9 Substâncias naturais. Substâncias de composição desconhecida 

547.91 Hidrocarbonetos. Óleos. Gorduras. Ceras. Bálsamos. Gomas. Carboidratos. Glicosídeos 

547.92 Esteróides 

547.93 Substância da bile. Ácidos biliares. Pigmentos biliares 

547.94 Alcalóides naturais. Alcalóides de composição desconhecida 

547.95 Substâncias nervosas 

547.96 Proteínas 

547.97 Pigmentos 

547.98 Taninos 

547.99 Outras substâncias 

548/549 MINERALOGIA. CRISTALOGRAFIA 

548 CRISTALOGRAFIA 

Nota: Especificar o estado da matéria pelos auxiliares -1 de 54 

548.0 Cristalografia geral 

548.1 Cristalografia matemática. Teoria do contínuo dos cristais 

548.1.02 Sistemas cristalinos. Classes de cristais 

548.11 Leis fundamentais 

548.12 Teoria da simetria. Teoria das formas originais em geral 

548.15 Combinações 

548.19 Tabelas dos ângulos cristalográficos. Resultados das medições na morfologia dos cristais. 

Nota: Para indicar outras particularidades dar como segunda notação as subdivisões de 
546/547 ou 549.2/.8 

548.2 Crescimento do cristal. Agregados cristalinos 

548.21 Cristais suspensos. Grupos de cristais 

548.22 Cristais sedentários. Drusas 

548.23 Agregados cristalinos. Agregados homogéneos 
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548.24 Cristais gémeos, múltiplos. Complexos cristalinos 

548.25 Crescimento regular de cristais de substâncias diferentes. Agregados heterogéneos. 
Estrutura produzida 

548.3 Química dos cristais. Propriedades químico-morfológicas dos cristais 

548.32 Isomorfismo. Morfotropia 

548.33 Polimorfismo 

548.4 Irregularidades nos cristais. Inclusões. Anomalias. Distorsões 

548.5 Formação, crescimento e dissolução dos cristais 

548.51 Nucleação. Desenvolvimento inicial. Cristais sementes 

548.52 Mecânica do crescimento dos cristais. Taxa de crescimento 

548.53 Recristalização. Sucessão. Recorrência 

548.54 Hábito. Forma 

548.55 Cristais simples. Forma monocristalina 

548.56 Líquidos de cristais (solvatos). Água de cristalização (hidratos) 

548.57 Propriedades especiais dos cristais grandes 

548.58 Solução. Dissolução, decomposição 

548.6 Pseudomorfologia dos cristais 

548.7 Estrutura fina dos cristais. Teoria da descontinuidade dos cristais 

548.71 Teoria da descontinuidade geométrica 

548.73 Análise dos cristais por meio de raios X (radiografia de Roentgen). Pesquisa das 
propriedades dos cristais por meio de raio X 

548.74 Pesquisas com feixes de electrões. Pesquisas com raios catódicos 

548.75 Examinação dos cristais por meio de infravermelhos 

549 MINERALOGIA. ESTUDO ESPECIAL DOS MINERAIS 

549.091 Pedras preciosas. Gemologia 

549.2 Elementos e ligas naturais. Carbonetos. Nitritos. Silicietos. Fosfetos 

549.21 Grupo do carbono. Diamante. Grafite 

549.22 Grupo do tântalo. Fósforo 
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549.23 Grupo do enxofre. Selénio. Telúrio 

549.24 Grupo do arsénico. Antimónio. Bismuto 

549.25 Metais pesados do quarto grupo. Estanho. Chumbo 

549.26 Grupo do ferro. Níquel. Ferroníquel 

549.27 Grupo da platina 

549.28 Metais pesados monovalentes. Cobre. Prata. Ouro 

549.29 Outros elementos. Mercúrio 

549.3 Sulfetos. Sais de enxofre (sulfossais) 

549.31 Sulfetos, selenetos e teluretos dos semimetais 

549.32/.33 Sulfetos, selenetos e teluretos de metais 

549.35 Sais de enxofre e compostos correspondentes de selénio e telúrio 

549.36 Sulfarseniatos. Sulfantimoniatos. Sulfovanadiatos 

549.37 Sulfostanatos. Sulfogermanatos 

549.38 Compostos de sulfostanatos com sulfoantimoniatos 

549.4 Halóides 

549.45 Halóides simples 

549.46 Halóides duplos 

549.47 Oxialóides 

549.5 Compostos de oxigénio 

549.51 Óxidos 

549.52 Hidróxidos 

549.53 Oxissulfetos ou oxissulfuretos. Quermesita (bienda do anti mónio) 

549.6 Silicatos. Titanatos. Zirconatos. Estanatos 

549.61 Silicatos básicos 

549.62 Sais de ácido ortossilícico 

549.63 Silicatos intermédios 

549.64 Metasilicatos e metatinatos 
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549.65 Sais de ácido polissilícico 

549.66 Sais heteropolissilícicos e sais relacionados. Sais heteropoliácidos de não metais 
tetravalentes ou pentavalentes 

549.67 Zeolitas 

549.68 Compostos que contêm água da cristalização, dos silicatos com os carbonatos, sulfatos 
com os uranatos 

549.69 Outros silicatos 

549.7 Outros compostos de oxiácidos 

549.73 Boratos. Aluminatos. Ferritas. Arsenitas. Antimonitas. Outros sais de elementos 
trivalentes 

549.74 Carbonatos. Selenitas. Teluritas. Manganitas. Plumbatos 

549.75 Compostos de oxiácidos de elementos pentavalentes 

549.76 Sulftos. Croma Molibdatos. Tungstatos 

549.8 Minerais orgânicos 

549.88 Hidrocarbonetos 

549.89 Resinas fósseis e sais de ácidos orgânicos 

549.9 Outros métodos de classificação dos minerais. Classificação dos minerais de acordo 
com as características cristalográficas. Classificação de acordo com as propriedades 
físicas. Classificação de acordo com a estrutura atómica. Classificação dos minerais de 
acordo com a sua ocorrência genética 

55 CIÊNCIAS DA TERRA. CIÊNCIAS GEOLÓGICAS 

550 CIÊNCIAS AUXILIARES DA GEOLOGIA, ETC. 

550.1 Fisiografia 

550.2 Geoastronomia. Cosmogonia 

550.3 Geofísica 

550.31 Generalidades. Evolução e estrutura geofísica. Gravidade e isostasia (teoria do 
equilíbrio). Medição da gravidade 

550.32 Estado de agregação. Fases 

550.34 Sismologia. Terramotos 

550.34.01 Teoria. Modelos. Pesquisa. Desenvolvimento 

550.34.03 Programas sismológicos. Sistemas, equipamentos 
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550.34.04 Projecto de redes e normas sismológicos. Escalas sismológicas (por exemplo: escala de 
Richter). Magnitudes. Intensidades. Registos da distância epicêntrica 

550.34.05 Registos 

550.34.06 Identificação sísmica. Determinação do local. Detecção 

550.34.09 Características especiais das ondas, meios, perturbações 

550.343 Previsão de fenómenos naturais. Cartografia sísmica. Métodos de previsão 

550.344 Tipos de ondas relacionadas com a sismologia. Comportamento das ondas. Processo. 
Propriedades das ondas. Efeitos de sinais sísmicos. Sinal-ruído. Variações azimutais. 
Ondas especiais (por exemplo: ondas de canal. Ondas de choque). Ondas oceânicas 
provocadas por sismos (por exemplo: tsumanis). Ondas de superfície 

550.347 Meios de transmissão da onda sísmica. Anomalias sísmicas. Zonas de sombra. Falhas. 
Descontinuidades sísmicas. Meios de transmissão. Crosta, manto, núcleo da Terra 

550.348 Abalos sísmicos e suas causas. Abalos extraterrestres. Abalos da Lua. Abalos provocados 
pelo homem. Abalos prévios. Réplicas. Desabamentos. Vulcões. Terramotos. Maremotos 

550.348.098 Características dos abalos. Profundidade do foco. Magnitude da fonte (energia). 
Localização da fonte. Foco. Hipocentro. Zona ou área epicêntrica. Epicentro. Distribuição 
do tempo. Sismicidade. Frequência de terramotos. Regiões assísmicas e sísmicas. 
Distância (da estação de registos) 

550.349 Efeitos do terramoto na superfície (por exemplo: flutuações do nível da água. 
Deslocamentos). 

Nota: Classificar aqui os efeitos que não são geralmente considerados como abalos 
sísmicos por si próprios 

550.35 Física terrestre dos raios e das radiações 

550.36 Energética e termodinâmica terrestre 

550.360 Métodos de observação e de medição da energia e da termodinâmica da Terra 

550.361 Calor interno da Terra. Variações da temperatura de acordo com a profundidade 

550.362 Condutividade térmica das rochas, da crosta terrestre 

550.367 Fontes de energia terrestres. Energia potencial da Terra 

550.367 Electricidade terrestre. Correntes terrestres. 

Nota: Classificar as propriedades eléctricas da Terra como planeta em 523.31-33 

550.370 Métodos de observação e de medição para a electricidade terrestre 

550.371 Campo eléctrico terrestre em geral 

550.372 Condutividade eléctrica e propriedades dieléctricas da crosta terrestre 

550.373 Aspectos regionais e locais da electricidade terrestre. Circulação. Profundidade 
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550.374 Efeitos das correntes terrestres e dos derrames em instalações no subsolo 

550.375 Variações das correntes terrestres, flutuações, tempestades 

550.377 Quase persistência. Relações com fenómenos colaterais: solar, geomagnético, etc. 

550.378 Radioactividade do solo 

550.379 Estudos completos. Resultados das observações 

550.38 Magnetismo terrestre (geomagnetismo) 

550.380 Métodos de observação e de medição do geomagnetismo. Observatórios magnéticos 
(estruturas fixas). Instrumentos magnéticos. Bússola. Instrumentos electromagnéticos. 
Instrumentos de registo (por exemplo: variómetros. Magnetógrafos) 

550.382 Características superficiais do campo magnético permanente 

550.383 Plano geomagnético de base. Pólos magnéticos da Terra 

550.384 Paleomagnetismo. Origem e variação secular do campo geomagnético 

550.385 Efeitos geomagnéticos transitórios. Hora local e flutuações relacionadas. Variações 
diárias lunares, solares e de abalos. Flutuações mensais, sazonais, anuais. Tempestades 
magnéticas 

550.386 Actividade magnética. Flutuações. Quase persistência 

550.387 Electricidade telúrica. Correntes electromagnéticas terrestres 

550.388 Fenómeno de activação da ionosfera. Manifestações luminosas. Auroras. lonosfera: 
teorias, influências, distribuição 

550.389 Estudos magnéticos, mapas, observações. Programas extensivos de colaboração 
internacional 

550.4 Geoquímica 

550.4.01 Teoria. Princípios de investigação 

550.4.02 Trabalho prático e experimental 

550.4.07 Equipamento, instalações e aparelhos 

550.4.08 Determinação, medição e instrumentos 

550.41 Problemas gerais e teóricos. Problemas físico-químicos 

550.42 Ocorrência e distribuição de elementos químicos e seus isótopos. 

Nota: Indicar os elementos utilizando 546... como segunda notação 

550.43 Ocorrências e distribuição de elementos e seus isótopos 

550.46 Geoquímica e acção geoquímica da hidrosfera e da atmosfera 
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550.47 Biogeoquímica 

550.7 Geobiologia. Acções geológicas dos organismos 

550.72 Acção de organismos inferiores 

550.73 Acção das plantas 

550.74 Acção dos animais 

550.75 Acção humana 

550.8 Geologia e geofísica aplicada. Prospecção e exploração geológica. Interpretação de 
resultados 

550.8.01 Teoria. Princípios de pesquisa e de investigação. Investigação teórica. Utilização de 
modelos, etc. Princípios de investigação experimental 

550.8.02 Trabalho prático de exploração. Organização. Programas. Projectos  

550.8.04 Observações. Levantamentos de campo geofísicos 

550.8.05 Tratamento dos resultados dos levantamentos. Interpretação de dados 

550.8.07 Equipamento. Instalações. Aparelhos 

550.8.08 Medição: princípios e instrumentos. Unidades geofísicas 

550.81 Prospecção geológica. Métodos simples de exploração. Pesquisas geomorfológicas 
durante a prospecção 

550.82 Técnica de exploração geológica. Exploração geomecânica. Perfuração geológica 

550.83 Técnicas de exploração geofísicas 

550.831 Estudos e levantamentos gravimétricos. Medições efectuadas por variómetros, 
gravímetros, pêndulos, gradiómetros 

550.832 Métodos geofísicos de exame do poço. Perfilagem. Estudo gravimétrico 

550.833 Prospecção piezeléctrica ou métodos de exploração 

550.834 Aplicação de ondas elásticas na pesquisa dos estratos superiores da Terra. Métodos de 
sondagem sísmicos e acústicos. Métodos que usam terramotos naturais e tremores, etc. 

550.835 Métodos radiométricos de prospecção e levantamento. Métodos geofísicos-nucleares. 
Métodos que usam raios alfa, raios beta, raios gama, emanação ao acaso. Métodos 
ionométricos 

550.836 Métodos geotérmicos de exploração, prospecção e levantamento 
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550.837 Métodos eléctricos de prospecção de sondagem e de perfilagem. Métodos de campos 
naturais. Métodos de correntes contínuas, inclusive variações de outros métodos com a 
utilização de campos variáveis de baixa frequência. Métodos electromagnéticos que 
usam campos artificiais. Métodos de prospecção por meio de rádio. Métodos 
(radiolocalização) de radar. Métodos que usam campos não estacionários 

550.838 Métodos magnéticos de prospecção e levantamento 

550.84 Métodos químicos e físico-químicos de pesquisa geológica. Métodos geoquímicos 
(métodos complexos) 

550.85 Amostras geológicas em geral. Pesquisas petrográficas 

550.86 Exploração paleontológica 

550.87 Métodos de pesquisas biológicas e psíquicas em geologia. Adivinhar Varinha 
rabdomântica 

550.93 Geocronologia. Datação geológica. Determinação absoluta da idade geológica 

551 GEOLOGIA GERAL. METEOROLOGIA. CLIMATOLOGIA. GEO LOGIA HISTÓRICA. 
ESTRATIGRAFIA. PALEOGEOGRAFIA 

551.1/.4 Geologia geral 

551.1 Estrutura geral da Terra 

551.11 Forma da Terra em geral 

551.12 Teorias da origem da Terra 

551.14 Litosfera 

551.15 Camadas entre a litosfera e a barisfera 

551.16 Barisfera 

551.2 Geodinâmica interna (processos endógenos) 

551.21 Vulcanismo. Vulcões. Fenómenos vulcânicos. Erupções vulcânicas. Erupção areal. 
Erupções fissurais. Erupções centrais. Erupções efusivas. Erupções explosivas. Vulcões e 
erupções submarinas. Sistemas vulcânicos. Chaminés vulcânicas. Canais vulcânicos. 
Crateras. Caldeiras. Produtos vulcânicos (por exemplo: lava. Bombas. Cinzas. Gases) 

551.22 Formas de corpos intrusivos e vulcânicos. Batólitos. Veios. Apófises. Lacólitos 

551.23 Fumarolas. Solfataras. Gêiseres. Fontes termais. Mofetas. Ventos com emanação de 
dióxido de carbono. Emanação vulcânica 

551.24 Geotectónica. Placas tectónicas 

551.24.01 Teorias geotectónicas 

551.24.02 Estudo prático e experimental da crosta terrestre. Simulação de processos 
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551.24.03 Tectogénese. Tectonofísica 

551.24.05 Formas e características dos processos tectónicos 

551.24.08 Determinação, medição e instrumentos 

551.241 Tectosfera. Espessura e estrutura das camadas mais finas da crosta terrestre onde as 
dobras e as falhas ocorrem 

551.242 Movimentos tectónicos, flutuações, etc. Movimentos da crosta. Estruturas tectónicas e 
os seus elementos. Movimentos tectó nicos. Placas tectónicas oceânicas. Zonas de 
activação 

551.243 Geologia estrutural. Perturbações por fractura. Fracturas plutónicas. Falhas. Horsts. 
Grabens. Vales de fracturas. Brechas por falhas. Flexuras. Isoclinos. Monoclinos. Dobras. 
Elementos das dobras. Falha de compressão. Coberturas tectónicas. Falha de empurrão. 
Mantos (dobras reclinadas). Flocos tectónicos. Janelas. Lumps (blocos). Deslocamentos. 
Contornos. Veios estruturais. Fracturas plutónicas. Zonas de enrugamento 

551.244 Soerguimento da crosta terrestre. Sedimentação. Compressão. Tensão 

551.245 Junção de rochas. Formas de maciço. Formas laminadas. Formas acamadas. Formas em 
coluna. Formas cilíndricas. Formas em esfera. Formas em paralelepípedo. Formas 
cúbicas. Formas irregulares 

551.247 Tectónica de domos de sal. Brechas de sal 

551.248 Paleotectónica. Neotectónica 

551.25 Petrotectónica. Alterações dinâmicas, químicas, térmicas das rochas. Metamorfismo. 
Clivagem. Deformação plástica. Xistosidade 

551.26 Zonas estruturalmente formadas e formações geológicas 

551.3 Geodinâmica externa (processos exógenos) 

551.3.051 Sedimentação. Estratificação. Estratificação cruzada. Estratificação concordante. 
Estratificação não concordante. Estratificação horizontal. Ângulo de inclinação. 
Estratificação vertical. Direcção do filão 

551.3.053 Erosão. Corrosão. Desgaste das rochas por acção do tempo 

551.31 Formações terrestres 

551.311 Erosão do tipo eólico e continental. Fenómeno da erosão provocado pela temperatura. 
Efeitos do frio. Efeitos do calor. Efeitos geológicos das águas continentais. Desgaste das 
rochas. Inundações. Relações entre o clima e a erosão continental. Acção erosiva da água 
corrente. Processos de erosão. Fenómeno do desgaste das rochas por acção do tempo. 
Processo de desnudação do solo. Transporte. Efeitos eólicos. Acção do vento (por 
exemplo: dunas. Loess. Rochas polidas pelo vento). Vulcões de lama. Lama vulcânica. 
Rios de lama (torrente de lama) 

551.312 Tipos límnicos. Formação por água doce. Pântanos. Charcos. Turfa. Lençóis de água. 
Acção geológica de água corrente. Fácies fluviais. Acção geológica dos lagos. Fácies e 
lacustres 
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551.313 Tipos de estuários. Fácies de água salobra. Fácies marinho-fluviais 

551.314 Tipos lagunares. Fácies gipso-salíferos 

551.32 Glaciologia 

551.321 Métodos e instrumentos glaciológicos. Pesquisa dos cristais de gelo e da neve. 
Ferramentas para cortar, partir, escavar neve e gelo. Medições do gelo e da neve 

551.322 Água em estado sólido. Gelo e neve 

551.324 Gelo continental. Glaciares. Tipos de glaciares. Glaciares de vale. Glaciares em circo. 
Glaciares continentais. Calotas de gelo, etc. Dimensões de certos glaciares. Medições de 
profundidade. Equilíbrio entre massa e energia dos glaciares. Equilibro térmico. Regime 
dos glaciares. Glaciação. Acumulação. Ablação. Fusão. Limite da neve. Deslize glaciar. 
Flutuação glaciar. Avanço e retrocesso. Estrutura e características superficiais dos 
glaciares. Randklufts. Laminação. Bolhas. Fendas 

551.326 Gelo flutuante. Distribuição e movimento de gelo flutuante. Formação e decomposição 
do gelo flutuante. Estrutura e características da superfície do gelo flutuante. Erosão 
provocada por gelo flutuante. Icebergues. Gelo marítimo. Gelo flutuante. Banco de gelo 
flutuante. Massa de gelo flutuante 

551.328 Gelo fixo. Gelo de fundo 

551.33 Geologia glaciar 

551.331 Erosão glacial. Acção erosiva das correntes glaciais 

551.332 Deposição glacial. Depósitos glaciais. Lagos com acumulação de   gelo. Lagos glaciais 

551.333 Deformações glaciares 

551.334 Isostasia glacial. Eustasia glacial. Efeitos da camada de gelo 

551.336 Primeira camada de gelo. Cobertura primitiva de gelo. Idades do gelo 

551.337 Cronologia do Plistoceno e dos períodos recentes em relação à camada de gelo 

551.338 Teorias das causas dos períodos glaciais 

551.34 Efeitos da geada nas rochas e nos solos. Crioturbação 

551.341 Métodos e equipamentos para investigação de solos congelados 

551.342 Efeitos da geada sobre as rochas duras,compactas 

551.343 Efeitos da geada sobre os depósitos superficiais. Deslocamento do solo por acção da 
geada 

551.345 Solos congelados. Subsolo permanentemente congelado. Criopedologia 

551.35 Depósitos marinhos 
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551.35.054 Acção destrutiva do mar. Efeitos do rebentamento das ondas. Erosão pela corrente da 
maré. Efeitos químicos da água do mar. Efeito destrutivo das plantas marinhas. Efeito 
destrutivo dos animais marinhos 

551.35.06 Transgressão marinha. Elevação. Regressão marinha 

551.351 Depósitos costeiros. Depósitos do litoral. Formação de recifes. Formação de bancos de 
areia. Correntes da praia. Deslocamentos da costa. Fácies do cascalho, pedregulhos e 
seixos. Depósitos de bancos de areia. Fácies de areia. Areia movediça. Recifes de coral 
como depósitos. Estrato formado de ossos. Fácies de restos de conchas 

551.352 Tipo batipelágico. Depósitos oceânicos. Fácies argilosas. Fácies calcárias. Fácies 
organogénicas. Recifes de esponja 

551.353 Tipo abissal 

551.4 Geomorfologia. Estudo das formas físicas da Terra 

Nota: Os auxiliares de 55 1.4.0... não se aplicam a 55 1.46 e suas subdivisões 

551.4.01 Teoria. Princípios de investigação. Metodologia de pesquisa, modelos, etc. 

551.4.02 Trabalho de campo. Trabalho de laboratório 

551.4.03 Morfologia. Formas básicas do relevo, independentemente da origem. Planícies. 
Planaltos. Planícies elevadas. Montanhas. Vales. Terraços. Declives. Costas 

551.4.04 Geomorfologia dinâmica. Processos e formas exógenos. Processos e formas endógenos 

551.4.05 Relevos invertidos: processos e formas 

551.4.06 Geomorfologia do clima 

551.4.07 Paleogeomorfologia. Formas fósseis. Formas enterradas. Formas escavadas 

551.4.08 Geomorfologia aplicada 

551.41 Forma, contorno dos continentes 

551.42 Ilhas. Arquipélagos. Penínsulas 

551.43 Formas do relevo da superfície da Terra. Formas da Terra. Morfoestruturas 

551.432 Morfoestruturas formadas pelos mais recentes movimentos tectónicos e processos 
vulcânicos. Relevo de montanhas e de planícies 

551.433 Morfoestruturas formadas pela exposição de antigas estruturas geológicas passivas 
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551.435 Morfoesculturas. Formas de relevo criadas por processos exógenos. Geomorfologia 
dinâmica e climática. Formas de relevo criadas pela acção da erosão de cursos de água 
permanentes e intermitentes. Formas de relevo criadas pelo desgaste, pelo fluxo 
terrestre, pelo aluvião, pelo movimento da massa de detritos. Inselbergues. Formas de 
relevo criadas pela acção das ondas, pelas marés, pelos processos do litoral, pelas 
correntes, etc., nos mares e nos lagos. Formas de relevo criadas pela acção da glaciação 
continental e de montanha e das suas águas de degelo. Formas de relevo criadas por 
processos periglaciais. Formas de relevo criadas pela gravidade. Formas de relevo criadas 
por processos eólicos, pela acção do vento. Formas de relevo criadas por dissolução 
química e por precipitação. Geomorfologia de Karst 

551.438 Formas de relevo criadas pela acção humana e outras acções orgânicas. Formas de relevo 
organogénicas. Formas fitogénicas (de origem vegetal). Pântanos de turfa. Formas 
zoogénicas (de origem animal). Recifes de coral, como formas de relevo. Atóís. Formas de 
relevo antropogénicas (de origem humana) 

551.439 Formas de relevo de origem extraterrestre. Crateras de meteoritos 

551.44 Espeleologia. Cavernas. Fissuras. Águas subterrâneas. Bacias. Gargantas. Caldeiras, em 
espeleologia. Funis de Karst. Dolinas, etc. 

551.46 Oceanografia física. Topografia submarina. Fundo do oceano. 

Nota: Especificar pelos auxiliares comuns de lugar 

551.46.0 Aspectos gerais da oceanografia física. 

Nota: Os auxiliares de 551.4.0... não se aplicam em 55 1.46 e suas subdivisões 

551.46.01 Teoria geral 

551.46.06 Dados de observação. Dados de expedições específicas 

551.46.07 Laboratórios, trabalhos de campo oceanográficos. Expedições, cruzeiros. Navios de 
pesquisa. Equipamento de mergulho 

551.46.08 Instrumentos oceanográficos. Mareómetros. Batímetros. Instrumentos para medição das 
correntes. Medidor de ondas 

551.46.09 Oceanografia aplicada 

551.461 Aspectos gerais. Nível do mar. Extensão horizontal. Nível do mar (independentemente 
das marés). Os oceanos como um todo. Extensão horizontal. Divisões geográficas e 
nomenclatura dos mares e das áreas marítimas. Paleoceariografia 

551.462 Topografia submarina. Características do fundo do mar. Profundezas do oceano. Zona 
abissal. Blocos continentais. Blocos insulares. Plataformas continentais. Plataformas 
insulares, etc. 

551.463 Água do mar. Propriedades físicas da água do mar. Propriedades mecânicas da água do 
mar. Ondas de compressão. Som subaquático. Acústica do mar. Propriedades de fase da 
água do mar. Propriedades coligativas da água do mar. Radiação. Propriedades ópticas 
da água do mar. Reflexão. Refracção. Cores. Propriedades térmicas da água do mar. 
Condutividade térmica. Propriedades eléctricas da água do mar. Condutividade eléctrica 
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551.464 Propriedades químicas da água do mar. Química da água do mar. Química física da água 
do mar. Electroquímica, valor do pH. Alcalinidade. Composição da água do mar. 
Componentes dissolvidos da água do mar. Bioquímica do mar. Geoquímica do mar 

551.465 Estrutura, dinâmica, circulação do mar. Teoria geral. Hidrodinâmica do mar. Estática do 
mar. Turbulência marítima. Estratificação. Estrutura hidrográfica tridimensional. Relativo 
à circulação das massas de água. Correntes marítimas. Distribuição horizontal de 
correntes sem marés. Gráficos das correntes marítimas. Propriedades da água da 
superfície do mar. Interacções entre o mar e o seu ambiente. Interacções de organismos 
vivos com as massas de água. Efeitos fisico-químicos (por exemplo: detritos orgânicos e 
opacidade) 

551.466 Ondas do mar e marés. Princípios de interpretação e métodos de análise das 
observações das ondas do mar. Analisadores de ondas. Ondas provocadas pelo vento. 
Ondulação. Vagas. Formação de espuma. Acção do petróleo nas ondas. Planos de 
deslizamento. Efeitos do fundo do mar, de obstáculos, de correntes, da turbulência sobre 
as ondas e vagas geradas pelo vento (por exemplo: rebentação). Marés. Análise de 
marés, previsão. Linhas cotidais. Horário das marés. Correntes das marés. Ondas de maré 

551.467 Gelo no mar. Gelo e icebergues do ponto de vista oceanográfico 

551.468 Geografia marinha. Áreas do mar limitadas pelas costas. Interacções do mar e da costa. 
Áreas do mar profundo limitadas por costas. Baías, enseadas, golfos. Correntes perto da 
costa. Áreas de baixios ladeados por costas. Penínsulas. Línguas de terra (esporões). 
Albufeiras. Lagunas. Marés de lama (Watten). Estuários 

551.5 Meteorologia 

551.50 Meteorologia prática 

551.501 Métodos de observação e de computação. Sistemas de unidades. Anotações do tempo. 
Escalas. Métodos de redução e de cálculo. Tabelas. Métodos gráficos de representação. 
Métodos de controlo de dados. Ar superior. Métodos de observação e de cálculo. 
Métodos de observação por radar, rádio e satélites. Observatórios (localização. 
Construção. Manutenção) 

551.502 Redes meteorológicas. Princípios gerais 

551.506 Dados de observações periódicas. Previsões meteorológicas. Boletins. Fenologia. Plantas 
e animais como indicadores meteorológicos  

551.507 Equipamento para transporte de instrumentos 

551.508 Instrumentos meteorológicos. Instrumentos para medir a radiação e a temperatura. 
Instrumentos para medir a pressão atmosférica. Barómetros. Aneróides. Instrumentos 
para medir o vento. Anemómetros. Cata-ventos. Instrumentos para medir os parâmetros 
de turbulência atmosférica. Instrumentos de observação das nuvens. Instrumentos para 
medir a humidade, a evaporação, a precipitação e as características das nuvens. 
Dispositivos de radares para localização de fenómenos meteorológicos. Radiolocalização. 
Instrumentos para medição de vários fenómenos físicos. Instrumentos para medição da 
composição e da estrutura da atmosfera. Instrumentos para medição da poluição 
atmosférica 
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551.509 Previsões meteorológicas. Influência artificial sobre o tempo. Relatórios meteorológicos 
regulares, cartas, mapas, diagramas para a previsão meteorológica. Bases e métodos 
para previsões. Previsões: sua organização e verificação. Acção acidental sobre o tempo. 
Incêndios florestais. Explosões artificiais 

551.51 Física da atmosfera. Composição e estrutura da atmosfera. Meteorologia dinâmica 

551.510 Propriedades físicas, composição, estrutura geral da atmosfera. Densidade da atmosfera. 
Outras propriedades físicas da atmosfera, não fornecidas em mais lado nenhum. 
Composição da atmosfera. Impurezas. Poeira. Processos fotoquímicos na atmosfera. 
Estrutura da atmosfera. Troposfera. Tropopausa. Estratosfera. Mesosfera. Camada de 
ozono. Variações na camada de ozono. lonosfera. Termosfera. Exosfera. Magnetosfera. 
Radioactividade da atmosfera 

551.511 Circulação geral da atmosfera 

551.513 Mecânica e termodinâmica da atmosfera. Hidrodinâmica. Termodinâmica. Estratificação 
da atmosfera 

551.515 Tempo. Perturbações e formações atmosféricas. Depressões barométricas. Ciclones 
extratropicais. História, deslocamentos, percursos. Nível superior. Ciclones tropicais. 
Furacões. Tufões. Tornados. Trombas de água. Tufões. Remoinhos. Tempestades de pó. 
Sistemas convectivos de precipitação. Tempestades. Trovoadas. Aguaceiros. Outras 
perturbações e formações atmosféricas tropicais. Anticiclones. Massas de ar e frentes. 
Estragos e prejuízos provocados pelo tempo em geral 

551.52 Radiação. Temperatura 

551.521 Radiação solar em geral. Estimativa de radiação. Luz diurna. Radiação ultravioleta. 
Componente infravermelha da radiação solar. Radiação solar. Radiação terrestre e 
atmosférica. Radiação do céu nocturno. Luz do céu. Estudos sobre energia solar. 
Radiação cósmica e corpuscular Outras radiações 

551.524 Temperatura do ar. Estrutura. Microvariações. Distribuição na superfície terrestre. 
Isotermos. Variações na superfície terrestre. Tendência secular Frequências. 
Temperaturas máximas e mínimas 

551.525 Temperatura da Terra. Temperaturas da superfície. Temperatura mínima da relva. 
Temperatura nas cavernas, etc. 

551.526 Temperatura da superfície da água, como elemento meteoro lógico 

551.54 Pressão atmosférica 

551.541 Microvariações da pressão 

551.542 Distribuição da pressão na superfície da Terra. Isóbaras 

551.543 Variações da pressão 

551.547 Pressão das camadas superiores de ar 

551.55 Vento e turbulência 

551.551 Estrutura do vento. Microvariações do vento. Rajadas de vento. Turbulência 
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551.552 Distribuição horizontal do vento junto da superfície terrestre 

551.553 Variações do vento na superfície terrestre. Variações diurnas. Brisas da terra. Brisas do 
mar. Brisas dos lagos. Ventos das montanhas. Ventos dos vales. Variações anuais. 
Monções. Outros ventos sazonais. Outras variações periódicas. Variação secular. 
Variações não periódicas 

551.554 Distribuição vertical na camada turbulenta junto à superfície terrestre 

551.555 Ventos de localidades específicas. Ventos alísios. Calmarias equatoriais. Invasão de ar 
polar. Nevasca. Vento do norte. Vento frio. Ventos que transportam pó e areia. Siroco. 
Armatão. Chergui. Khamsin. Simum 

551.556 Efeitos do vento. Estragos provocados pelo vento. Utilização do vento 

551.557 Vento das camadas superiores do ar 

551.558 Componentes verticais do movimento do ar 

551.559 A influência dos edifícios, da vegetação, da topografia no vento 

551.57 Vapor de água. Hidrometeoros 

551.571 Humidade. Estrutura do vapor. Distribuição do vapor na superfície terrestre. Variações 
do vapor 

551.573 Evaporação. Evapotranspiração 

551.574 Condensação e depósitos. Física da condensação. Núcleo. Gotículas de nuvem. Partículas 
de gelo nas nuvens. Condensação sobre a superfície da Terra. Condensação líquida. 
Orvalho. Condensação sólida. Gelos. Geada. Geada branca. Geada vitrificada. Degelo 

551.575 Nevoeiro. Névoa. Neblina. Bruma. Estrutura, formação e dissolução do nevoeiro, da 
névoa, da bruma, etc. Distribuição do nevoeiro e da névoa 

551.576 Nuvem. Estrutura da nuvem, formação, dissolução. Nomenclatura da nuvem, 
classificação. Quantidades de nuvens. Nebulosidade. Variações das propriedades das 
nuvens. Altura. Movimento 

551.577 Precipitação em geral. Estrutura, formação e dissolução da precipitação. Propriedades 
químicas da precipitação. Distribuição da precipitação na superfície terrestre. 
Quantidade de precipitação. Isoietas. Intensidade da precipitação. Duração da 
precipitação. Dias com precipitação. Variações de precipitação. Frequências. 
Precipitações excessivas. Secas. Influências várias na precipitação. Influência da 
topografia, da vegetação, dos factores humanos, das extensões de água, dos lagos, dos 
rios. (Nota: Indique o tipo de influência utilizando uma segunda notação). Estragos 
provocados pela precipitação ou pelas secas 

551.578 Formas específicas de precipitação. Precipitação líquida. Chuva. Chuvisco. Gotas de 
nevoeiro. Neve. Geada miúda. Neve granulada. Agulhas de gelo. Estrutura, composição e 
temperatura da neve que cai. Formas de cristais de neve. Estudos sobre a neve. 
Tempestades de neve. Camada de neve. Espessura. Temperatura. Densidade. 
Avalanches. Granizo. Precipitação contendo corpos estranhos 
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551.579 Humidade do solo e hidrologia. Hidrometeorologia. Abastecimento de água. 
Armazenamento de água. Armazenamento de água dos glaciares (água glacial do 
degelo). Flutuações da superfície da água, causadas pela precipitação. Humidade do solo. 
Infiltração 

551.58 Climatologia 

551.581 Climatologia teórica. Zonas climáticas. Modelos climáticos. Clima solar. Zonas climáticas. 
Clima polar. Clima temperado. Clima subtropical. Clima tropical 

551.582 Climatologia de lugares, regiões e partes específicas do globo. Monografias 
climatológicas. 

Nota: Especifique lugar e forma utilizando os respectivos auxiliares (1/9) e (0...) 

551.583 Variações naturais do clima. Alterações climáticas. Dados instrumentais das variações de 
clima. Variações periódicas e não periódicas. Extremos climáticos. Variações do clima em 
períodos históricos 

551.584 Mesoclimatologia. Microclimatologia. Mesoclima. Clima local. Microclima referente às 
particularidades do terreno e do solo. Microclima das camadas de ar afectadas pela 
vegetação. Micro clima urbano. Microclima das ruas e dos espaços abertos nas cida des. 
Criptoclima. Clima dos espaços fechados. Clima do interior. Clima das caves, das minas, 
dos túneis. Clima dos espaços ao ar livre no solo e na camada de neve 

551.585 Tipos de clima. Classificação de clima. Climas oceânicos. Climas de monções. Clima 
mediterrânico. Climas continentais. Clima desértico. Clima de estepe. Clima de montanha 

551.586 Biometeorologia. Bioclimatologia 

551.587 Clima da atmosfera superior de lugares específicos 

551.588 Influência do meio ambiente no clima. Distribuição do clima no mar e na terra. Grau de 
continentalidade. Influência da topografia e do aspecto no clima. Influência do solo e do 
subsolo no clima. Influência da extensão da água no clima. Influência do gelo no clima. 
Influência da vegetação no clima. Influência humana no clima 

551.589 Climatologia sinóptica. Valor médio ou frequência de elementos climáticos ligados a 
configurações sinópticas específicas. Frequência da ocorrência simultânea de dois ou 
mais elementos climáticos. Fenómenos especiais 

551.59 Vários fenómenos e influências. Influências cósmicas. Influências solares (excepto o 
calor). Influências lunares. Influências planetárias. Fenómenos de eclipses. Fenómenos 
relacionados com meteoros. Efeitos das erupções vulcânicas no tempo e no clima 

551.591 Visibilidade. Física da visibilidade. Variações da visibilidade na superfície terrestre 

551.593 Fenómeno óptico na atmosfera. Fenómeno produzido pela refracção no ar. Miragens. 
Cintilação. Fenómeno produzido pela absorção e pela dispersão. Flache verde (raio 
verde). Espectro: riscas negras do espectro solar. Azul do céu. Zona do crepúsculo. 
Luminescência. Resplendor alpino. Luz do amanhecer. Luz do crepúsculo. Fenómenos 
produzidos por produtos de condensação. Arcos de nevoeiro. Espectro de Broken. 
Glórias, auréolas. Arco-íris. Coloração das nuvens. Outros fenómenos ópticos — por 
exemplo: espíritos (aparições momentâneas abaixo das trovoadas) 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

176 

551.594 Fenómeno eléctrico na atmosfera. Electricidade das trovoadas. Relâmpagos. Descargas 
eléctricas. Electricidade dos aerossóis, gotículas, partículas. Auroras: Aurora borealis 
(aurora boreal). Aurora austral. Interferência atmosférica nas radíoemissões, como 
fenómeno da electricidade do ar 

551.596 Fenómenos acústicos na atmosfera. Propagação do som. Audibilidade. Zonas de silêncio. 
Estrondo supersónico. Trovão 

551.7 Geologia histórica. Estratigrafia 

551.7.02 Princípios de correlação. Tabelas e mapas de correlação 

551.7.03 Escalas de tempo geológicas. 

Nota: Para a ciência da geocronologia ver 550.93 

551.71/.72 Eternidade criptozóica. Pré-câmbrico. 600 + MAAP 

551.71 Arqueano. Formação primitiva de gnaisse. Formação primitiva de xisto. 

Nota: A abreviatura MAAP (milhões de anos antes do presente) 

551.72 Eozóico. Algonquiano 

551.73/.78 Eternidade fanerozóica. 600 MAAP 

551.73 Paleozóico. 600-180 MAAP 

551.732 Câmbrico. 600-490 MAAP 

551.733 Ordoviciano e Siluriano. 490-400 MAAP 

551.734 Devoniano. 400-350 MAAP 

551.735 Carbonífero. 350-270 MAAP 

551.736 Permiano. 270-220 MAAP 

551.75 Camadas comuns às idades Paleozóica e Mesozóica 

551.753 Arenito Vermelho Novo 

551.754 Formação Karoo. Formação Gonduana 

551.76 Mesozóico 

551.761 Triásico. 220-180 MAAP 

551.762 Jurássico. 180-135 MAAP 

551.763 Cretáceo. 1 35-70 MAAP 

551.77 Cenozóico (Cainozóico). Neozóico 

551.78 Terciário. 70-1 MAAP 
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551.781 Paleogénico. Numulítico. Paleocénico. Eocénico. Oligocénico 

551.782 Neogénico. Miocénico. Pliocénico 

551.79 Quaternário. 1 MAAP-Presente. 

Nota: Ver Tabela lg 

551.791 Plistocénico em geral. Dilúvio 

551.792 Período pré-glacial 

551.793 Períodos glaciais. Anos glaciares. Períodos intergiaciais 

551.794 Holocénico. Pós-glacial em geral 

551.795 Períodos pré-Boreal e Boreal. 10000-8000 AAP 

551.797 Períodos Atlântico e sub-Boreal. 8000-2500 AAP 

551.799 Períodos sub-Atlântico e Recentes. 2500 AAP-Presente 

551.8 Paleogeografia 

Nota: Subdividir como 551.7 

551.8.02 Paleocosmologia. Desenvolvimento geral do sistema terrestre. Variações nos dados da 
geografia astronómica e matemática 

551.8.07 Distribuição paleobiogeográfica da vida 

552 PETROLOGIA. PETROGRAFIA 

552.08 Investigação, determinação e medição das rochas, sua natureza e propriedades 

552.1 Características e propriedades em geral das rochas. Petrologia física e físico-química 

552.11 Petrogénese. Origem das rochas ígneas. Petrologia físico-química 

552.12 Estrutura, textura, estado de cristalização das rochas. Tamanho e natureza dos 
componentes 

552.13 Paragénese. Formação de combinações de minerais de rochas 

552.14 Diagénese. Formação de rochas sedimentares 

552.16 Metamorfismo 

552.18 Associações minerais 

552.2 Petrografia geral. Classificação de rochas 

Nota: Para tipos de rochas especiais ver 552.3/.6 

552.21 Propostas de classificação qualitativa 
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552.22 Propostas de classificação quantitativa mineralógica 

552.23 Propostas de classificação quantitativa química 

552.26 Métodos de representação do quimismo das rochas, processos químicos 

552.3 Rochas magmáticas. Rochas ígneas 

552.31 Tipos de rochas ígneas em geral. Rochas plutónícas em geral. Rochas hipabissais. Rochas 
vulcânicas em geral. Lavas em geral. Rochas piroclásticas em geral. Tufo vulcânico, 
bombas, lapíli 

552.32 Rochas calco-alcalinas. Rochas calco-alcalinas plutónicas. Granitos. Sienitos. Dioritos. 
Gabros. Rochas hipocristalinas cal cárias e alcalinas. Porfíricos graníticos. Aplitos. 
Pegmatites. Porfíricos sieníticos. Gabros porfíriticos. Rochas vulcânicas calcárias e 
alcalinas. Porfiricos quartzosos. Riólitos. Traquitos. Andesites. Basaltos. Diabases 

552.33 Rochas alcalinas. Rochas alcalinas plutónicas. Granitos alcali nos. Sienitos alcalinos. 
Sienitos nefelínicos. Rochas alcalinas hipabissais. Porfíricos alcalino-graníticos. Porfíricos 
alcalino-sieníticos. Rochas alcalinas vulcânicas. Ceratófiros. Queratófiros. Traquitos 
sódicos. Fonolitos. Basalto nefelínico 

552.4 Rochas metamórficas 

552.4.051 Estrutura das rochas metamórficas. Xistose. Estrutura de veios. Colunar. Lamelar. 
Granular. Conglomerado 

552.42 Gnaisse 

552.43 Xistos cristalinos. Micaxistos 

552.44 Filitos. Ardósias de sericite 

552.45 Quartzitos. Navaculitos. Itacolumitos 

552.46 Mármores 

552.47 Xistos serpentinos 

552.48 Eclogitos. Anfibolitos 

552.5 Rochas sedimentares 

552.51 Rochas arenosas. Brechas. Conglomerados. Pudins. Arenitos. Grauvacas. Arcoses. 
Sedimentos soltos de rochas clásticas (por exemplo: seixos. Cascalho. Pedregulho. Areias) 

552.52 Rochas argilosas. Xistos não cristalinos. Ardósias de argila. Ardósia de capa. Lápis de 
ardósia. Xistos argilosos. Argilas comuns. Argila vermelha. Loess. Caulinites. Lama de 
argila 

552.53 Rochas salíferas. Sais. Gesso. Gipsita 

552.54 Rochas calcárias (carbonatadas). Pedras calcárias. Margas. Dolomites. Oólitos. Depósito 
de calcário. Travertino 
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552.55 Rochas siliciosas. Depósito silicioso. Rochas silicificadas. Sílex. Calcedónia. Calcedónia 
impura 

552.56 Minérios de ferro 

552.57 Rochas carboníferas. Carvão. Betumes. Xistos betuminosos. Óleo de xisto 

552.58 Rochas organogénicas em geral. Rochas com diatomas. Diatomito (terra diatomácea, 
terra de infusórios, diatomito, tripolite). Rochas com foraminífera. Rochas com 
radiolários. Quartzo radiolário (radiolarito). Rochas coralinas 

552.6 Meteoritos 

552.61 Meteoritos de ferro. Siderites. Holosiderites 

552.62 Meteoritos de ferro rochosos. Litossiderites. Palasitos 

552.63 Meteoritos rochosos. Aerólitos. Condritos 

552.64 Tectitos. Australites 

553 GEOLOGIA ECONÓMICA. DEPÓSITOS MINERAIS 

553.04 Recursos e reservas minerais. Recursos potenciais. Áreas promissoras relacionadas com 
vários tipos de matérias-primas. Reservas prováveis. Reservas comerciais 

553.06 Classificação genética de depósitos ou jazidas 

553.061 Problemas gerais. Teoria da origem do petróleo. Rochas de encaixe (rochas de 
formação). Caixa de formação. Depósitos singenéticos: descrição geral. Depósitos 
epigenéticos: descrição geral 

553.062/.067 Depósitos endogenéticos: magmáticos e pós-magmáticos 

553.068 Depósitos exogenéticos. Depósitos de infiltração. Depósitos sedimentares. Depósitos de 
erosão 

553.069 Depósitos de origem desconhecida 

553.07 Morfologia e estrutura de jazidas ou depósitos de minérios. Metalogenia 

553.071 Depósitos de elementos naturais 

553.073 Depósitos de minério maciços 

553.074 Depósitos de minério impregnados 

553.075 Zonas de filamentos. Depósitos 

553.076 Depósito sedimentar 

553.078 Metalogenia. Regularidade da distribuição dos depósitos 

553.08 Observação dos minérios e minerais. Descrição. Identificação. Determinação. Medições 
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553.2 Formação de minérios. Formação mineral 

553.21/.24 Processos físicos e químicos que causam depósitos minerais 

553.21 Composição. Alteração. Cristalização. Emanação. Diferenciação e cristalização do magma 

553.22 Metassomatose 

553.23 Fenómeno de contacto 

553.24 Alteração de formação. Alteração do leito de rocha 

553.25/.26 Descrição e classificação de depósitos minerais de acordo com várias considerações não 
genéticas 

553.25 Minerais primários e secundários. Minerais hipogénicos e supergénicos 

553.26 Distribuição dos minérios e minerais em depósitos. Zonas primárias e secundárias. 
Erosão. Redeposição. Migração. Acumulação 

553.3/.4 Depósitos de minério. Depósitos de minerais metalíferos  

553./. 9 Depósitos de minério e outros minerais. Recursos naturais 

553.3 Depósitos de minérios (depósitos de minerais metalíferos) em geral. Minérios de ferro e 
de manganês 

553.31 Depósitos de minério de ferro. Depósitos de magnetite e hematite. Depósitos de 
hematite e límonite. Depósitos de chamosite. Depósitos de minério de ferro castanho. 
Depósitos de siderite 

553.32 Depósitos de manganês. Óxidos, hidróxidos, carboneto de manganês. Pirolusite. 
Psilomelano 

553.4 Outros depósitos de minérios para além de ferro e manganês 

553.41 Depósitos de ouro. Depósitos de prata 

553.43 Depósitos de cobre. Depósitos cupríferos 

553.44 Depósitos de chumbo. Depósitos de zinco 

553.45 Depósitos de estanho. Depósitos estaníferos 

553.46 Depósitos de crómio (depósitos de cromite). Depósitos de molibdénio. Depósitos de 
tungsténio. Depósitos de vanádio 

553.48 Depósitos de cobalto. Depósitos de níquel 

553.491 Depósitos do grupo da platina 

553.492 Depósitos de alumínio 

553.493 Depósitos de metal alcalino. Depósitos alcalino-terrosos. Depósitos de terra rara. 
Depósitos de metal raro. Depósitos de zircónio. Depósitos de háfnio 
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553.494 Depósitos de titânio. Ilmenite. Rutilo 

553.495 Depósitos de elementos radioactivos. Depósitos de urânio 

553.497 Depósitos de arsénio. Depósitos de antimónio 

553.498 Depósitos de bismuto 

553.499 Depósitos de mercúrio 

553.5 Depósitos de pedra natural. Pedras de construção. Pedras para construção de 
monumentos. Pedras de cantaria 

553.52 Depósitos de rochas magmáticas intrusivas. Depósitos de rochas plutónicas (abissal). 
Depósitos de rochas hipocristalinas. Depósitos de granito. Depósitos de sienite. 
Depósitos de diorito. Depósitos de gabro. Outros depósitos de rochas plutónicas 
(abissal). Outros depósitos de rochas hipocristalinas 

553.53 Depósitos de rochas vulcânicas, efusivas. Depósitos de lava. Depósitos de pórfiro. 
Depósitos de lavas ácidas. Depósitos de riólito (liparito). Depósitos de lava média e 
básica. Depósitos de basalto, andesite, diábaio. Depósitos de tufos vulcânicos. Depósitos 
de trasse. Depósitos de rochas vítreas. Depósitos de pedra-pomes, pozolana, perlite, 
pumicita, cinza vulcânica. Depósitos de pórfiros 

553.54 Depósitos de rocha metamórfica. Depósitos de xisto. Depósitos de serpentina. Depósitos 
de gnaisse. Depósitos de quartzito. Depósitos de mármore. Depósitos de calcário 
cristalino, dolomito cristalino 

553.55 Depósitos de rochas sedimentares e carbonatadas. Depósitos de calcário, marga, 
dolomito. Depósitos de greda. Depósitos de tufo calcário, trevertino. Depósitos de 
pedras litográficas (por exemplo: pedra solnhofen) 

553.56 Depósitos de arenitos calcários 

553.57 Depósitos de rochas siliciosas. Depósitos de arenitos. Depósitos de opoka. Quartzo (em 
geral). Depósitos de sílex. Depósitos de terra diatomácea (diatomito, terra de infusório, 
Kieselguhr, tripolite). 

Nota: Para quartzo enquanto pedra preciosa consultar 553.87 

553.6 Depósitos de vários minerais e terras inorgânicas de importância económica 
(principalmente não metalíferas) 

553.61 Depósitos de argila. Depósitos de feldspato. Depósitos similares de silicato de alumínio 

553.62 Depósitos de areia, cascalho, seixos, mistura natural de areia e cascalho 

553.63 Depósitos de vários tipos de sais e de componentes inorgânicos 

553.64 Depósitos de fosfato 

553.65 Depósitos de esmeril e corindo (como abrasivos). 

Nota: Para o corindo como pedra especial ver 553.82 

553.66 Depósitos de enxofre, selénio, telúrio 
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553.67 Depósitos de silicatos de magnésio, alumínio, ferro, etc. Depósitos do grupo de talco (por 
exemplo: depósitos de esteatite, sepio lite, saponite). Depósitos de amianto. Depósitos 
de crisótilo. Depósitos de outros silicatos fibrosos de cálcio e magnésio. Depósitos do 
grupo de mica. Depósitos de vermiculite. Depósitos de outros silicatos de magnésio, 
alumínio, ferro 

553.68 Depósitos de compostos alcalino-terrosos. Depósitos de compostos de magnésio. 
Depósitos de magnesite. Depósitos de com postos de berílio. Depósitos de compostos de 
cálcio. Depósitos de calcite, espato da Islândia, aragonite. Depósitos de compos tos de 
estrôncio. Depósitos de estroncianite, celestite. Depósitos de compostos de bário. 
Depósitos de baritas, witherite 

553.69 Depósitos de outros minerais não metalíferos 

553.691 Depósitos de gases raros, nobres e inertes 

553.7 Fontes minerais 

553.7.031 Temperatura das fontes minerais. Fontes frias. Fontes quentes. Fontes tórridas (200 C e 
superior) 

553.71 Fontes alcalinas 

553.72 Fontes aciduladas. Fontes iodadas 

553.73 Fontes ferruginosas. Águas ferrosas. Fontes calibadas. Fontes arsenicais 

553.74 Fontes sulfúreas. Águas magnesíferas 

553.75 Fontes calcárias. Águas calcárias 

553.76 Fontes radioactivas 

553.77 Fontes salinas. Fontes de água salgada. Águas com cloreto de sódio 

553.78 Fontes termais propriamente ditas. Fontes termais contendo sal até um grama por litro 

553.791 Fontes silicícolas 

553.8 Depósitos de pedras preciosas e semipreciosas. Depósitos de gemas 

553.81 Depósitos de diamantes 

553.82 Depósitos de corindos. Depósitos de safiras. Depósitos de rubis 

553.83 Depósitos de berilos. Depósitos de esmeraldas. Depósitos de água-marinha 

553.84 Depósitos de topázios 

553.85 Depósitos de granadas 

553.86 Depósitos de zircão 

553.87 Depósitos de quartzo: ametista, opala, etc. 
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553.89 Depósitos de outras pedras preciosas e semipreciosas 

553.9 Depósitos de rochas carboníferas. Depósitos de hidrocarbonetos 

553.91 Depósitos de grafite 

553.93 Depósitos de antracite 

553.94 Depósitos de carvão 

553.95 Depósitos de azeviche. Depósitos de carvão betuminoso 

553.96 Depósitos de linhite. Depósitos de carvão castanho 

553.97 Depósitos de turfa 

553.98 Depósitos de hidrocarbonetos. Presença de petróleo e gás. Depósitos de 
hidrocarbonetos gasosos. Depósitos de gás natural. Depósitos de petróleo. Depósitos de 
óleo mineral. Depósitos de xistos argilosos betuminosos. Depósitos de xisto de óleo. 
Depósitos de areia de óleo. Outros depósitos de rochas petrolíferas. Depósitos de asfalto. 
Depósitos de betume duro. Depósitos de ozocerite (cera mineral). Depósitos de sebo 
mineral. Depósitos de emulsão de hidrocarbonatos naturais 

553.99 Depósitos de resinas fósseis, copais. Depósitos de âmbar 

556 HIDROSFERA. ÁGUA EM GERAL. HIDROLOGIA 

556.01 Teoria. Princípios de pesquisa e de investigação 

556.02 Trabalho prático. Organização. Programas. Projectos, etc. Labora tórios. Trabalho de 
laboratório. Trabalhos de campo. Estações. Serviços e redes informáticas 

556.04 Observação. Dados. Registos. Métodos de observação. Tratamento de dados. Dados de 
observações no fenómeno hidrológico específico. Análise hidrológica. Computação 
hidrológica 

556.06 Previsões e cálculos hidrológicos 

556.07 Equipamento, instalações, instrumentos para trabalho hidrológico 

556.08 Medições: princípios, instrumentos 

556.1 Ciclo hidrológico. Propriedades. Condições. Equilíbrio da água global 

556.11 Propriedades da água. Propriedades físicas da água (por exemplo: temperatura. Cor). 
Propriedades químicas da água. Gases dissolvidos na água. Dureza da água. Sabor da 
água. Odor da água. Salinidade. Propriedades biológicas e microbiológicas da água 

556.12 Precipitação, aguaceiro, neve, etc. (como elementos no ciclo hidrológico). Quantidade e 
duração da precipitação 

556.13 Evaporação. Evapotranspiração. Transpiração (no ciclo hidrológico) 

556.14 Infiltração (como elemento no ciclo hidrológico). Humidade do solo. Armazenamento de 
águas freáticas 
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556.15 Reserva e armazenamento de água (como elemento no ciclo hidrológico). Retenção na 
superfície. Capacidade do canal. Armazenamento nas margens. Capacidade de lago. 
Armazenamento em reservatório. Armazenamento no vale 

556.16 Escoamento. Relação aguaceiro e escoamento. Factores de escoamento. Distribuição. 
Frequência. Escoamento de superfície. Fluxo terrestre. Escoamento normal. Escoamento 
máximo. Inundações. Escoamento de inundações 

556.18 Gestão da água. Hidrologia aplicada. Controlo humano das condições hidrológicas 

556.3 Hidrologia da água freática. Geo-hidrologia. Hidrogeologia 

556.31 Propriedades da água freática. Propriedades físicas da água freática. Propriedades 
químicas e físico-químicas da água freática. Propriedades biológicas e microbiológicas da 
água freática 

556.32 Água subterrânea e água de subsolo. Distribuição vertical 

556.33 Aquíferos. Estratos aquíferos. Lençóis de água 

556.34 Fluxo de águas freáticas. Poços hidráulicos. Taxa de fluxo 

556.36 Fontes 

556.38 Bacias de águas freáticas. Gestão de águas freáticas. Rendimento seguro. 
Sobrexploração. Poluição das águas freáticas. Medidas de protecção 

556.5 Hidrologia da água de superfície. Hidrologia da terra 

556.51 Bacias de drenagem. Áreas de captação. Bacias hidrográficas. Linhas de separação de 
água 

556.52 Potamologia. Sistemas dos rios. Classificações. Categoria da cor rente. Grandes 
correntes. Afluentes 

556.53 Rios. Cursos de água. Canais. Propriedades da água do rio. Água fluvial. Hidrodinâmica 
dos rios. Hidráulica fluvial. Correntes. Ondas. Formação de canais e de bancos fluviais 

556.54 Foz dos rios. Estuários. Deitas. Água flúvio-marinha. Propriedades da água na foz e no 
estuário. Água flúvio-marinha. Regimes dos estuários. Poluição do estuário. Mistura de 
água doce com água salgada. Formação de água salobra. Hidráulica e hidrodinâmica do 
estuário 

556.55 Limnologia. Lagos. Reservatórios. Depósitos. Aludes. Propriedades da água dos lagos, dos 
reservatórios, dos depósitos. Águas límnicas. Regimes dos lagos. Nível dos lagos. Regime 
termal. Regime glacial. Hidrodinâmica dos lagos. Hidráulica lacustre. Correntes. Ondas. 
Margens do lago e suas alterações 

556.56 Pântanos. Paul. Brejos. Charcos. Propriedades da água dos pântanos. Água paludial. 
Regime dos pântanos. Poluição dos pântanos. Hidráulica e hidrodinâmica dos pântanos. 
Hidráulica paludial 

56 PALEONTOLOGIA 

56.0 Paleontologia analítica 
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56.01/.08 Aspectos teóricos, técnicas, etc. 

Nota: Subdividir 56.01/.08 como 57.01/.08 

561 PALEOBOTÂNICA SISTEMÁTICA 

Nota: Subdividir 561 como 582 

561.23 Bactéria. Esquizomicetos (bacteriófitos). Bactérias como plantas. (Em caso de dúvida ver 
579.8.) Cianófitos (cianofíceas, cianobactéria). Algas azuis-esverdeadas. Sulfolubus. 
Termoplasma. Melanobactéria. Halobactéria 

561.24 Protista (protoctista). Cromista. Protozoários 

561.26/.27 Algas. Ficologia (por exemplo: algas marinhas. Algas de água doce. Fitoplâncton de água 
doce. Fitoplâncton de água salgada) 

561.28 Fungos (eumicetos). Fungos verdadeiros. Bolores. Micologia 

561.29 Líquenes. 

Nota: Classificar aqui tratamentos de líquenes como grupo biológico ou nutricional. Caso 
contrário classificar líquenes como família de fungo ou alga relevante 

561.32 Briófitos (musgos). Briologia (por exemplo: musgos. Hepáticas. Ceratófilos) 

561.35/.99 Traqueófitos. Plantas vasculares 

561.37/.39 Pteridófitos. Fetos. Ordem dos fetos. Plantas com esporos semelhantes aos dos fetos 

561.38 Licópsidas. Licopódios e família 

561.391 Psilotópsidos (por exemplo: psilotáceas) 

561.394 Filicópsidos (filicales). Fetos e família 

561.4 Plantas com semente no geral. Espermatófitos. Fanerogâmicas. Embriófitos 
sifonogâmicos 

561.41 Progímnospermópsidos. Ancestrais de gimnoespérmicas 

561.42/.47 Gimnospermópsidos. Plantas com sementes nuas 

561.42 Gimnoespérmicas no geral. Arqueoespérmicas (arquiespermas) Plantas de sementes 
nuas. As primeiras plantas com semente 

561.43 Cicadópsidos (cicladáteas, pteridospérmicas). Plantas com sementes semelhantes aos 
fetos 

561.44 Cicadáceas. Cicas 

561.45 Bennettitales (cycadeoidales) 

561.46 Ginkgoopsida. Ginkoaceae. Ginkgos. Cordaitales 
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561.47 Pinopsidas (Coniferae, Coniferales). Coníferas (por exemplo: taxáceas. Podocarpáceas. 
Araucariáceas. Pináceas. Taxodiáceas. Cupressáceas 

561.49 Gnetópsidos. Gnetales 

561.5/.9 Angioespérmicas (magnoliófitos). Angioespérmicas. Plantas com flores. Plantas com 
sementes cobertas. Plantas com semente tardia 

561.52 Monocotiledóneas (liliópsidos) 

561.57 Liliidae 

561.6/.9 Dicotiledóneas (magnoliópsidos) 

561.61 Dicotiledóneas no geral  

561.62 Hamamelídeas 

561.66 Cariogilídeas 

561.67 Magnolídeas 

561.68 Dilenídeas 

561.7 Rosídeas 

561.9 Asterídeas 

562/569 PALEOZOOLOGIA SISTEMÁTICA 

Nota: 562/569 é paralelo com o 592/599. Muitas vezes a subdivisão detalhada é feita 
apenas num sítio, dependendo se é mais importante a forma viva ou a extinta. Se 
necessário, cada secção pode ser ainda mais subdividida tal como a outra 

562 INVERTEBRADOS NO GERAL 

563.1 Protozoários. Organismos unicelulares (por exemplo: Rizopodos. Amoebozoários. 
Foraminíferos. Radioloários. Flagelados) 

563.3 Coelenterados 

563.4 Spongiaria (poríferos). Esponjas 

563.5 Cnidários 

563.6 Antozoários. Corais 

563.7 Hidrozoários (por exemplo: pólipos. Medusas) 

563.71 Hydroideas 

563.73 Cifozoários. Acalefa 

563.8 Ctenoforos. Pleurobrachia pileus 
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563.9 Equinodermos (por exemplo: pelmatozoários. Crinóides. Comátulas. Lírio-do-mar) 

563.93 Asterídeos. Estrela-do-mar 

563.94 Ophiuroidea. Ofiurídeos 

563.95 Equinóides. Ouriço-do-mar 

563.96 Holoturídeos. Holotúrios 

564 MOLUSCOS. MARISCO, ETC. 

564.1 Lamelibrânquios (pelecípodes). Bivalves (por exemplo: vieiras. Ostras. Mexilhões. 
Clames) 

564.14/.17 Heterodonta  

564.18./19 Desmodonta 

564.2 Solenoconchae. Escafóides 

564.3 Gastrópodes. Univalves (por exemplo: caracóis) 

564.32 Estreptoneuros. Prosobrânquios. Operculados 

564.38 Pulmonados. Gastrópodes com pulmões (por exemplo: caracóis da terra. Caracóis dos 
jardins. Caracóis de água) 

564.5 Cefalópodes 

564.51 Tetrabranquiados 

564.52 Nautiloidea. Nautilóides 

564.53 Ammonoidea. Amonóides (amonites) 

564.55 Dibranquiados  

564.56 Octopoda. Polvos 

564.58 Decápodes (por exemplo: chocos e chopos. Lulas e potas) 

564.6 Molluscoidea (tentaculados) 

564.7 Briozoários. Ectoprocta. Polizoários (por exemplo: animálculos. Tapete) 

564.8 Brachiopoda. Braquiópodes 

565 ARTICULADOS 

565.1 Vermes. Minhocas. Helmintos 

565.14 Anelídeos. Minhocas segmentadas (por exemplo: poliquetas) 
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565.2 Artrópodes no geral 

565.3 Branquiados. Crustacea. Crustáceos (por exemplo: entomostraca. Filópodos. 
Cirrípedes. Cracas) 

565.33 Ostracoda 

565.36 Malacostraca no geral (por exemplo: arthrostraca) 

565.38 Thoracostraca (por exemplo: decápodes. Braquiuros. Caranguejos. Leptostraca. 
Phyllocarida) 

565.39 Palaeostraca (por exemplo: escorpiões-do-mar). Xiphosura. Caranguejos-reais 
(caranguejo-das-molucas) 

565.4/.7 Traqueados 

565.4 Arachnoidea. Aracnídeos (por exemplo: ácaros. Aranhas. Escorpiões. Quelíferos. 
Ricinulei) 

565.6 Myriapoda (por exemplo: milípedes. Centípedes) 

565.7 Insecta (hexapodes). Insectos 

565.76 Coleópteros. Escaravelho 

565.77 Diptera. Moscas 

565.78 Leptidopteros (por exemplo: borboletas. Traças) 

565.79 Hymenoptera (por exemplo: abelhas. Vespas. Formigas) 

566/569 CORDADOS 

566.2 Tunicados 

566.3 Acrania (leptocárdios). Branchiostomidae 

566.4 Cefalocordados 

566.6 Myxini 

566.61 Myxiniformes 

567/569 VERTEBRADOS 

567 PEIXES 

567.1 Pteraspidomorphi 

567.2 Cephalaspidomorphi 

567.21 Petromyzontiformes 
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567.211 Petromyzontidae: Lampreias 

567.23 Anaspidiformes 

567.25 Galeaspidiformes 

567.27 Cephalaspidiformes 

567.3 Chondrichthyes: peixes cartaligíneos 

567.31 Elasmobranchii (plagiostomata) 

567.4/.5 Osteichthyes: peixes ósseos 

567.5 Teleostei: Teleostes 

567.6 Amphibia (batrachia): Anfibios no geral 

567.8 Anuros. Anfibios sem cauda (por exemplo: sapos. Rãs) 

567.9 Urodelos. Anfíbeos com cauda (por exemplo: tritões. Proteus. Salamandras) 

567.99 Stegocephali (por exemplo, Temnospondyli: Esclerocefalo, Ichthyostega, Eríopes, 
Branquiosauro) 

568 SAURÓPSIDOS 

568.1 Reptilia. Répteis 

568.12 Rhyncocephalia 

568.13 Testudinados. Quelónios (por exemplo: tartarugas e tartarugas marinhas) 

568.14 Crocodilia. Parasuchia 

568.15 Ichthyosauria. Lagarto-do-mar 

568.16 Sauropterigios 

568.17 Theromorpha (por exemplo, cotylosauria: Bradysaurus. Pareiasaurus, etc. Pelycosauria: 
Edaphosaurus, etc. Cynodonita. Dimetrodonte) 

568.18 Pterosauria (por exemplo: ptedoráctilo. Pteranodonte) 

568.19 Dinosauria. Dinossauros (por exemplo, theropoda: Tyrannosaurus, Plateosaurus, 
Aliosaurus, etc. Sauropoda: Rrontosaurus, Diplo docus, etc. Praedentata: Iguanodon, 
Stegosaurus, Triceratops, Psittacosaurus, etc.) 

568.2 Aves. Aves no geral 

568.23 Pelecaniformes 

568.24 Gruiformes. Charadriiformes. Ciconiiformes 
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568.25 Anseriformes 

568.26 Gailiformes. Columbiformes 

568.27/.278 Psittaciformes. Piciformes. Apodiformes. Caprimulgiformes. Coraciiformes 

569 MAMÍFEROS 

569.1 Prototheria (Eplacentalia) 

569.2 Metatheria (didélfios) 

569.22/.23 Maisup arsupais extintos 

569.22 Diprotodontia. Vombatidae. Macropodidae. Potoroidae 

569.23 Polyprotodontia 

569.3/.8 Eutheria (placentários, monodélfios). Animais placentários extintos 

569.32 Rodentia e Lagomorpha. Roedores extintos. Parentes extintos de ratazanas, ratos, 
castores. Coelhos, lebres extintos 

569.35/.38 Insectivora. Insectívoros extintos 

569.5 Cetacea e Sirenia. Mamíferos marinhos extintos 

569.61 Proboscidea. Parentes extintos de elefantes. Gomphotheriidae (mastodontes). Dinotério. 
Mamutes 

569.62 Hyracoidea. Arsinoitherium 

569.63 Typotheria 

569.64 Toxodontia 

569.65 Liptoperna 

569.66 Amblípodes (por exemplo: uintatério) 

569.67 Astrapotheroidea 

569.71 Condylarthra 

569.72 Perissodactyla. Chalicotheriidae. Palaetheriidae. Brontotério 

569.73 Artiodáctilos 

569.731 Não ruminantes (por exemplo: parentes extintos de porcos, hipopótamos) 

569.735 Ruminantes (por exemplo: alces extintos. Bovinos extintos. Auroques) 

569.74 Carnívoros. Canidae. Ursidae. Mustelidae. Hyaenidae. Felidae. Felinos extintos: 
Machairodus (Smilodonte), tigre de dentes de sabre, leão das cavernas 
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569.8 Primatas. Prossímios e símios extintos 

569.89 Hominidae. Hominídeos. Primeiros humanos e formas relacionadas. Homo Sapiens 

57 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NO GERAL 

57.01 Leis gerais. Aspectos teóricos. Características 

57.011 Teorias e princípios gerais 

57.012 Características estruturais. Macroestutura. Microestrutura 

57.013 Propriedades e parâmetros físico-químicos 

57.014 Características dependentes das propriedades e composição Química 

57.015 Características de complexidade da organização. Organização homogénea. Organização 
heterogénea 

57.016 Características de actividade funcional. Função estrutural. Função de apoio. Função de 
informação. Função protectora. Função de transporte 

57.017 Características biológicas. Origem. Formação. Localização. Organização. Adaptabilidade. 
Acomodação. Aclimatização. Capacidade de recuperação. Regeneração. Irritabilidade. 
Sensibilidade. Reprodução. Sexo e sexualidade. Crescimento. Desenvolvimento. 
Envelhecimento. Senescência. Morte. Respiração. Metabolismo (por exemplo: 
anabolismo. Catabolismo). Modos de nutrição 

57.018 Traços e características externos. Forma. Contorno. Morfologia. Quantidade. 
Concentração. Número. Tamanho. Volume. Dimensões. Densidade. Estado de agregação. 
Líquido. Sólido. Cor Pigmentação. Albinos. Biogeometria. Relações topológicas. Simetria. 
Assimetria. Peso. Massa 

57.02 Processos biológicos e etológicos. Mecanismos. Interacção com o ambiente. 
Comportamento social 

57.03 Estrutura das variações de propriedade. Flutuação. Variação cíclica. Equilíbrio 

57.04 Factores. Influências 

57.041 Factores internos 

57.042 Factores externos no geral. Acção colectiva de diversos factores 

57.043 Factores físicos e outros factores mecânicos 

57.044 Factores químicos 

57.045 Factores meteorológicos, climáticos e cósmicos 

57.046 Factores geológicos 

57.047 Factores bióticos 

57.048 Factores sociais 
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57.05 Características dependentes de processos de controlo. Princípios de processos de 
controlo a vários níveis 

57.052 Controlo a nível molecular  

57.053 Controlo a nível celular 

57.054 Controlo a nível orgânico 

57.055 Controlo a nível de população e de biocenose 

57.056 Interacção das formas de controlo 

57.06 Nomenclatura e classificação de organismos. Taxonomia 

57.07 Espécies, ordens extintas, etc. Fósseis vegetais, animais, humanos 

57.08 Técnicas biológicas. Métodos experimentais. Equipamento em geral 

57.081 Técnicas biológicas em campo. 

Nota: Para organização geral de laboratórios biológicos (anteriormente neste número) 
ver 57.082 

57.082 Técnicas e equipamento de laboratório e museu para espécimes animais e vegetais. 
Recolha. Aquisição. Identificação e marcação de espécimes. Espécimes vivos: cuidados, 
nutrição, reprodução Preparação e preservação de espécimes para colecções 

57.083 Métodos e técnicas microbiológicas, virológicas, imunológicas 

57.084 Experiências e observações em todos os organismos, vegetais ou animais 

57.085 Experiências e observações em partes de organismos (por exemplo, experiências em 
órgãos, tecidos: in vivo, ln vitro) 

57.086 Técnicas citológicas e histológicas 

57.087 Métodos e técnicas para estimativa de parâmetros. Registo de dados biológicos 

57.088 Métodos e técnicas especiais para o estudo de moléculas biológicas (por exemplo: 
separação. Centrifugação. Estudo de raios X. Métodos de radioisótopos). Métodos e 
técnicas para estudo de estruturas e propriedades (por exemplo: raios X, ressonância, 
técnicas hidrodinâmicas e de sedimentação) 

57.089 Métodos biomédicos (por exemplo: técnicas fisiológicas, cirúrgicas, histopatológicas e 
técnicas relacionadas) 

572 ANTROPOLOGIA 

572.02 Influência de factores externos nos humanos e raças humanas 

572.021 Clima 

572.022 Envolvência geográfica. Influências territoriais 
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572.023 Nutrição 

572.024 Hábitos. Comportamento 

572.025 Funções. Ocupação 

572.026 Factores culturais. Grau de civilização 

572.027 Raça e estado. Antropologia política 

572.028 Raça e sociedade. Antropologia social. Domínio social de raças 

572.029 Antropologia de categorias especiais na sociedade 

572.08 Técnica antropológica, experiências, observações 

572.087 Antropometria. Medições 

572.1/.4 Antropogenia. Desenvolvimento humano em geral. Origem das espécies humanas 

572.1 Unidade das espécies humanas. Origem monofilética ou polifilética. Monogenismo. 
Poligenismo 

572.2 Heterogeneidade das espécies humanas: raças, tipos físicos, variedades 

572.4 Lugar e época da origem da espécie humana  

572.5 Somatologia. Antropologia do corpo vivo 

572.51 Forma geral do corpo. Postura. Corpulência. Esteatopigia. Medições e proporções do 
corpo 

572.52 Pigmentação nos humanos. Tegumento. Albinismo nos humanos. Órgãos de tegumento: 
pele, cabelo, unhas. Olhos. Cor dos olhos 

572.54 Cabeça e face. Forma geral. Fisionomia. Dimensões da cabeça, relativas e absolutas. 
Dimensões faciais, relativas e absolutas. Proporções da forma e dimensões das 
características faciais 

572.7 Morfologia. Merologia. Antropologia de órgãos isolados 

572.71 Craniologia em geral 

572.72 Proporções gerais do crânio. Comparação com crânios animais 

572.73 Tipos de crânios 

572.74 Crânio cerebral 

572.75 Variações raciais de partes do crânio cerebral 

572.76 Crânio frontal 

572.77 Dentes. Dentição natural 
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572.781 Osteologia. Sistema esquelético além do crânio 

572.782 Musculatura 

572.783 Sistema circulatório 

572.784 Sistema respiratório 

572.785 Sistema digestivo 

572.786 Sistema endócrino 

572.787 Sistema urogenital 

572.788 Sistema nervoso central 

572.79 Antropobiologia. Fisiologia racial. Patologia racial 

572.795 Miscigenação. Cruzamento de raças humanas 

572.9 Antropogeografia especial. Etnologia. Raças individuais 

Ex: 5 72.9 (=1 119) Europeformes. Raça caucasóide 

573 BIOLOGIA GERAL E TEÓRICA 

Nota: Especificar pelos auxiliares especiais de 57 (por exemplo: 573.01 teorias gerais. 
Dualismo. Vitalismo) 

573.2 Biologia teórica 

573.3 Matéria viva e morta, diferenças químicas e estruturais 

573.4 Microrganismos, vegetais e animais como formas de vida 

573.5 Problema da origem da vida. Vida em outros planetas. Exobiologia 

573.6 Biologia aplicada no geral 

573.7 Propriedades e características gerais dos sistemas vivos 

574 ECOLOGIA GERAL E BIODIVERSIDADE. BIOCENOLOGIA. HIDRO BIOLOGIA. BIOGEOGRAFIA 

Nota: Classificar aqui apenas os estudos gerais e comparativos de populações, 
biocenoses e ecossistemas 

574.2 Organismos e ambiente. Habitat. Preferendum (habitat preferido) 

574.3 Populações e meio ambiente. Dinâmica populacional 

574.4 Biocenoses e ecossistemas terrestres. Biogeocenoses (por exemplo: ciclos 
biogeoquímicos. Cadeias alimentares) 

574.5 Hidrobiologia. Biocenoses e ecossistemas aquáticos (por exemplo: cadeias alimentares) 

574.57 Tipologia hidrobiológica das águas 
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574.58 Biocenose aquática. Plâncton. Nécton. Bentos 

574.6 Hidrobiologia aplicada 

574.62 Hidrobiologia da pesca 

574.63 Hidrobiologia sanitária (por exemplo: tratamento de esgotos. Processamento de 
resíduos) 

574.64 Toxicologia aquática 

574.65 Hidrobiologia técnica e de navegação 

574.68 Hidrobiologia espacial (por exemplo: sistemas de reciclagem) 

574.9 Biogeografia em geral. Distribuição geográfica de organismos 

574.91 Migração. Mudança de habitat 

575 GENÉTICA GERAL. CITOGENÉTICA GERAL. IMUNOGENÉTICA. EVOLUÇÃO. FILOGENIA 

575.1 Hereditariedade. Herança 

575.11 Herança nuclear. Genes. Equipamento genético. Genoma. Informação de herança. 
Natureza dos genes. Código genético. Elo genético. Mapa de cromossomas. 
Expressividade e penetração de genes. Os tipos de herança genética 

575.13 Herança citoplásmica. Herança extranuclear. Plasmagenes (não-cromossomáticos, genes 
extranucleares). Plasmon. Pluston 

575.153 Interacção genética nuclear-citoplásmica 

575.16 Genética de desenvolvimento. Base genética da ontogénese 

575.17 Genética da população. Processos genéticos nas populações 

575.18 Genética sexual. Genética da determinação do sexo 

575.2 Variação 

575.21 Variação fenotípica. Fenótipo 

575.22 Variação genotípica. Genótipo 

575.23 Outros tipos de variação 

575.26 A regra de séries homólogas 

575.27 Recombinação e mutação sexual bacteriana. Transformação e transdução bacteriana (só 
tópicos gerais) 

575.28 Recombinação e mutações virais (só tópicos gerais) 

575.8 Evolução. Origem das espécies. Filogenia 
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575.82 Factores de evolução. Hereditariedade e variação. Luta pela sobrevivência. Isolamento. 
Adaptação. Selecção (por exemplo: selecção natural. Selecção artificial) 

575.83 Direcção e regras da evolução. Mecânica da evolução. Evolução de acordo com níveis de 
sistemas biológicos. Biomacromoléculas. Evolução molecular. A célula e estrutura 
subcelular. Tecido, órgãos e função. Organismo. População. Espécies. Especiação 

575.86 Origem de grupos de organismos. Filogenia 

575.87 Origem de órgãos e funções 

575.89 Outros tópicos relativos à evolução 

576 BIOLOGIA CELULAR E SUBCELULAR. CITOLOGIA 

576.3 Citologia geral. A célula como sistema biológico. Plano geral. Composição química. 
Propriedades físico-químicas e moleculares 

576.31 Morfologia da célula. Citoplasma. Membrana da célula. Núcleo das células em geral. 
Cromossomas 

576.32/.36 Fisiologia da célula. Bioquímica da célula. Biofísica da célula. Biologia molecular da célula 

576.32 Actividade mecânica da célula 

576.33 Irritabilidade e sensibilidade da célula 

576.34 Nutrição da célula. Metabolismo celular 

576.35 Reprodução celular. Divisão celular 

576.36 Ciclo de vida da célula 

576.37 Base citológica da reprodução sexual de organismos multicelulares. Morfologia da 
fertilidade. Células germinativas 

576.38 Outros tipos de funcionamento celular. Outras actividades celulares. Alterações 
patológicas na célula. Patologia celular. Citopatologia. Patologia do crescimento celular. 
Patologia da diferenciação celular. Carcinogénese. Particularidades do cres cimento do 
tumor 

576.5 Interacções celulares. Junções intercelulares. Populações celulares. Comportamento 
celular em cultura 

576.52 Fenómenos nas superfícies celulares. Adesão celular. Contactos celulares 

576.53 Populações celulares 

576.54 Interacção celular 

576.6 Citoecologia. Simbiose de células e organelas 

576.7 Tecidos e órgãos como conjuntos celulares 

576.8 Parasitologia 
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576.88 Parasitologia vegetal. Plantas parasitárias 

576.89 Parasitologia animal. Animais parasitários. Portadores de doença 

577 BASES MATERIAIS DA VIDA. BIOQUÍMICA. BIOLOGIA MOLE CULAR. BIOFÍSICA 

577’3 Detalhes citológicos, celulares e subcelulares. 

Nota: Subdividir 577’3 como 576.3 

577.1 Bases químicas da vida. Bioquímica e química bio-orgânica no geral 

577.11 Bioquímica estática. Biopolímeros e outras substâncias interessantes biologicamente 

577.112 Proteínas. Reacções químicas dos aminoácidos. Modificação química dos aminoácidos. 
Estrutura tridimensional dos aminoácidos. Complexos aminoácidos. Classificação dos 
aminoácidos com interesse biológico. Reacções químicas das proteínas. Determinação de 
grupos terminais e funcionais. Modificação química das proteínas. Cadeia de 
polipeptídeos, peptídeos e polipeptídeos sintécticos. Complexos de proteínas. 
Classificação de proteínas. Proteínas simples (por exemplo: albuminas. Globu lina. 
Glutolina. Histonas). Proteínas conjugadas (por exemplo: fosfoproteínas. Mucoproteínas 
(glicoproteínas). Cromoproteínas (metaloproteínas) 

577.113 Ácidos nucleicos. Composição nucleótida dos ácidos nucleicos. Reacções químicas dos 
ácidos nucleicos. Estrutura. Classificação 

577.114 Hidratos de carbono. Monossacarídeos. Polissacarídeos. Reacções químicas 

577.115 Lípidos. Lipóides. Gorduras. Substâncias semelhantes a gordura. Ácidos gordos 
biologicamente interessantes. Reacções químicas dos lípidos. Classificação e 
nomenclatura para lípidos 

577.117 Metabolismos de outros orgânicos 

577.118 Substância inorgânicas e minerais (por exemplo: macroelementos. Microelementos. 
Elementos de vestígio e semivestígio) 

577.12 Bioquímica dinâmica. Metabolismo de biopolímeros e outras substâncias biologicamente 
activas. Aspectos gerais do metabo lismo (por exemplo: vias metabólicas. Metabólitos. 
Anabolismo e catabolismo). Metabolismo das proteínas. Metabolismo do ácido nucleico. 
Metabolismo do hidrato de carbono. Metabolismo dos lípidos. Metabolismo lipóide. 
Metabolismo de ácidos gor dos. Metabolismo de inorgânicos e minerais 

577.13 Substâncias de reserva. Substâncias de origem secundária 

577.15 Enzimas. Catalisadores de reacções biológicas. Enzimologia. Estudo geral das enzimas. 
Classificação e nomenclatura das enzimas, coenzimas, isoenzimas. Parâmetros das 
reacções de enzimas 

577.16 Vitaminas. Substâncias semelhantes ás vitaminas. Vitaminologia. Vitaminas lipossolúveis. 
Vitamina grupo A. Vitamina grupo D (calciferol). Vitamina grupo E (tocoferol). Vitamina 
grupo F (complexo de ácidos gordos insaturados). Vitamina grupo K (filoquinonas). 
Vitamina grupo Q (ubiquinonas). Vitaminas hidrossolúveis. Vitamina de complexo ou de 
grupo B (por exem plo: tiamina. Aneurina. Riboflavina. Lactoflavina. Ácido fólico). 
Vitamina C (ácido ascórbico).Vitamina grupo P (por exemplo: rutina. Citrina. Hesperidina) 
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577.17 Hormonas. Hormonóides. Estudo geral das hormonas. Classi ficação de hormonas: 
Hormonas vegetais ou fito-hormonas (por exemplo: auxinas. Giberelinas. Citocinina. 
Ácido abcísico). Hormonas de invertebrados. Ergones. Hormonas animais. Hormonas 
pituitárias (hormonas da hipófise). Hormonas de vertebrados. Hormonas tireóideas. 
Hormonas paratireóideas (por exemplo: tiroxina. Calcitonina). Hormonas supra-renais 
(por exemplo: adrenalina. Noradrenalina. Aldosterona. Cortisona). Hormonas sexuais 
(por exemplo: androgenes. Testosterona. Estrogenes. Progesterona). Pancreáticas, 
gastrointestinais e outras hormonas (por exemplo: insulina. Glucagon). Hormona do 
timo. Substâncias semelhantes às hormonas (hormonóides): neurotransmissores e a 
histamina 

577.18 Antibióticos. Problemas gerais e estudos de antibióticos. Estrutura química dos 
antibióticos. Efeitos biológicos dos antibióticos. Complexos antibióticos. Antibióticos 
sintéticos. Classificação dos antibióticos: as penicilinas. Cefalosporinas. As tirocidinas, 
grami cidinas e compostos relacionados. Os bacitracinos e substâncias relacionadas. As 
polimixinas e substâncias relacionadas 

577.19 Fitocinas, feromonas e outros tipos de substâncias biologica mente activas 

577.2 Base molecular da vida. Biologia molecular 

577.21 Mecanismo molecular de codificação, armazenagem e realização de informação 
hereditária. Genética molecular Biologia molecular do gene (por exemplo: mecanismos 
moleculares de síntese, de molde — biopolimerização). Dogma central da biologia 
molecular Codificação da informação hereditária. O código genético e a sua natureza 
química. Reprodução da informação hereditária. Replicação. Cópia da informação 
hereditária. Transcrição. Sistema de polímerase do ARN. Transcrição inversa. Síntese do 
ADN no molde ARN. Transferência de informação hereditária. Transporte do ARN-
mensageiro na célula. Realização da informação hereditária. Tradução. Mecanismos 
moleculares de biossíntese proteica. Mecanismos moleculares de controlo da expressão 
dos genes. Embriologia molecular 

577.22 Organização estrutural da vida. Montagem e auto-organização de estruturas biológicas 

577.23 Bases energéticas da vida. Bioenergética molecular 

577.24 Bases moleculares do envelhecimento e morte. Gerontologia molecular 

577.25 Mecanismos moleculares da sensitividade, recepção e resposta a estímulos. 
Neurobiologia molecular 

577.27 Bases moleculares da imunidade. Imunologia molecular 

577.29 Outros assuntos de biologia molecular 

577.3 Bases físicas e físico-químicas da vida. Biofísica. Química biofísica em geral 

577.31 Termodinâmica e cinética dos processos biológicos. Fenómenos oscilatórios nos sistemas 
biológicos 

577.32 Biofísica molecular. Física e química física das proteínas. Física e química física dos ácidos 
nucleicos. Biofísica enzimática 
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577.33 Bioquímica quântica. Fenómenos quânticos nos sistemas bio lógicos. Radicais livres em 
biologia. Propriedades magnéticas de componentes biologicamente importantes. 
Aplicação de son das paramagnéticas em biologia 

577.34 Fotoquímica dos sistemas biológicos. Biofísica de radiação. Processos primários 
(processos físico-químicos) em fotobiologia, em radiobiologia. Fotoquímica de 
biopolímeros e outros componentes biologicamente interessantes 

577.35 Biofísica dos sistemas vivos. Biofísica das membranas. Biofísica da estrutura contráctil, da 
motilidade biológica. Processos mecanoquímicos. Biofísica de receptores sensoriais. 
Biofísica da fotossíntese. Estrutura e estado da água em sistemas biológicos. Radiação 
ultrafraca de compostos de sistemas vivos e componentes de modelos. Radiação 
mitogenética. Outros assuntos da biofísica dos sistemas vivos 

577.38 Biofísica teórica. Biofísica de processos de controlo. Biofísica da comunicação 

578 VIROLOGIA 

578.1 Bioquímica dos vírus 

578.2 Virologia molecular 

578.22 Síntese in vitro dos vírus e seus componentes 

578.23 Relação entre vírus e célula hospedeira 

578.24 Reacções celulares a infecções virais 

578.26 Relação entre células e vírus temperados. Relação entre células e vírus oncogénicos 

578.27 Acção simultânea de diversos vírus. Interacções virais. Infecções mistas 

578.28 Modificação de processos infecciosos 

578.3 Morfologia dos vírus 

578.32 Arquitectura viral. Componentes dos vírus 

578.34 Classificação estrutural dos vírus 

578.4 Ecologia dos vírus 

578.42 Transmissão de vírus 

578.5 Genética dos vírus 

578.52 Marcadores genéticos (traços) de vírus 

578.53 Variação viral 

578.54 Classificação fisiológica de mutações virais 

578.56 Transferência genética dos vírus. Recombinação viral 
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578.7 Virologia médica 

578.72 Virulência viral 

578.74 Antigénios virais 

578.76 Patogénese de doenças virais 

578.8 Classificação e sistemática dos vírus 

578.81 Vírus bacterianos 

578.82/.83 Vírus essencialmente de hospedeiros vertebrados 

578.84 Vírus essencialmente de hospedeiros invertebrados 

578.85/.86 Vírus essencialmente de hospedeiros vegetais 

578.89 Vírus e partículas semelhantes a vírus não classificados 

579 MICROBIOLOGIA 

579.2 Microbiologia geral 

579.22 Bioquímica e fisiologia de microrganismos 

579.23 Morfologia e citologia de microrganismos. Células procariotas 

579.24 Crescimento e desenvolvimento das células microbiológicas 

579.25 Genética microbiológica 

579.26 Ecologia microbiológica 

579.6 Microbiologia aplicada 

579.61 Microbiologia médica 

579.62 Microbiologia veterinária 

57.63 Microbiologia sanitária. Microbiologia em saúde pública 

579.64 Microbiologia agrícola 

579.65 Microbiologia cósmica. Microbiologia espacial 

579.66 Microbiologia industrial e química 

579.67 Microbiologia alimentar 

579.68 Microbiologia da água. Características microbiológicas e distribuição em águas naturais 

579.69 Outros temas sobre microbiologia aplicada 
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579.8 Classificação e sistemática dos microrganismos 

579.81 Bactérias fototrópicas 

579.82 Bactérias deslizantes 

579.83 Bactérias revestidas. Bactérias de gemação e de apêndices. Espiroquetas. Bactérias em 
espiral e curvas 

579.84 Bactérias gram-negativas. Bastonetes e cocos aeróbicos gram-negativos (por exemplo: 
Legioneila). Bastonetes anaeróbicos facultativamente gram-negativos. Vibrionáceas. 
Bactérias anaeróbicas gram-negativas. Géneros de filiação incerta. Cocos anaeróbicos 
gram-negativos. Veloneláceas. Bactérias quimiolitotróficas gram-negativas 

579.85 Bactérias produtoras de metano. Bastonetes e cocos que formam endosporos 

579.86 Cocos gram-positívos. Bactérias asporogenosas em forma de bastonetes 

579.87 Actinomicetos e organismos semelhantes 

579.88 Rickettsias. Micoplasmas 

58 BOTÂNICA 

Ex.: 58 Jardim botânico        
        069 

58.01/.08 Aspectos teóricos, técnicas, etc. 

Nota: Subdividir 58.01/.08 como 57.01/.08 

581 BOTÂNICA GERAL 

581.1 Fisiologia das plantas 

581.11 Circulação. Absorção e emissão de fluidos. Absorção de gases no geral. Circulação de 
gases. Transpiração e emissão de gases 

581.12 Catabolismo. Respiração 

581.13 Assimilação. Nutrição. Reservas. Secreção. Metabolismo 

581.14 Desenvolvimento. Formação das sementes. Germinação. Crescimento. Fisiologia do 
desenvolvimento dos órgãos vegetativos. Talo. Raiz. Órgãos de nutrição subterrâneos. 
Caules. Folhas. Outros órgãos vegetativos. Fisiologia do desenvolvimento dos órgãos 
reprodutores. Flores. Frutos. Degeneração (perda de certas partes). Cicatrização. 
Murchamento. Desfolhamento (perda da folha). Desramificação (perda dos galhos). 
Fenómenos de envelhecimento. Longevidade. Morte 

581.15 Variações. Modificações. Mutações 

581.16 Reprodução. Reprodução sexual das plantas. Polinização. Apomixia. Partenogénese. 
Aposporia. Apogamia. Esterilidade. Órgãos de reprodução vegetativa. Reprodução por 
rebentos, bolbos, tubérculos, sorédios, fragmentação (hormogonia). Métodos especiais. 
Propagação artificial. Enxertia. Corte. Mergulhia. Alternância das gerações. Formas 
alternantes. Hereditariedade 
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581.17 Fisiologia da célula. Plastídios (por exemplo: cromatóforos. Cloroplastos. Leucoplastos). 
Seiva celular. Fisiologia geral dos tecidos do ponto de vista da fisiologia celular 

581.18 Movimentos. Sensibilidade. Movimentos protoplásmicos. Tactismos no protoplama. 
Movimentos higroscópicos. Movimentos paratónicos. Movimentos induzidos. Tropismos. 
Respostas direcciona das (por exemplo: geogropismo. Hidrotropismo. Osmotropismo. 
Quimiotropismo. Fototropismo. Termotropismo). Movimentos násticos. Movimentos 
nictinásticos. Movimento sismonástico. Movimentos autónomos de nutação 
(crescimento da curvatura) e variação. Movimentos de locomoção. Tactismos. 
Hidrotactismo. Fototactismo. Termotactismo. Outros movimentos 

581.19 Constituintes químicos das plantas. Composição química da planta. Reacções internas. 
Fisiologia das fermentações 

581.2 Doenças das plantas. Patologia das plantas. Fitopatologia. Malformações vegetais 

581.3 Embriologia vegetal 

581.32 Óvulos. Tecas. Esporogónios 

581.33 Sacos embrionários. Grãos de pólen. Esporos 

581.34 Antirídios (órgãos sexuais masculinos das plantas). Oogónios (órgãos sexuais femininos 
das plantas). Arquegónios 

581.35 Células ovo. Espermatozóides. Gâmetas 

581.4 Morfologia das plantas. Anatomia das plantas 

581.41 Morfologia geral 

581.42 Talo. Órgãos dos organismos inferiores 

581.43 Raízes. Órgãos de nutrição 

581.44 Caules (eixos). Colo, hipocótilo. Nódulos. Rebentos terminais. Caules aéreos. Gavinhas. 
Cirros. Vergônteas. Estolhos. Caules subterrâneos. Rizomas. Bolbos. Tubérculos. 
Vergônteas subterrâneas 

581.45 Folhas. Lâminas. Pecíolos. Cicatrizes da folha. Base da folha. Gavinhas da folha. Folhas 
cirrosas. Esporófilos 

581.46 Flores 

581.47 Fruta 

581.48 Sementes 

581.49 Outros órgãos. Apêndices superficiais. Estípulos. Ócreas. Lígulos. Pêlos. Espinhos, etc. 

581.5 Hábitos das plantas. Comportamento das plantas. Ecologia das plantas. Etologia das 
plantas. A planta e o seu ambiente. Bionómica vegetal 

581.51 Instinto 
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581.52 Ambiente e habitat das plantas. Ecologia individual. Auto-ecologia. Ecologia 
associacional. Sinecologia. Ecologia das formações vegetais. Florísticos. Regiões florais 

581.54 Condições climáticas. Estações do ano. Factores cósmicos na ecologia das plantas. 
Fenologia 

581.55 Sociabilidade das plantas. Associações e associados de plantas 

581.56 Hábitos vegetais de procriação 

581.57 Meios de protecção. Meios de atracção. Adaptações para auto- preservação 

581.6 Botânica aplicada. Uso de plantas. Tecnobotânica. Botânica económica 

581.8 Histologia das plantas 

581.81 Características gerais dos tecidos das plantas 

581.82 Vários tipos de tecido vegetal. Tecidos tegumentares. Epiderme. Teguemento exterior da 
planta. Tecidos secretores. Tecidos funda mentais. Parênquima. Tecidos vasculares. 
Outros tecidos 

581.84 Estrutura dos órgãos vegetais do ponto de vista histológico. Factores cósmicos na 
estrutura dos órgãos 

581.9 Botânica geográfica. Geografia das plantas (fitogeografia). Floras. Distribuição 
geográfica das plantas 

581.91 Identificação das floras 

581.92 Lista de espécies de flora 

581.93 Estrutura das floras (análise estrutural) 

581.95 Novas localizações 

581.96 Novas espécies. Revisóes da taxonomia 

582 BOTÂNICA SISTEMÁTICA 

Nota: Para paleobotânica sistemática ver 561 que é paralelo ao 582 

582-1 Conceitos de botânica geral relacionados com plantas específicas 

582.09 Classificação segundo tamanho e forma 

582.091 Árvores (grandes plantas lenhosas com tronco). 

Ex.: 582.091(41) Árvores das ilhas britânicas 

582.093 Arbustos (plantas lenhosas mais pequenas sem caule único) 

582.095 Crescimento subterrâneo. Arbustos subterrâneos (por exemplo: Amoreiras-Rosídeas) 

582.097 Plantas trepadoras lenhosas (por exemplo: Hera-Araliáceas) 
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582.099 Plantas herbáceas ou não-lenhosas (normalmente chamadas «plantas» ou «flores») 

582.23 Bactéria. Esquizomicetos. Bactérias (como plantas) 

582.24 Protista (protozoários). Cromista. Protozoários. Mixomicetas. Lodo acelular 

582.26/.27 Algas. Ficologia. Algas marinhas. Algas de água doce. Massa de filamentos em águas 
represadas. Fitoplâncton de água doce. Fitoplâncton de água salgada 

582.28 Fungos (eumicetos). Fungos verdadeiros. Bolores. Micologia 

582.29 Líquenes. 

Nota: Classificar aqui tratamentos de líquenes como grupo nutricional ou biológico. Caso 
contrário classificar líquenes na classe dos fungos ou algas. Por exemplo: Cetraria, 
Parmeláceas devem ser classificadas no 582.28 

582.3/.99 Plantas 

582.32 Briófitas (Muscineae). Briologia. Musgos e hepáticas 

582.35/.99 Traqueófitos. Plantas vasculares 

582.37/.39 Pteridófitos. Fetos. Ordem dos fetos. Plantas com esporos semelhantes aos fetos 

52.38 Licópsida. Licopodiáceas e família 

582.4 Plantas com semente no geral. Espermatófitos. Fanerogâmicas. Embriófitos 
sifonogâmicos 

582.41 Progimnospermópsida. Ancestrais dos gimnoespermas 

582.42/.47 Gimnospermópsida. Plantas com sementes nuas 

582.42 Gimnoespermas no geral. Arquispermas. Plantas com semente nua. As primeiras plantas 
com semente 

582.43 Cicadópsidos. Plantas com sementes semelhantes às dos fetos 

582.44 Cicadáceas. Cicas. Fetos similares a palmeiras 

582.45 Bennettitales (cycadeoidales) 

582.46 Ginkgoopsida. Gincoaceas. Ginco (nogueira do Japão) 

582.47 Pinopsida. (Coniferae Coniferales). Coníferas 

582.49 Gnetopsida (Gnetales). Efedraceas. Gnetáceas 

582.5/.9 Angiospérmicas (magnoliófitos). Angiospermes. Plantas com flor. Plantas de sementes 
cobertas. Plantas com semente tardia 

582.52 Monocotiledóneas (liliópsidos) 

582.57 Liliidae. Liliales 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

205 

582.59 Orchidales (microespermae). Orquidales 

582.6/.9 Dicotiledóneas (magnoliópsidos) 

582.61 Dicotiledóneas no geral 

582.62 Hamamélides 

582.66 Caryophyllales (centrospermae). Centroespermas 

582.67 Magnoliideas 

582.68 Dilleniideas 

582.7 Rosídeas. Rosales. Podostemoles. Podostemáceas. Leguminosas. Vagens. Grãos de 
leguminosas. Lináceas 

582.9 Asterídeas 

59 ZOOLOGIA 

59.01/.08 Aspectos teóricos, técnicas, etc. 

Nota: Subdividir 59.01/.08 como 57.01/.08 

591 ZOOLOGIA GERAL 

591-2/-9 Conceitos de zoologia geral relativos a animais e classes de animais particulares 

Nota: Aplicar em 592/599 

591.04 Física e química das células e organismos em geral. Absorção 

591.041 Influência do núcleo e do protoplasma. Irritabilidade em geral 

591.044 Efeito de factores do meio ambiente físicos e químicos nas células e organismos. 
Osmose. Tropismos em geral. Heliotropismo. Fototropismo. Efeito de venenos. Efeito da 
pressão atmosférica 

591.046 Efeitos combinados de células e órgãos. Sinergismo. Divisão de trabalho 

591.047 Transporte de material no corpo 

591.05 Química fisiológica e metabolismo em geral. Composição do corpo 

591.1 Fisiologia animal 

591.11 Sangue. Fluidos corporais em geral. Circulação 

591.111 Propriedades químicas e físicas do sangue em geral. Composição do sangue 

591.112 Circulação do sangue. Fisiologia dos músculos cardíacos. Actividade do coração. Pressão 
sanguínea. Nervos vasculares 

591.113 Hemolinfa. Linfa dos invertebrados 
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591.115 Pressão sanguínea dentro de um corpo. Turgescência 

591.12 Respiração 

591.121 Fisiologia geral da respiração 

591.122 Respiração em toda a superfície do corpo. Respiração cutânea 

591.123 Respiração através de órgãos aquíferos. Respiração através de bexigas-natatórias 

591.124 Respiração intramolecular 

591.125 Respiração por brânquias (guelras) 

591.126 Respiração pela traqueia 

591.127 Respiração pelos pulmões 

591.128 Calor animal. Temperatura do corpo. Animais poiquilotérmicos, de «sangue-frio». 
Animais homeotérmicos, de «sangue-quente». Regulação de temperatura. Insulação 

591.13 Nutrição. Inanição 

591.131 Apreensão e trituração do alimento. Actos de alimentação no geral. Comportamento 
alimentar Formas de ingestão de alimentos. Morte da presa. Mastigação. Saliva. Digestão 
fora da boca 

591.132 Digestão. Fisiologia do estômago. Sucos gástricos. Ruminação. Vómito. Fisiologia do 
intestino médio. Regurgitação 

591.133 Química fisiológica de alimentos e nutrição. Alimentos. Nutrien tes. Metabolismo 
sintético. Assimilação dos alimentos e nutrien tes. Reservas de alimentos e armazenagem 
de alimentos no corpo animal 

591.134 Crescimento. Taxa de crescimento. Periodicidade de crescimento. Curso e duração da 
fase individual de crescimento. Peso e volume do corpo. Relação entre massa do corpo e 
tamanho do corpo 

591.135 Fisiologia do intestino grosso. Defecação. Evacuação do intestino 

591.137 Retenção de nutrientes e digestão nos protozoários 

591.139 Senescência. Fenómeno do envelhecimento. Duração da vida. Rejuvenescimento. Morte. 
Causas de morte 

591.14 Secreções. Excreções. Linfa. Glândulas no geral 

591.141 Secreções cutâneas. Glândulas da pele (função). Glândulas sudoríparas. Glândulas 
lacrimais 

591.142 Secreções nos protozoários 

591.143 Soro. Fluidos serosos. Cavidades serosas 

591.144 Sistema linfático dos vertebrados (função). Baço 
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591.145 Venenos. Glândulas venenosas. Toxinas. Antitoxinas  

591.146 Secreções das glândulas mamárias. Leite 

591.147 Secreções internas. Secreções endócrinas. Hormonas. Adrenalina. Insulina. Hormonas 
sexuais. Androgénios. Estrogénios 

591.148 Luminescência (bioluminescência) 

591.149 Excreções. Catabolismo. Formação de urina. Excrementos (fezes). Excreções gasosas. 
Sépia 

591.15 Variação de espécies animais. Hereditariedade 

591.151 Polimorfismo geral. Dimorfismo 

591.152 Variação geográfica. Aclimatação 

591.153 Variação heterofágica 

591.155 Mimetismo. Variação imitativa 

591.156 Poliformismo sexual 

591.157 Variação da cor. Coloração (pigmentação). Albinismo. Melanismo. 

591.158 Formas mestiças, cruzamentos. Mestiços. Híbridos 

591.159 Formas monstruosas. Terados (monstros). Anomalias. Anormalidades 

591.16 Geração. Procriação. Reprodução. Gestação. Biogénese 

591.161 Abiogénese (geração espontânea) 

591.162 Partogénese 

591.163 Pedogénese. Reprodução em estágios imaturos. Reprodução larval 

591.164 Divisão (fissão) nos protozoários 

591.165 Propagação vegetativa. Reprodução assexual 

591.166 Gonocorismo. Diferenciação de sexos. Reprodução sexual no geral. Acasalamento. 
Copulação (incluindo a dos protozoários) 

591.167 Hermafroditismo. Autogamia 

591.169 Regeneração. Esfacelamento. Mudança. Substituição. Regeneração fisiológica. 
Substituição de cabelo e dentes. Formação e renovação das hastes. Muda de pele 
(formação de pele). Substituição da epiderme, unhas, garras. Muda das penas e pêlos 

591.17 Movimento. Locomoção. Fisiologia do esqueleto e órgãos de locomoção 

591.171 Locomoção por meio de patas (por exemplo: andar. Correr). 
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591.172 Reptação. Rastejamento. Escorregar 

591.173 Nadar. Flutuar 

591.174 Voar. Planar 

591.175 Fisiologia muscular 

591.176 Pele. Pigmento. Matéria colorante 

591.177 Mecânica do esqueleto e articulações 

591.18 Funções do sistema nervoso 

591.181 Excitabilidade e fisiologia dos nervos em geral. Electrofisiologia 

591.182 Nervos e músculos. Tónus. Movimentos reflexos 

591.185 Sentidos (recepção). Tropismos. Taxia. Sentido de orientação. Sentidos mecânicos. 
Sentido táctil. Sentido da gravidade (georrecepção). Geotaxia. Sentido de equilíbrio. 
Sentido da temperatura (termorrecepção). Termotaxia. Sentido de fluxo de fluidos 
(reorrecepção). Reotaxia, etc. Sensibilidade química (quimiorrecepção). Paladar. Gosto. 
Olfacto 

591.2 Doenças de animais (não domesticados). Patologia animal 

Nota: Indicar as espécies com uma segunda notação em 592/599 e 616 para doenças 
(terceira notação) 

591.3 Embriologia animal. Ontogenia animal. Desenvolvimento do organismo individual 

591.31 Desenvolvimento primário do ovo. Fertilização. Segmentação 

591.32 Formação de rudimentos embrionários 

591.33 Desenvolvimento embrionário sem fase larval. Ectoderme. Endoderme. Mesoderme. 
Mesênquimo 

591.34 Metamorfose. Fase larval 

591.35 Crias de animais 

591.35.02 Pesquisa de gémeos. Nascimentos múltiplos. Gémeos 

591.351 Duração do estágio de desenvolvimento, até à maturidade sexual 

591.36 Animais maturos sexualmente 

591.37 Hibidrização. Cruzamento entre variedades diferentes 

591.38 Cruzamentos endogâmicos. Consanguinidade. Criação consanguínea. Criação para 
apuramento 

591.39 Embriologia experimental. Mecânica do desenvolvimento. Experiências com ovos e 
espermatozóides. Experiências com larvas. Experiências com células embrionárias 
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591.4 Estudo de órgãos animais. Organologia animal. Anatomia animal. Zootomia 

591.41 Órgãos do sistema circulatório. Angiologia. Pericárdio. Coração. Vasos. Artérias. Aorta. 
Veias. Veia porta. Capilares. Vasos nos animais inferiores. Lacunas 

591.42 Órgãos respiratórios. Nariz. Laringe. Glote. Cordas vocais. Tímpano. Siringe. Traqueia. 
Brônquios. Pulmões. Pleura. Diafragma. Brânquias. Guelras. Outros órgãos da respiração 

591.43 Órgãos da nutrição. Órgãos da nutrição nos protozoários. Boca. Probócide (tromba) para 
apreensão de alimentos. Mandíbulas quitinosas. Orifício de alimentação. Apêndices orais 
dos artrópodes. Língua. Dentes. Bicos. Glândulas orais. Glândulas salivares. Faringe. 
Esófago. Estômago. Tubo digestivo. Intestino. Recto. Ânus. Fígado. Vesícula biliar. 
Pâncreas. Corpos adiposos 

591.44 Sistema linfático dos vertebrados. Baço. Vasos linfáticos. Nódulos linfáticos. Timo. 
Glândula da tireóide. Glândulas supra-renais. Glândulas linfáticas 

591.46 Sistema urogenital. Órgãos excretórios. Órgãos sexuais. Gónadas. Glândulas sexuais 

591.47 Órgãos do movimento, da locomoção. Esqueleto. Esqueleto dos invertebrados (por 
exemplo: esponjas, moluscos). Osteologia. Esqueleto dos vertebrados. Articulações. 
Ligamentos. Membranas articulares (nos artrópodes). Charneiras (nos bivalves). 
Músculos. Miologia. Tendões. Saco de muco. Tecido conectivo. Parênquima. Mesoderme. 
Mesênquimo. Pele. Ventosas. Manto (nos moluscos, etc.). Formações queratinosas. 
Cabelo. Pêlo. Cerdas. Ferrões. Garras. Talões. Cascos. Penas. Escamas. Chifres. Espinhos. 
Pseudópodes. Cílios. Flagelados. Cirros. Tricocistos 

591.48 Sistema nervoso. Sistema nervoso central. Espinal-medula. Sistema nervoso periférico. 
Sistema nervoso simpático. Nervos. Órgãos de visão. Órgãos auditivos. Ouvidos. Pavilhão 
auricular. Órgãos do olfacto. Nariz. Órgãos gustativos. Órgãos sensoriais químicos em 
geral. Órgãos sensoriais mecânicos. Órgãos do tacto, da sensibilidade, do calor, do 
equilíbrio. Órgãos do labirinto. Linha lateral 

591.49 Somatologia. Forma do corpo animal. Gigantes, formas gigantes. Anões, formas anãs. 
Antímeros (actinómeros). Parâmero. Metâmero. Simetria corporal. Cabeça. Cefalotórax. 
Pescoço. Tórax. Peito. Abdómen. Quadris. Cauda. Extremidades. Membros. Antenas, 
sensores. Barbatanas. Asas. Bicos. Apêndices corporais. Élitros. Asas de insectos. 
Tentáculos, etc. 

591.5 Hábitos animais. Comportamento animal. Ecologia. Etologia. Animal e meio ambiente. 
Bionomia 

591.51 Psicologia dos animais. Inteligência animal. Instinto. Teoria e fisiologia da psicologia 
animal. Alma animal. Instinto. Comportamento instintivo. Instinto social. Instinto de 
alimentação. Aprendizagem. Mecanismos de aprendizagem. Comportamento adquirido 
por aprendizagem 

591.52 O animal em relação ao espaço. Estilo de habitação. Tocas. Cavernas. Abrigos 
subterrâneos. Coelheiras. Luras. Ninhos como abrigos. Habitat. Migrações individuais. 
Adaptações especiais de espécies animais ao território (adaptações organizacionais). 
Animais aquáticos. Animais terrestres. Densidade populacional de uma espécie animal. 
Taxa de reprodução. Taxa de nascimento. Taxa de destruição. Taxa de mortalidade. 
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591.53 Nutrição. Nutrientes animais, géneros alimentícios. Classificação de animais segundo a 
preferência de dieta (hábitos alimentares) Herbívoros. Fitófagos. Carnívoros. Onívoros. 
Animais com dietas especiais. Classificação dos animais segundo a diversidade da dieta. 
Polífago (comem alimentos diversos). Oligófagos (comem determinados alimentos). 
Monófago (comem um único alimento). Animais armazenadores de comida. 
Necessidades nutricionais de acordo com o modo de vida 

591.53.063 Dieta. Mudanças na dieta 

591.54 Condições climáticas. Influência das estações. Água. Luz (por exemplo: animais de 
cavernas — cavernículos). Animais pelágicos (fundo do mar). Animais diurnos e 
nocturnos (de acordo com o sono). Clima. Animais de clima frio (criofihicos). Animais de 
clima quente (termofílicos). Alternância das condições climáticas. Estações. Germes 
adormecidos. Ovos adormecidos. Enquistamento. Estivação. Hibernação. Animação 
suspensa. Migração sazonal. Migração das aves. Migração para zonas de desova. 
Influências cósmicas. Influência do Sol. Influência da Lua. Influência da radiação cósmica. 
Estações e reprodução. Estação da desova. Estação do cio. Estação do acasalamento 

591.55 Sociedades animais. Sociologia animal. Vida comunitária. Relações entre os sexos (por 
exemplo: união — coabitação — de sexos. Artifícios para localização e reconhecimento 
dos sexos entre si. Cio. Luta entre machos, disputa. Rituais de cortejamento). Relações 
entre membros de uma espécie. Formações gregárias (por exemplo: manadas. Rebanhos. 
Colónias. Associações). Comunidades animais, biocenose. Luta de animais para além do 
grau necessário à provisão alimentar. Fontes e motivos de fenómenos sociais nos 
animais. Características socialmente significativas de indivíduos. Características 
psicofísicas, psíquicas. Instinto maternal. Instinto de autopreservação. Impulsos voutivos 
e emocionais (impulsos de simpatia, antipata, antissociais). Consciência de grupo. Estado 
de alerta colectivo. Processos e normas socialmente significativos. Meios de influência 
social. Reacções. Defesas. Métodos para influenciar. Fins e objectivos com significado 
social. Relações sociais dentro das espécies. O ambiente socialmente significativo. 
Contexto social. Relações de acordo com a sua direcção (por exemplo: aproximação, 
integração; alienação, evitação. Dependência; domínio. Tolerância; rivalidade). Relações 
entre indivíduos de espécies diferentes (simbiose, comensalismo, parasitismo) 

591.56 Aprovisionamento para a posteridade. Cuidados com os mais novos. Cuidados com a 
ninhada. Construção do ninho. Casulos de ovos. Estruturas de insecto. Transferência, 
transporte dos ovos e embriões (larvas) para terrenos com alimento. Alojamento de ovos 
e embriões dentro ou fora do animal progenitor. Pregas na pele. Bolsas. Marsupiais. 
Viviparidade. Cuidados e alimentação com as crias 

591.57 Defesa. Ataque. Comportamento perante o perigo (por exemplo: reacção de alarme. 
Voo). Adaptações protectoras do corpo (por exemplo: conchas e carapaças. Espinhos. 
Cálamos. Muco e secreção serosa, etc.). Autotomia como mecanismo de defesa. 
Limpeza. Coloração protectora. Camuflagem. Mimetismo. Armas de ataque (ofensivas) 

591.58 Comunicação e expressão por som ou vibrações ultra-sónicas, mímica ou outros sinais, 
olfactivos, tácteis ou químicos 

591.6 Zoologia económica, Zoologia aplicada 

591.61 Utilidade dos animais. Caça e captura de animais. Treino em cativeiro. Domar. 
Domesticação. Criação. Educação. Protecção e cuidado dos animais (por exemplo: 
alimentação de Inverno). Uso deliberado de animais (pelos seres humanos) para 
combater outros animais. Uso deliberado de animais (pelos seres humanos) para 
controlar plantas. Doenças e pestes de animais úteis e nocivos 
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591.65 Animais nocivos 

591.67 Animais transmissores de doenças 

591.68 Animais que danificam coisas inanimadas 

591.69 Parasitas 

591.8 Histologia animal 

Nota: Assinalar microestrutura de um órgão específico utilizando como segunda notação 
591.4 

591.81 Histologia da célula 

591.82 Histologia do tecido conjuntivo 

591.83 Histologia da cartilagem (condros) 

591.84 Histologia do tecido ósseo (osso) 

591.85 Histologia do sangue e linfa. Cromatóforos 

591.86 Histologia do tecido muscular (mioplasma) 

591.87 Histologia do epitélio 

591.88 Histologia do tecido nervoso. Células nervosas. Fibras nervosas 

591.9 Zoologia geográfica. Zoogeografia. Fauna. Distribuição geográfica dos animais 

Ex: 591.9(26) Fauna marinha 

591.91 Meios de distribuição geográfica 

591.92 Obstáculos à distribuição geográfica 

591.93 Significado dos antecedentes na distribuição geográfica 

591.94 Fauna em extinção 

591.95 Interferência humana na fauna 

592/599 ZOOLOGIA SISTEMÁTICA 

Nota: 592/599 subdividir como 562/569; a subdivisão é feita num só sítio, conforme seja 
mais importante a forma extinta ou viva 

592/599-1 Aspectos da zoologia geral aplicados a um animal em particular 

592 INVERTEBRADOS 

593.1 Protozoários 

593.11 Rizópodos no geral 
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593.12 Amebozoários. Foraminíferos 

593.13 Heliozoários 

591.14 Radiolários. Plâncton marinho 

591.16 Flagelados (mastigóforos) 

593.17 Ciliados (infusórios) 

593.19 Esporozoários 

593.3 Celenterados 

593.4 Spongiaria (porífera). Esponjas 

593.41 Mixospôngios. Esponjas do lodo 

593.42 Ceratospongia. Esponjas de banho 

593.43 Monactinelídeos (halichondriae). Esponjas-de-água-doce 

593.44 Tetractinellida. Tetractinelídeos 

593.45 Hexactine Hexactinelídeos. Esponjas de vidro 

593.46 Calcispongiae. Esponjas calcárias 

593.5 Cnidários 

593.6 Antozoários. Corais 

593.61 Rugosos. Tetracorais 

593.62 Alcyonaria. Octoralla. Corais preciosos. Coral-leque. Coral tubo-de-órgão (coral duro) 

59.63 Zoantiniários. Hexacorais 

593.65 Actiniária. Anémonas-do-mar 

593.66 Madreporários 

593.67 Tabulados 

593.7 Hidrozoários. Pólipos. Medusas 

593.71 Hydroidea. Hidroídeos 

593.72 Sífonóforos. Urtiga-do-mar 

593.73 Cifozoários. Medusas. Cifomedusas. Acalefa 

593.74 Medusa com pedúnculo. Calicozoários. Estauromedusas 
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593.75 Rizostómeos 

593.76 Lobomedusas 

593.77 Discomedusae. Discomedusas 

593.8 Ctenóforos. Beroé. Cesta de vénus 

593.9 Equinodermos 

593.91 Pelmatozoários. Crinoideos. Lírios-do-mar 

593.92 Asterozoários 

593.93 Asteroídeos. Estrela-do-mar 

593.94 Ophiuroídea. Ofiuroídeos. Estrela-serpente 

593.95 Equinoideos. Ouriços-do-mar. Bolachas-da-praia 

593.96 Holoturioídeos. Pepinos do mar 

593.99 Hemicordados. Enteropneustos. Vermes enteropneustos 

594 MOLUSCOS. MARISCO 

594.1 Lamelibranquiados (pelecipódes). Bivalves. Mexilhões, etc. 

594.11 Anisomiários. Mariscos. Ostras. Vieiras. Mexilhões. Clames 

594.13 Homomiários 

594.14/.17 Heterodontos 

594.141 Naiádidos (Nayadidae). Unionídeos. Mariscos de água doce 

594.151 Cardiídeo. Amêijoas 

594.18/.19 Desmodontos. Ostras moles. Craca 

594.2 Escafópades 

594.3 Gastrópodes. Univalves. Caracóis, etc. 

594.31 Anfineuros. Quitos. Conchas com placas calcárias 

594.32 Estreptoneuros. Prosobrânquios. Operculados (por exemplo: lapas. Tubo-Ornado. 
Escalárias. Courins. Borrelhos. Cornetinhas. Conchas espiraladas. Conchas cónicas. 
Búzios) 

594.34 Heterópodes 

594.35 Opistobrânquios. Lesmas-do-mar 
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594.36 Nudibranquiados. Lesma-do-mar-cinzenta-comum. Limão do mar 

594.37 Tectibranquiados. Repesas do mar  

594.38 Pulmonados. Gastrópodes com pulmões (por exemplo: caracóis da terra. Caracóis do 
jardim. Lesmas. Caracóis-d’água (caracóis-de-água-doce) 

594.5 Cefalópodes 

594.51 Tetrabranquiados 

594.52 Nautiloídeos 

594.53 Amonoídeos. Amonitas 

594.55 Dibranquiados 

594.56 Octópodes. Polvos 

594.58 Decápodes 

594.6 Moluscoídeos (tentaculados) 

594.7 Briozoários. Ectoproctoários. Polizoários. Tapete do mar 

594.8 Língulas. Braquiópodes 

595 ARTICULADOS 

595.1 Vermes. Minhocas. Helmintos 

595.11 Escolécidos 

595.12 Platielmintos. Vermes achatados 

595.13 Nematelmintos 

595.14 Anelídeos. Vermes segmentados em geral 

595.18 Rotatórios. Rotíferos 

595.2 Artrópodes em geral 

595.3 Branquiados. Crustáceos 

595.31 Entomostráceos em geral. Pequenos crustáceos no geral 

595.32 Filópodes 

595.33 Ostrácodes 

595.34 Copépodes. Cíclopes. Piolho-de-peixe 

595.35 Cirrípedes. Cracas. Bernaca. Bernacles. Cracas-dos-barcos 
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595.36 Malacostráceos no geral 

595.37 Artrostráceos. Piolho-de-água. Bicho-de-conta-marinho 

595.38 Taracostráceos 

595.39 Paleostráceos 

595.4/.7 Traqueados 

595.4 Aracnídeos em geral 

595.41 Linguatulídeos. Tardígrados 

595.42 Acarinos. Ácaros. Ácaros do solo. Carraças. Carraça-do-gado. Carraça-das-aves 

595.43 Opilionídeos. Opiliões 

595.44 Araneídeos. Aranhas. Aranha-doméstica. Aranha-dos-jardins. Aranha-do-dinheiro. 
Aranha-das-aves. Tarântulas 

595.45 Pedipalpos. Escorpião-chicote. Aranha-escorpião 

595.46 Escorpionídeos. Escorpiões 

595.47 Pseudoescorpionídeos. Escorpiões falsos 

595.48 Solífugos 

595.5 Protraqueados. Onicóforos. Peripatídeos 

595.6 Miriápodes 

595.61 Diplópodes 

595.62 Quilópodes. Centopeias 

595.63 Sinfilos 

595.64 Paurópodes 

595.7 Insectos. Entomologia 

595.71 Apterigógenos. Coliembola (pulgas-de-jardim). Thynasura (peixinho-de-prata) 

595.72 Ortópteros 

595.73 Arquípteros 

595.74 Neurópteros. Formigas leão 

595.75 Hemípteros 

595.76 Coleópteros. Escaravelhos. Besouros 
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595.77 Dípteros. Moscas 

595.78 Lepidópteros. Borboletas. Traças 

595.79 Himenópteros 

596/599 CORDADOS. CHORDATA 

596.2 Urocordados (tunicados). Ascidiacea: Ascídias. Thaliascea: Salpas. Larvacea: Larváceas 

596.4 Cefalocordados: anfioxos 

596.6 Myxini 

596.61 Myxiniiformes 

597/599 VERTEBRADOS 

597.2/.5 Pisces: Peixes. Ictiologia 

597.2 Cephalaspidomorphi 

Nota: Subdividir 597.2 como 567.2 

597.21 Petromyzontiformes. Lampreias 

597.3 Chondrichthyes. Peixes cartilaginosos 

597.31 Elasmobranchii. Elasmobrânquios 

597.32 Holocephali. Holocéfalos 

597.4/.5 Osteichthyes (peixes-ósseos) 

597.41 Sarcopterygii. Peixes casulo 

597.42/.55 Actinopterygii: raias 

597.42 Chondrostei. Condrósteos. Esturjões 

597.43/.55 Neopterygii 

597.43 Ginglymodi 

597.44 Halecomorphi 

597.5 Teleostei. Teleósteos. Peixes de esqueleto ósseo 

597.52 Osteoglossomorpha 

597.53 Elopomorpha 

597.54 Clupeomorpha. Clupeiformes (por exemplo: anchovas. Biqueirões. 

597.54 Arenques. Sardinhas) 
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597.55 Euteleosti (por exemplo: enguia-eléctrica) 

597.6 Amphibia. Anfíbios em geral 

597.7 Gymnophiona. Gimnofiones: Ápodes. Ceciliídeos. Cacilianos 

597.8 Anuros: Saliêncios. Anfíbios sem cauda 

597.81 Aglossa. Aglossos. Sapos do Suriname 

597.82 Opisthocoela (arqueobatráquios) 

597.83 Anomocoela (pelaobatoidea) 

597.84 Procoela (neobatráquios) 

597.85 Diplasiocoela 

597.9 Urodelos: Caudados. Anfíbios com cauda 

597.91 Sirenidae: Sirenes 

597.92 Proteidae: Proteus 

597.93 Amphiumidae: Enguias do Congo 

59794 Salamandridae: Salamandras verdadeiras (por exemplo: tritões) 

597.95 Hynobiidae: Salamandras asiáticas 

597.96 Cryptobranchidae: Salamandras gigantes 

597.97 Ambystomidae: Salamandras-toupeira. Axolote (Ambystoma mexicanum) 

597.98 Plethodontidae: Salamandras sem pulmões. Desmognathus fuscus. Salamandras do 
género Piethodon. Salamandras-cavernículas 

598 SAUROPSÍDEOS 

598.1 Reptilia. Répteis. Herpetologia 

598.11 Squamata: Lagartos e cobras. Osgas. Iguanas. Cobras de vidro. Camaliões. Serpentes. 
Ofiologia. Pitons. Anacondas, etc. 

598.12 Rhynchocephalia. Sphenodontidae. Tuatara (sphenodon). Rinco céfalos. Esfenodonte. 
Tuatara 

598.13 Chelonia (Testudinata). Testudinados. Quelónios. Tartarugas e tartarugas marinhas. 
Tartarugas gigantes. Cágados 

598.14 Crocodylia. Crocodilos. Jacarés. Gaviais 
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598.2 Aves. Aves no geral. Ornitologia 

Ex.: 598.2 Postos de observaçao de aves 
       061.6 

598.22/.27 Non-passerines 

598.221 Struthioniformes: aves não-voadoras. Struthionidae: Avestruz. Rheidae: Emas, etc. 
Casuariidae: Casuar. Dromaiidae: Emu. Apterygidae: Kiwis. Dinornithidae: Moas 
(extintas). Tinamiformes. Tinamidae: Tinamu 

598.23 Sphenisciformes. Gaviiformes. Podicipediformes. Proceilarifor mes. Pelecaniformes. 
Sphenisciformes: Pinguins. Podocipediformes: Mergulhões. Proceilariformes. 
Diomedídeos: Albatrozes. Procellariidae: Pardelas e Pardilhões. Pelecanidae: Pelicanos. 
Sulidae: Gansos patolas. Phalacrocoracidae: Cormorões (por exemplo: corvo-marinho-de-
crista) 

598.24 Gruiformes. Charadriiformes. Ciconiiformes. Rallidae. Laridae: Gaivotas (por exemplo: 
gaivota-tridáctila. Andorinha-do-mar). Ciconiidae: Cegonhas. Phoenico-pteridae: 
Flamingos 

598.25 Anseriformes. Patos (por exemplo: pato-bravo. Frisada. Piadeira. Marrequinho-comum. 
Zarro-bastardo. Pato-branco. Eider-edredão). Gansos. Cisnes 

598.26 Galhformes. Columbiformes. Megapodiidae: peru-selvagem 

598.27 Psittaciformes. Piciformes. Trogoniformes. Cuculiformes. Coliiformes. Apodiformes. 
Caprimulgiformes. Coraciiformes. Lorídeos: Araras. Cacatuidae: Catatuas (cacatuas). 
Psittacidae: Papagaios. Piriquitos. Araras. Piriquitos australianos. Piciformes. Rhamphas 
tidae: Tucanos. Picidae (por exemplo: pica-pau. Torcicolos). Apodiformes. Trochilidaes: 
Colibris. Aves predadoras. Aves de rapina. Cathartiformes. Accipitriformes. 
Falconiformes. Strigiformes. Catatiformes: Grifos do Novo Mundo. Condores. 
Stringiformes: Corujas 

598.28/.29 Passeriformes. Alaudidae: Cotovias. Troglodytidae: Carriças. Mimidae: Sabiás. Paridae. 
Sittidae. Certhiidae. Nectariniidae: Beija-flor. Oriolidae: Papa-figos. Gralhas, aves-do-
paraíso e famí lias relacionadas. Corvidae: Gralhas (por exemplo: gaio-comum. Quebra-
nozes. Pedas. Gralha-de-bico-vermelho. Corvo. Gralha-calva. Gralha-de-nuca-cinzenta). 
Insectívoros do Novo Continente e famílias relacionadas. Fringillidae: Tentilhões (por 
exemplo: tentilhão-comum. Dom-fafe. Cruza-bico-comum. Verdilhão-comum. Chamariz. 
Canário. Lugre. Pintassilgo. Pintarroxo-comum). Thraupidae: Tangarás 

599 MAMÍFEROS 

599.1 Mamíferos aplacentários 

599.11 Monotremata. Monotremados. Équidna. Ornitorrinco 

599.2 Metatheria. Mamíferos metatérios 

599.22/.23 Marsupialia: Marsupiais (mamíferos com bolsa) 

599.22 Diprotodontia em geral. Diprotodontes. Coala. Vombate. Canguru 

599.23 Polyprotodontia. Poliprotodontes. Perameles. Falângeres. Tilacino (lobo-marsupial). 
Dasiuros (gatos marsupiais). Didelphidae: Opossum-americano 
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599.3/.8 Eutheria. Mamíferos placentários 

599.31 Desdentados. Preguiças. Urso-formigueiro-americano. Tatus. 

599.32 Rodentia. Roedores. Marmotos. Serelepes. Roedores semelhan tes a esquilos. Castor-
das-montanhas. Arganaz. Roedores seme lhantes a ratos. Murídeos. Ratos e ratazanas. 
Hamsters. Roedores semelhantes ao porco-espinho. Porquinho-da-índia. Chinchila. 
Lebres e coelhos 

599.35/.38 Insectivora: Mamíferos insectívoros em geral. Talpidae. Toupeiras e toupeiras-de-água. 
Musaranhos. Erinaceidae. Ouriço-cacheiro e ratos-lua. Macroscelididae. Musaranho-
elefante 

599.39 Dermópteros. Colugos (lémures-voadores) 

599.4 Quirópteros. Chiroptera. Morcegos 

599.41 Megaquirópteros. Megachiroptera. Pteropodidae. Morcegos da fruta do Velho Mundo. 
Raposas voadoras 

599.42/.44 Microquirópteros. Microchiroptera 

599.5 Cetáceos. Baleias 

599.51 Mysticeti. Mistacocetos. Baleias de barbatanas 

599.53 Baleias com dentes 

599.55 Sirenia. Dugongues (por exemplo, manati. Peixe-boi. Dugongo: vaca marinha). Dugongue-
de-Steller (extinto) 

599.6/.73 Ungulata: animais ungulados. Mamíferos com casco em geral 

599.61 Proboscidea. Proboscídeos. Elephantidae. Elefantes. Mamutes (extintos) 

599.62 Hyracoidea. Hiracoídeos. Procaviidae. Procaviídeos. Hiraxe 

599.68 Tubulidentata. Orycteropodidae. Porco-formigueiro 

599.72 Perissodactyla. Perissodáctilos. Ungulados de dedos ímpares.Equídeos. Cavalos. Burros. 
Zebras. 

599.73 Artiodactyla. Artiodáctilos. Não-ruminantes. Suínos. Javalis. Ungulados de dedos pares. 
Hippopotamidae. Hipopótamos. Camelidae. Camelos. Dromedário. Guanaco. Lama. 
Alpaca. Vicunha. Ruminantia. Ruminantes. Veado-rato. Mamíferos com armação: Cervos. 
Veados. Gamos. Alces. Mamíferos com chifres. Bovinos. Caprinos. Antílopes 

599.74 Carnívoros. Mamíferos carnívoros. Carnívoros terrestres. Canídeos. Cães. Chacais. 
Coiotes. Dingos. Lobos. Cães-domésticos. Raposas. Ursidae. Ursos. Procyonidae. 
Guaxinins e família. Mustelidae: Arminhos. Doninhas. Martas. Toirão. Furões. Marta-
zibelina. Glutão. Texugo. Doninha-fedorenta (gamba). Lontra. Felídeos. Gatos. Grandes 
felinos («grandes gatos»): Leão. Tigre. Leopardo (pantera). Jaguar. Pinnipedia: animais 
com pés ou pernas em forma de remo. Carnívoros aquáticos, marinhos. Otariidae. Leões-
marinhos. Ursos-marinhos. Morsas. Phocidae. Focas 
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599.78 Scandentia, Tupaiidae. Tupaias 

599.8 Primatas 

599.81 Prosimii. Prossímios. Cheirogaleidae: Lémur-rato e Lémur -pigmeu. Lemuróides: grandes 
lémures 

599.82 Anthropoidi. Primatas superiores e primatas inferiores 

599.88 Hylobatidae e Pongidae. Macacos antropóides: Orangotango. Chimpanzé. Gorila 

599.89 Hominidae. Hominídeos. Homo sapiens. Humanos. Homem 

Nota: Classificar aqui a posição da humanidade na natureza e comparações entre 
humanos e animais no geral. Para antropologia geral ver 572; para anatomia humana ver 
611; para fisiologia humana ver 612; para patologia humana ver 616 
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6 
CIÊNCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGIA 

 

60 QUESTÕES GERAIS REFERENTES ÀS CIÊNCIAS APLICADAS  

61 CIÊNCIAS MÉDICAS 

Nota: Para aspectos sobre pessoas ou características pessoais na medicina acrescentar -
05... 

611/612 BIOLOGIA HUMANA 

611 ANATOMIA. ANATOMIA HUMANA E COMPARADA 

611.01 Anatomia geral 

611.012 Teratologia. Malformações. Monstros. Anomalias. Teratogenia Gémeos siameses 

611.013 Embriologia 

611.013.1 Células germinativas. Espermatozóides. Óvulo 

611.013.2 Copulação Ferti1ização 

611.013.3 Camadas germinativas. Segmentação. Morula. Blástula. Disco germinativo. Gástrula. 
Desenvolvimento do intestino. Endoderme. Camada germinativa interna. Ectoderme. 
Camada germinativa externa. Mesoderme. Camada germinativa média. Mesênquima 

611.013.4 Órgãos da camada germinativa interna 

611.013.5 Órgãos da camada germinativa externa 

611.013.6 Órgãos da camada germinativa média 

611.013.7 Forma externa do embrião 

611.013.8 Órgãos apendiculares do embrião. Cordão umbilical. Saco vitelino 

611.013.9 
Embriologia experimental. Mecanismos de desenvolvimento. Morfologia causal. 
Fenómeno induzido por experiência 

611.018 Histologia. Histogénese. Estrutura do tecido, formação e diferenciação 

611.018.1 
Citologia. Célula. Citoplasma. Protoplasma. Vacúolo. Pontes intracelulares. Núcleos. 
Cariocinese. Segmentação da célula. Centrossoma. Corpo central. Membrana celular. 
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Hexoplasma. Cutícula. Substância intercelular 

611.018.2 Tecido conjuntivo 

611.018.2 Cartilagem. Fibrocartilagem 

611.018.4 Tecido ósseo. Osteogénese. Periósteo. Medula óssea 

611.018.5 
Sangue. Eritrócitos. Glóbulos vermelhos. Eritroblastos. Trombócitos. Plaquetas. 
Leucócitos. Glóbulos brancos. Fagócitos. Plasma sanguíneo. Soro 

611.018.6 Fibra muscular Musculatura lisa. Musculatura estriada. Músculo cardíaco 

611.018.7 Epitélio. Tecido epitelial. Glândulas. Mucosa. Membrana mucosa. Endotélio 

611.018.8 
Tecido nervoso. Estrutura do tecido nervoso. Ligações das células nervosas. Células 
nervosas. Fibras nervosas. Dendrites. Neurónios. Terminais nervosos 

611.019 

Anatomia comparada. 

Nota: Especificar utilizando adicionalmente 59 

611.06 Características de órgãos específicos 

611.061 Características externas 

611.068 Órgãos pelas suas características funcionais e de desenvolvimento 

611.08 

Técnicas, experiências e observações anatómicas. 

Nota: Subdividir como em 57.08 

611.1 Angiologia. Sistema cardiovascular. Vasos sanguíneos 

Nota: Subdividir como em 616.111.14 

611.1/.8 Anatomia sistemática. Órgãos 

611.11 Pericárdio. Epicárdio 

611.12 Coração. Endocárdio. Miocárdio 

611.13 Artérias. Aorta 

611.14 Veias 

611.16 Vasos capilares 

611.2 Sistema respiratório 

Nota: Subdividir como em 616.21/.26 

611.21 Nariz. Seios nasais 

611.22 Laringe. Caixa vocal 

611.23 Traqueia. Brônquios 
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611.24 Pulmões 

611.25 Pleura 

611.26 Diafragma 

611.28 Brânquias 

611.29 Outros órgãos 

611.3 Sistema digestivo. Tubo digestivo 

611.31 Cavidade oral. Boca. Língua. Dentes. Dentição. Palato. Glândulas salivares. Lábios. 
Bochechas. Tecido adiposo bocal 

611.32 Faringe. Garganta. Esófago. Amígdalas 

611.33 Ventrículos. Estômago. Piloro 

611.34 Intestinos. Entranhas. Vísceras. Duodeno. Jejuno. Íleo. Ceco. Cólon 

611.35 Recto. Ânus. Períneo 

611.36 Fígado. Ducto hepático. Vesícula biliar. Ducto biliar 

611.37 Pâncreas 

611.38 Peritoneu. Omento. Mesentério 

611.4 Sistema linfático. Órgãos hemopoiéticos (órgãos hematopoiéticos). Órgãos endócrinos 

611.41 Baço 

611.42 Sistema linfático. Vasos linfáticos. Glândulas linfáticas. Nódulos ou gânglios linfáticos. 
Folículos fechados 

611.43 Órgãos endócrinos (glândulas sem canais excretores). Timo  

611.44 Glândula tiróide. Glândulas paratiróides 

611.45 Glândulas adrenais (glândulas supra-renais). Outras glândulas sem canais excretores 

611.47 Corpo carotídeo. Paragânglios 

611.6 Aparelho urogenital (aparelho urinário e genital). Órgãos urinários e sexuais 

611.61 Rins. Ureteres 

611.62 Bexiga. Uretra 

611.63 Órgãos genitais masculinos. Testículos. Epidídimo. Apêndices testiculares. Paradídimo. 
Vasos deferentes. Tracto ejaculatório. Glândula vesiculosa. Próstata. Escroto. Cordão 
espermático 
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611.64 Pénis. Corpos cavernosos. Glande 

611.65 Órgãos genitais femininos. Ovário. Folículos ovários. Folículos de Graaf. Corpo lúteo. 
Folículo degenerativo. Corpo branco. Trompas de Falópio 

611.66 Útero. Cérvix uterino. Endométrio (membrana mucosa uterina). Miométrio 
(revestimento muscular uterino). Mesométrio. Órgãos rudimentares. Partes 
degenerativas 

611.67 Vagina e órgãos genitais femininos externos. Hímen. Vulva. Púbis (monte de Vénus). 
Lábios. Uretra feminina. Clítoris 

611.69 Glândulas mamárias. Seios 

611.7 Esqueleto, aparelho locomotor e aparelho tegumentar 

611.71 Osteologia. Ossos. Esqueleto 

611.711 Coluna vertebral. Coluna 

611.712 Tórax. Peito. Costelas 

611.713 Esterno 

611.714 Crânio. Ossos da cabeça 

611.715 Ossos cerebrais do crânio. Occipital. Esfenóide. Ternporais. Pane tais. Frontal. Etmóide 

611.716 Ossos faciais do crânio. Malares (ossos zigomáticos). Maxila (maxilar, mandíbula) 

611.717 Ossos das extremidades superiores. Clavícula. Ossos dos ombros, braços, mãos, dedos 

611.718 Ossos das extremidades inferiores. Cintura pélvica. Ossos da coxa, pernas, pés, dedos 
dos pés 

611.72 Sindesmologia. Articulações (juntas). Suturas ósseas. 

Nota: Subdividir como em 616.72 

611.73 Miologia. Sistema muscular. Musculatura esquelética. 

Nota: Subdividir como em 616.74 

611.74 Tenologia. Ligamentos. Tendões. Fáscia. Aponevrose. 

Nota: Subdividir como em 616.74 

611.75 Bolsa serosa. Revestimento sinovial. 

Nota: Subdividir como em 616.76 

611.77 Dermatologia. Tegumento comum. Pele. Glândulas cutâneas. Epiderme. Glândulas 
sebáceas. Glândulas sudoríparas. Córion (derme, cútis). Tecido subcutâneo 

611.78 Cabelo. Unhas. Tricologia. Sistema capilar. Lânugo. Pêlos. Barba 

611.8 Sistema nervoso. Órgãos sensoriais 
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611.81 Sistema nervoso central. Cérebro, encéfalo. Centros. Localizações. Proencéfalo. Cérebro. 
Telencéfalo. Córtex cerebral. Diencéfalo (talaencéfalo). Hipotálamo. Glândula pituitária. 
Mesencéfalo. Corpora quadrigemina. Corpos quadrigémeos. Pedúnculos cerebrais. Istmo 
do rombencéfalo. Metencéfalo. Cerebelo. Mielencéfalo. Bolbo raquidiano. Bolbo 
cerebrospinal. Meninges cerebrais 

611.82 Espinal-medula. Matéria cinzenta. Matéria branca. Meninges espinais. Matéria cinzenta. 
Matéria branca. Feixe anterior. Feixe lateral. Feixe posterior. Dendrites dos nervos 
espinais. Canal central da espinal-medula. Meninges espinais 

611.83 Sistema nervoso periférico. Nervos sensoriais. Nervos cranianos. Nervos espinais. Nervos 
cervicais. Nervos torácicos. Nervos lombares e sacrais. Nervo coccigeano. Sistema 
nervoso simpático e parassimpático. Sistema nervoso autónomo 

611.84/.88 Órgãos sensoriais 

611.84 Olhos. Órgãos da visão. Revestimento externo do olho. Parte ocular da conjuntiva. 
Córnea. Esclerótica. Úvea. Revestimento vascular do olho. Íris. Pupila. Retina. Feixe 
óptico. Globo ocular. Cristalino. Corpo vítreo. Órgãos acessórios do olho. Músculos do 
olho. Sistema lacrimal (glândulas lacrimais). Pálpebras. Cílio. Pestanas. Região palpebral 
da conjuntiva. Supercílio. Sobrancelhas 

611.85 Ouvido. Órgãos do equilíbrio e do ouvido. Ouvido interno em geral. Labirinto 
membranoso. Cóclea. Canais semicirculares. Cápsula do labirinto ósseo. Tímpano. 
Cavidade do tímpano. Membrana do tímpano. Canal faringotimpânico (trompa de 
Eustáquio). Ossículos auditivos (ossos do ouvido). Maleu (martelo). Bigorna. Estribo. 
Ouvido externo. Pavilhão auricular (aurícula). Pavilhão auditivo 

611.86 Órgãos do olfacto. Nariz. Narina. Mucosa nasal 

611.87 Órgãos gustativos. Papilas gustativas 

611.88 Órgãos do tacto 

611.89 Gânglios nervosos. Gânglios dos nervos cranianos. Gânglios dos nervos espinais. 
Gânglios espinais. Gânglios do sistema nervoso simpático 

611.9 Anatomia topográfica. Somatologia. Partes e regiões do corpo humano. Anatomia 
descritiva 

611.91 Cabeça. Região craniana 

611.92 Rosto. Região facial 

611.93 Pescoço. Região cervical 

611.94 Tórax. Região torácica. Mamas. Região peitoral. Dorso. Região dorsal 

611.95 Região abdominal (região do ventre). Abdómen. Região abdominal superior. Região 
abdominal média. Umbigo. Região inguinal (região abdominal inferior). Virilha. Região 
lombar. Lombo 

611.96 Região pélvica. Ancas 

611.97 Extremidades superiores. Ombros e braços (regiões das axilas, do braço, do carpo, etc.). 
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Mãos. Dedos 

611.98 Extremidades inferiores. Pernas (regiões femural, maleolar, etc.). Pés 

611.99 Região coccigeana 

612 FISIOLOGIA. FISIOLOGIA HUMANA E COMPARADA 

612.01 Problemas de fisiologia geral 

612.013 Vida. Morte. Vitalismo 

612.014 Fisiologia geral da célula e do organismo 

612.014.1 Química fisiológica da célula. Células aeróbicas e anaeróbicas 

612.014.2 Propriedades histomorfológícas das células. Funções dos componentes da célula 

612.014.3 Irritabilidade. Fadiga 

612.014.4 Influência do ambiente na célula. Tropismos. Efeitos da pressão atmosférica. Efeitos da 
electricidade. Electrofisiologia. Efeitos do calor e do frio. Influência da temperatura. 
Efeitos da luz. Fototropismo. Efeitos das vibrações, sons e ruídos. Influências acústicas. 
Efeitos de químicos e de venenos. Influência dos tóxicos. Efeitos da água. Hidratação. 
Forças físico-químicas. Osmose. Difusão. Colóide. Alcalinidade. Acidez. Viscosidade. 
Tensão superficial. Absorção. Efeitos das forças mecânicas. Geotropismo. Estereotaxia. 
Outros efeitos. Efeitos das radiações ionizantes. Efeitos dos raios X (raios de Roentgen) 

612.014.5 Efeitos constitucionais 

612.015 Química fisiológica 

612.015.1 Enzimas. Fermentos 

612.015.2 Composição normal do corpo. Extractos de órgãos. Organoterapia 

612.015.3 Metabolismo. Autólise 

612.015.4 Pigmentos 

612.015.6 Efeito e acção das vitaminas. Conteúdo vitamínico dos tecidos e fluidos corporais 

612.017 Imunidade. Adaptação. Toxinas. Antitoxinas 

612.018 Hormonas. Secreções internas 

612.019 Fisiologia comparativa. 

Nota: Pode especificar por 59 

612.06 Acções, efeitos, influências no ou do sistema, órgão ou função em questão. Interacções. 
Efeitos recíprocos 

612.062 Efeitos no sistema, órgão ou função. Glândulas reguladas pelo sistema nervoso 
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612.063 Estimulação. Influência positiva 

612.064 Influências antagonista e negativa 

612.067 Efeitos do sistema, órgão ou função. Efeitos das glândulas no sistema nervoso 

612.08 Técnicas, experiências e observações fisiológicas. 

Nota: Subdividir como em 57.08 

612.1/.8 Fisiologia sistemática 

612.1 Sangue. Sistema cardiovascular e circulatório 

612.11 Propriedades do sangue em geral. Composição do sangue. Eritrócitos. Hemoglobina. 
Químicos nos corpúsculos. Lecitina, ureia, colesterol. Contagem, número e formas dos 
glóbulos verme lhos. Leucócitos. Células ameboidiformes. Fagócitos. Contagem, número 
e formas dos glóbulos brancos. Linfócitos. Monócitos. Sangue arterial. Sangue venoso. 
Coagulação sanguínea, coágulo. Fibrina. Trombina. Heparina. Volume total do sangue. 
Propriedades fisicas do sangue. Gravidade, viscosidade e cor específicas do sangue. 
Propriedades biológicas do sangue. Grupos sanguíneos. Hemaglutinação. Hemólise. 
Formação do sangue (hemopoiese, hematopoiese) 

612.12 Propriedades químicas do sangue. Reacção do sangue. Acidez e alcalinidade do sangue. 
Hidratos de carbono do sangue e seus derivados. Glucose e glicogénio do sangue. 
Lípidos, lipóides, glicerina no sangue. Albuminóides sanguíneos. Componentes azotados 
coloidais no sangue. Compostos azotados não-coloidais. Pigmentos do soro. Substâncias 
minerais no sangue. Potássio. Gazes sanguíneos. Enzimas. Outras substâncias químicas 

612.13 Circulação do sangue. Hidrodinâmica circulatória. Circulação arterial. Circulação venosa. 
Circulação capilar 

612.14 Pressão sanguínea. Esfigmomanometria. Efeitos de várias substâncias na pressão e 
circulação sanguíneas 

612.15 Taxa de circulação nas artérias, veias e capilares. Medição 

612.16 Pulsação. Esfigmográfos 

612.17 Coração. Cardiologia. Mecanismos da contracção cardíaca. Cardiografia. Batimento 
cardíaco. Sons cardíacos. O coração como músculo. Irritabilidade, contractibilidade, 
morfologia fisiológica do coração. Ritmo cardíaco. Função do coração: processos 
químicos, dinâmicos e térmicos. Efeitos tóxicos no coração. Comportamento do coração 
sob stress. Inervação cardíaca. Síncopes. Reflexos cardíacos 

612.18 Nervos vasomotores. Alteração de volume dos órgãos. Vaso constritores. 
Vasodilatadores. Nervos vasomotores nos órgãos 

612.19 Acção dos vários órgãos na circulação sanguínea 

612.2 Respiração. Inspiração e expiração. Sistema respiratório 

612.21 Movimentos respiratórios. Mecânica respiratória. Pneumografia. Influência da 
respiração na circulação sanguínea. Fisiologia especial do aparelho respiratório. 
Frequência respiratória, ritmo e sons respiratórios. Respiração artificial. Alterações 
artificiais da respiração. Fisiologia dos músculos respiratórios, diafragma. Processos 
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mecânicos de respiração. Espirrar. Rir. Bocejar 

612.22 Química da respiração. Trocas gasosas. Metabolismo da respiração. Efeitos do oxigénio 
no organismo. Efeitos da composição e pressão atmosféricas 

612.23 Trocas gasosas no sangue. Ar expirado. A asfixia na fisiologia e medicina legal. 
Respiração artificial. Respiração em ambiente confinado. Efeitos tóxicos do monóxido de 
carbono 

612.24 Capacidade total do pulmão. Ar residual 

612.26 Exalação de água dos pulmões 

612.27 Respiração dos tecidos. Trocas gasosas entre o sangue e os tecidos 

612.27 Efeitos da pressão atmosférica nos organismos vivos. Efeitos das altas pressões. Efeitos 
das baixas pressões. Efeitos da pressão no processo de fermentação 

612.28 Influência do sistema nervoso na respiração. Reflexos respiratórios 

612.291 Efeitos da pressão, circulação, etc., sanguíneas através do seio carotídeo 

612.3 Alimentação. Digestão. Nutrição 

612.31 Esófago. Cavidade oral. Dentes. Glândulas salivares. Mastigação. Ingestão. Deglutição. 
Glândulas salivares. Salivação. Saliva. Ptialina. Venenos salivares. Venenos animais em 
geral (ver também 591.145) 

612.32 Estômago. Sucos gástricos. Composição normal do suco gástrico. Pepsina. Enzimas 
proteolíticas. Acção gástrica na comida. Digestão no estômago. Secreção gástrica. 
Autodigestão do estômago. Efeitos da gastrectomia. Morfologia e histologia fisiológicas 
do estômago. Fisiologia patológica do estômago. Motilidade do estômago. Irritabilidade 
do estômago enquanto músculo. Evacuação do estômago. Aerofagia. Eructação 
(arrotar). Emése (vomitar). Inervação gástrica. Acção do sistema nervoso no estômago. 
Sensibilidade gástrica 

612.33 Intestinos. Intestino médio. Glândulas intestinais. Sucos intestinais normais. Gases 
intestinais. Acção do suco intestinal na comida. Digestão intestinal. Absorção e 
conversão dos alimentos nos intestinos. Secreção intestinal. Acção de substâncias 
químicas e tóxicas nas secreções intestinais e sua remoção. Laxantes. Morfologia e 
histologia fisiológicas dos intestinos. Glândulas de Brunner. Perturbações patológicas 
dos intestinos. Parasitas. Microorganismos. Peristaltismo. Motilidade. Inervação dos 
intestinos. Acção do sistema nervoso nos intestinos. Peritoneu. Omento. Cavidade 
abdominal. Pressão intra-abdominal 

612.34 Pâncreas. Composição normal do suco pancreático. Acção do suco pancreático nos 
alimentos. Secreção pancreática. Acção das substâncias químicas na secreção 
pancreática. Morfologia fisiológica do pâncreas. Fisiologia patológica do pâncreas. 
Inervação do pâncreas. O pâncreas como glândula endócrina. Ilhotas de Langerhans. 
Acção da insulina 

612.35 Fígado. Composição química do fígado. Circulação hepática. Acção do fígado nos 
alimentos e nas reservas. Açúcar no sangue. Glicogénio. Funções químicas do fígado. 
Formação da ureia. Acção de substâncias tóxicas no fígado. Esteatose tóxica hepática. 
Acção antitóxica do fígado. Temperatura do fígado. Função hematopoiética 
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(hemopoiética) do fígado. Bílis. Secreção biliar. Composição química da bílis. Pigmentos 
da bílis: bilirrubina, biliverdina, urobilina. Acção da bílis no intestino e seu conteúdo. 
Secreção biliar. Acção dos químicos e venenos na secreção biliar. Eliminação de 
substâncias tóxicas pela bílis. Fisiologia patológica do fígado. Cálculos biliares. Excreção 
da bílis. Fisiologia dos ductos biliares, vesícula biliar. Acção do sistema nervoso nos 
ductos biliares. Inervação do fígado. Acção do sistema nervoso no fígado. Ablação, 
regeneração, cicatrização e outros fenómenos morfológicos e histológicos do fígado 

612.36 Intestino grosso. Defecação. Apêndice vermiforme. Recto 

612.38 Absorção. Através da pele, pulmões, superficies mucosas, etc. Imbibição. Osmose. 
Diálise 

612.39 Nutrição 

612.391 Inanição. Fome. Sede 

612.392 Alimentos em geral. Assimilação do carbono. Assimilação do azoto. Assimilação da água. 
Assimilação e conversão do enxofre, fósforo e ferro. Valor calórico dos alimentos. Sais 
minerais. Alimentos vegetais. Alimentos animais. Outros alimentos. Alimentos artificiais 
e sintéticos 

612.393 Acção dos estimulantes, irritantes, intoxicantes, condimentos. Álcool. Café. Chá. 
Especiarias 

612.394 Necessidades alimentares e crescimento 

612.395 Dieta mínima e normal para adulto (necessidades nutricionais). Relação da dieta com o 
clima. Necessidade normal em condições de trabalho. Necessidades mínimas (dieta de 
subsistência). Em relação ao clima e outras influências externas. Necessidades em caso 
de doença 

612.396 Amidos. Açúcares. Glicólise 

612.397 Gorduras. Lípidos. Lipóides. Colesterol. Lipólise 

612.398 Proteínas. Alimentos nitrogenados. Albumina. Albuminóides. Proteólise. Substâncias 
provenientes da dissociação dos albuminóides. Aminoácidos. Ureia. Amónia e seus 
derivados. Bases. Purinas. Corpos purínicos 

612.4 Sistema glandular. Secreção. Excreção 

Nota: Especificar utilizando os auxiliares .06 de 612 

612.4.05 Física e química das secreções 

612.4.09 Morfologia fisiológica da actividade glandular 

612.41 Sistema hematopoiético. Baço. Funções de armazenamento e filtração de sangue do 
baço. Medula. Medula óssea 

612.42 Sistema linfático. Composição química da linfa. Circulação linfática. Glândulas linfáticas. 
Sistema retículo-endotelial 

612.43 Fisiologia endócrina. Glândulas sem canais excretores. Endocrinologia. Funções da 
glândula pituitária (hipófise) em geral. Lobo anterior. Antuitrina. Lobo posterior (neuro-
hipófise). Pituitrina. Intermédia. Hormona cromatoforotrófica. Timo: química, acção, etc. 
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612.44 Glândula tiróide. Glândula paratiróide. Efeitos de extractos de tiróide, transplantes, 
hormonas. 

Nota: Especificar o sistema ou órgão afectado usando adicionalmente 612... 

Ex.: 612.44 Efeitos dos extractos de tiróide no sistema nervoso 
        612.8 

612.45 Glândulas supra-renais. Outras glândulas endócrinas. Corpora adrenalia (suprurenolia). 
Glândulas adrenais ou supra-renais. Função da medula adrenal. Adrenalina. Função do 
córtex adrenal. Cortisona. Efeitos dos extractos adrenais, transplantes, etc. Amputação. 
Destruição. Outras glândulas endócrinas 

612.46 Rins. Funções renais. Urina. Composição química da urina. Reacção e propriedades 
físicas. Análise de urina. Ureia. Compostos azotados. Determinação da ureia. Ureómetro. 
Determinação total de azoto. Excreção de azoto. Metabolismo do azoto. Ácido úrico. 
Outras substâncias azotadas na urina. Alantoína, peptonas, amónia, enzimas na urina. 
Ácido hipúrico. Pigmentos urinários. Substâncias inorgânicas, sais, gases na urina. 
Substâncias não orgânicas na urina. Açúcar. Glicosúria. Lactosúria. Toxicidade da urina. 
Secreção e volume de urina. Influência de substâncias tóxicas, químicas, na secreção e 
excreção de urina. Morfologia e histofisiologia dos rins. Fisiologia patológica da função 
renal. Pedras na bexiga. Secreção de urina, na doença. Substâncias anormais na urina. 
Decomposição da urina. Excreção de urina. Bexiga. Uréteres. Uretra. Micção 

612.49 Outras glândulas e processos secretores 

612.5 Calor animal. Processos térmicos 

612.51 Origem do calor animal (termogénese). Calorimetria 

612.52 Vias de perda de calor. Perda de calor por radiação através da pele (radiação cutânea). 
Perda de calor por evaporação através dos pulmões (evaporação pulmonar). Perda de 
calor por evaporação através da pele (evaporação cutânea) 

612.53 Regulação da temperatura corporal (termotaxia) 

612.54 Outras influências na termogénese. Efeitos térmicos dos banhos, fome, sede, 
substâncias tóxicas 

612.55 Variações na produção e regulação de calor 

612.56 Temperatura corporal. Topografia térmica 

612.57 Febre (pirexia). Hipertermia 

612.59 Efeitos do calor e do frio no organismo. Adaptação à temperatura. Efeitos do frio. Morte 
por frio. Hipotermia. Paralisia, rigidez pelo frio. 

Nota: Especificar usando o 612... adicionalmente. 

 Ex. 612.59  Efeitos do calor e do frio no sistema nervoso central 
       612.82 

612.6 Reprodução. Crescimento. Desenvolvimento 

612.6.05 Hereditariedade, variação, reprodução e assuntos relacionados 
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612.6.051 Hereditariedade. Atavismo. Manutenção das características adquiridas 

612.6.052 Variação natural e artificial. Variação sexual. Relação sanguínea. Híbridos e hibridização. 
Mutação. Mutagénese 

612.6.055 Selecção natural e artificial 

612.6.057 Sexualidade. Diferenciação sexual. Origem dos sexos 

612.6.058 Hermafroditismo 

612.6.06 Fisiologia do acto sexual. Relações sexuais. Cópula. Coito 

612.6.062 Excitação sexual. Entumescimento 

612.61 Fisiologia dos órgãos genitais masculinos 

612.614 Fisiologia do pénis 

612.616 Testículos e o seu revestimento. Esperma. Líquido seminal. Castração. Hormonas sexuais 
masculinas. Efeitos das transplantações testiculares, extractos e androgénios sintéticos 

612.617 Órgãos anexos aos testículos. Tubos seminíferos. Epidídimo. Paradídimo. Vasos 
deferentes. Vesículas seminais. Cordão espermático. Glândula da próstata. Escroto 

612.62 Fisiologia dos órgãos genitais femininos 

612.621 Ovários. Lesões experimentais e patológicas e remoção dos ovários. Tecido intersticial 
dos ovários. Hormonas dos ovários. Estrogénios. Efeitos dos extractos dos ovários, 
transplantes e estrogénios sintéticos: estudos experimentais. Ciclo do estro. Folículos de 
Graff. Ovulação 

612.622 Óvulo. Génese, composição 

612.627 Oviductos (trompas de Falópio). Útero. Vagina. Vulva 

612.63 Fertilização. Fecundação. Gravidez. Gestação. Parto (nascimento) 

612.63.02 Duração e estádios da gravidez. Gestação. Trabalho de parto 

612.63.03 Ovários durante a gravidez. Progesterona. Pregnandiol 

612.63.04 Fecundação interna anormal 

612.631 Nidação do óvulo 

612.632 Gravidez simples ou múltipla 

612.64 Fisiologia do embrião, feto e recém-nascido. Fisiologia do desenvolvimento e 
teratologia. Embrião. Feto. O recém-nascido (neo-nato). Viabilidade. Apêndices fetais. 
Líquido amniótico. Cordão umbilical. 

Nota: Especificar utilizando adicionalmente 612... 

612.65 Crescimento após o parto 
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612.66 Influência da idade nos vários processos fisiológicos 

612.661 Puberdade 

612.662 Menstruação. Controlo hormonal da menstruação. Cessação da menstruação. 
Menopausa 

612.663 Fertilidade. Infertilidade (esterilidade) 

612.664 Leite. Lactação. Glândulas mamárias. Composição química e propriedades físicas do 
leite. Colostro. Efeito das substâncias tóxicas, químicas, na secreção de leite. A sua 
eliminação. Morfologiafisiológica da secreção de leite. Morfologia patológica da 
secreção de leite. Digestão do leite. Inervação das glândulas mamárias 

612.67 Climatério. Envelhecimento. Senescência. Senilidade. Morte 

612.68 Longevidade. Regeneração 

612.7 Funções motoras. Órgãos da locomoção. Voz 

612.72 Cílios 

612.73 Musculatura lisa (músculos involuntários). 

Nota: Subdividir como em 612.74 

612.74 Musculatura estriada (músculos esqueléticos, voluntários) 

612.741 Miografia. Volume muscular em contracção. Irritabilidade do músculo 

612.742 Músculos após a morte. Rigor mortis. Autólise 

612.743 Fenómenos eléctricos nos músculos 

612.744 Química dos músculos. Composição dos músculos. Miosina. Efeitos químicos da 
contracção muscular. Fadiga muscular 

612.745 Efeitos dinâmicos e térmicos da contracção muscular no organismo. Energéticas 
musculares. Efeitos térmicos. Relação entre o calor e o trabalho. Energéticas 
ocupacionais 

612.746 Alterações patológicas na função muscular. Contracturas. Tremores musculares 

612.748 Inervação dos músculos. Nutrição do músculo. Atrofia, degeneração e regeneração 
muscular 

612.75 Ossos. Articulações. Cartilagem. Tecido conjuntivo. Faixa. Bolsa serosa. Revestimento 
dos tendões. Composição química. Nutrição dos ossos. Crescimento, cicatrização, 
regeneração óssea. Periósteo. Pericôndrio. Tendões 

612.76 Locomoção. Princípios da mecânica animal. Velocidade. Outros movimentos 
coordenados para além da locomoção. Locomoção humana. Fisiologia do exercício, do 
esforço (ergologia). Estudo da fadiga (ponologia). Fisiologia do repouso. Adaptação 
biológica do movimento 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

233 

612.78 Voz. Fala. Fonética. Sensibilidade da laringe. Função motora e inervação da laringe. 
Movimentos da glote, epiglote. Laringe artificial. Registo vocal. Timbre vocal. Amplitude, 
volume. Tom, ressonância. Função da laringe na deglutição. Outras funções da laringe. 
Formação de palavras, articulação. Fala. Ventriloquismo 

612.79 Tegumento comum. Pele. Química fisiológica da pele. Capacidade de absorção da pele. 
Glândulas e secreções cutâneas. Suor. Respiração cutânea. Efeitos dos cosméticos na 
pele. Sensibilidade da pele. Reacção da pele à electricidade e a outros estímulos. 
Cromatóforos. Pigmentos cutâneos. Nervos tróficos da pele. Crescimento e fisiologia das 
unhas, cabelos e barba 

612.8 Sistema nervoso. Órgãos sensoriais 

612.8.01 Teorias. Inervação 

612.8.02 Inibição (nervosa) 

612.8.04 Efeitos do sistema nervoso nos fenómenos químicos e vegetativos 

612.05 Efeitos do sistema nervoso na morfogénese e evolução 

612.81 Sistema nervoso periférico. Diferenças entre nervos sensoriais e motores. Gânglios dos 
nervos sensoriais. Sensibilidade recorrente. Fenómenos eléctricos em nervos e 
músculos. Electrotónus. Fenómenos químicos e térmicos nos nervos. Fisiologia 
morfológica, histologia dos nervos. Terminações dos nervos sensoriais. Terminações dos 
nervos motores. Excitabilidade dos nervos e músculos. Fisiologia neuromuscular. Fadiga 
dos nervos. Acção dos nervos nos músculos e glândulas. Tónus. Nervos tróficos. 
Degeneração, regeneração, cicatrização. Fisiologia especial dos nervos 

612.82 Cérebro. Centros nervosos em geral. Psicologia fisiológica. Tempo de reacção. 
Psicometria. Atenção. Associação. Memória. Imaginação. Instinto. Inteligência. 
Sensibilidade no sentido psicológico. Sentimentos. Emoções. Efeito das substâncias 
tóxicas e químicas na inteligência. Efeito do álcool, anestésicos. Efeito da doença sobre a 
inteligência. Reflexos psíquicos. Sono. Inconsciência. O subconsciente. Sonhos. 
Hipnotismo. Os sentidos em geral. Teorias da percepção. Ilusões sensoriais. Ilusões 
ópticas. Neurónios (células nervosas) em geral. Centros nervosos. Peso e morfologia do 
cérebro e dos centros nervosos. Circulação nos centros nervosos. Líquido 
cefalorraquidiano. Convulsões cerebrais. Córtex cerebral. Excitabilidade do córtex. 
Centros psicomotores. Localização. Centro da fala. Epilepsia cortical. Acções do cérebro 
sobre as funções vegetativas. O córtex como centro da sensação e percepção. Os 
sentidos (recepção). Audição. Olfacto. Paladar. Tacto. Trabalho intelectual. Gânglios 
basais. Comissuras. Cerebelo. Bolbo raquidiano. Bolbo cerebrospinal. Fisiologia do 
sistema nervoso dos invertebrados 

612.83 Medula espinal. Actividade reflexa. Acção dos centros nervosos superiores sobre os 
reflexos. Reflexos condicionados 

612.84 Óptica fisiológica. Visão. Revestimento externo (fibroso) do olho. Córnea. Conjuntiva. 
Esclerótica (branco do olho). Revestimento médio (vascular) do olho. Íris. Pupila. 
Coróide. Pigmentos oculares. Circulação no olho. Pressão intra-ocular. Feixe óptico. 
Retina. Morfologia fisiológica. Substâncias visuais. Elementos estruturais individuais. 
Ângulo morto (poro óptico. Disco óptico). Medula lútea. Mancha amarela. Camada de 
cones e bastonetes. Química da percepção da luz. Substâncias visuais. Pigmento 
vermelho da retina (púrpura visual). Estimulação, irradiação da retina. Sensibilidade à luz 
(fotorrecepção). Visão cromática (cromatopsia). Discriminação cromática. Limiar de 
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diferenciação cromática. Limiar de estimulação cromática. Limiar cromático. Contraste 
cromático. Contraste de luminiscência (contraste de luminosidade). Imagens 
consecutivas. Percepção luminiscente. Adaptação. Visão diurna. Adaptação à 
luminosidade. Visão fotópica. Visão nocturna. Adaptação ao escuro. Visão escotópica. 
Encadeamento. Fenómeno entóptico. Capacidades. Estrias. Vasos sanguíneos da retina. 
Fosfenos. Fenómenos de difracção e polarização. Fotismos. Efeitos temporais nos 
fenómenos. Persistência da visão. Percepção dos movimentos. Oscilação. Cintilação. 
Campo visual (olhos inertes). Acuidade visual. Poder de resolução. Reconhecimento de 
detalhes. Sentido da forma. Percepção visual. Visão espacial. Visão binocular. 
Estereoscopia. Dióptrica. Astigmatismo. Aberração. Defeitos da visão cromática. 
Daltonismo (discromatopsia). Movimentos oculares. Leis do movimento dos olhos. Papel 
do nervo motor ocular. Papel do nervo troclear. Papel do nervo abdutor. Campo visual 
(do olho em movimento). Estrabismo. Visão dupla (diplopia). Visão monocular. Aparelho 
lacrimal e palpebrar. Pálpebras. Pestanas. Cílios. Ductos lacrimais. Periórbita 

612.85 Audição. Teorias fisiológicas, princípios da audição. Funções do ouvido externo. 
Glândulas sebáceas. Ouvido médio. Tímpano. Membrana tímpânica. Canal 
faringotimpânico (trompa de Eustáquio). Ossículos auditivos (ossos do ouvido). Ouvido 
interno. Labirinto. Meato auditivo. Condução do som no ouvido interno. Sáculo. 
Utrículo. Canais semicirculares. Cóclea. Órgão de Corti. Nervos auditivos. Endolinfa. 
Perilinfa. Transmissão dos estímulos acústicos no cérebro. Percepção auditiva. Acuidade 
auditiva. Surdez. Reflexos auditivos motores 

612.86 Olfacto 

612.87 Paladar 

612.88 Tacto (sensibilidade táctil). Sentido do equilíbrio. Percepção espacial. Sensação de 
temperatura. Sensação de calor, frio. Sensação de pressão. Sensação de dor. Sensação 
muscular. Sensação de equilíbrio. Vertigem. Anestesia. Hiperestesia. Sinastesia. 

Nota: Especificar, quando necessário, a sensibilidade noutros órgãos e sistemas por 
outra notação adicional de 612... 

Ex. 612.88 Sensibilidade nos ossos 
       612.75 

612.89 Sistema nervoso simpático. Funções tróficas do sistema nervoso simpático. Reflexos 
motores. Regulação do tónus. Gânglios cervicais. Plexo cervical. Gânglios torácicos. 
Plexos torácicos. Gânglios abdominais. Plexo abdominal. Acção do sistema nervoso 
simpático sobre a íris. Acção do sistema nervoso simpático sobre o coração. Acção do 
sistema nervoso simpático sobre o tracto digestivo. Acção do sistema nervoso simpático 
sobre o sistema vascular 

613 HIGIENE EM GERAL. SAÚDE E HIGIENE PESSOAL 

613.1 Factores climáticos 

613.11 Adaptação ao clima. Aclimatização 

613.12 Clima saudável. Clima não saudável. Clima de vários locais. Clima da montanha. Clima 
dos pântanos ou lodaçais 

613.13 Estações do ano. Alturas do dia 

613.14 Necessidade de ar. Quantidade de ar necessário em espaços restritos 
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613.15 Composição da atmosfera. Ar confinado, em ambientes fecha dos. Odores 

613.16 Factores físicos. Movimentos do ar. Humidade atmosférica. Secura atmosférica, seca. 
Pressão atmosférica. Sons. Barulhos. Luz. Luz solar Radiação ultravioleta e 
infravermelha. Escuridão. Calor Frio. Electricidade. Magnetismo. Electromagnetismo 

613.2 Dietética. Princípios nutricionais aplicados à alimentação 

613.2.03 Dieta e alimentação: procedimentos e precauções. Alimentação por tubo gástrico. 
Indicações e contra-indicações da dieta. Alimentação e tentativa de dieta 

613.2.099 Intoxicação alimentar 

613.21 Refeições: número, intervalos, etc. 

613.22 Nutrição infantil. Nutrição dos lactentes 

613.24 Hiponutrição. Fome. Dieta. Emagrecimento 

613.25 Hiper nutrição. Comer demasiado. Engordar Aumento de peso 

613.26 Géneros alimentícios vegetais. Vegetarianismo. Frutas. Vegetais, legumes. Tubérculos. 
Comidas com amido. Carbo-hidratos. Óleos e gorduras vegetais. Conservas vegetais. 
Conservas de frutas 

613.27 Géneros alimentícios minerais 

613.28 Géneros alimentícios de origem animal. Carne. Peixe. Alimentos azotados. Albuminas. 
Ovos. Leite. Regime de leite. Dieta lacto-vegetariana. Dieta lacto-ovo-vegetariana. Leite 
materno. Amas de leite. Leite humano preparado ou conservado. Leite de vaca. Leite em 
pó. Leite condensado. Leite desnatado. Leite animal que não o leite de vaca. Duração da 
amamentação. Desmamar Gorduras. Comidas com muita gordura. Manteiga. Queijo. 
Margarina 

613.29 Outras comidas sólidas. Comidas artificiais. Condimentos. Tempero. Especiarias. Ervas 
aromáticas. Vinagre. Reconstituinte. Tónicos. Estimulantes. Comidas enriquecidas. Efeito 
dos processos de preparação de alimentos. Utensílios de preparação de alimentos. 
Louça 

613.3 Bebidas. Bebidas curativas. Águas medicinais. Dieta líquida 

613.31 Água. Curas de água. Desidratação. Gelo 

613.32 Impurezas na água e no gelo 

613.34 Efeito da purificação da água e do gelo 

613.36 Bebidas frias 

613.37 Bebidas quentes. Extractos de carne e outros animais 

613.38 Águas minerais naturais e artificiais 

613.4 Higiene pessoal. Roupa 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

236 

613.41 Banhos em geral 

613.42 Banho em banheira 

613.43 Bacia para lavar os pés. Banho de assento, etc. 

613.44 Duches. Banhos de chuveiro 

613.45 Banho de mar. Banhos salgados 

613.46 Banhos de ar quente. Banhos de vapor Banhos russos. Banhos turcos 

613.47 Banhos de piscina 

613.48 Roupas. Tipo. Composição. Permeabilidade. Absorvência. Condutividade térmica. Efeito 
sobre a pele. Quantidade de roupa. Resistência da roupa ao frio. Limpeza da roupa. 
Pressão, roupas apertadas. Cintas. Cintos. Ligas. Corantes. Pigmentos para roupa. 
Roupas à prova de água. Limpeza das roupas. Descoloração do linho (nota: para limpeza 
a seco ver 646.62/.63). Peças de roupa individuais 

613.49 Artigos de toucador. Cosméticos. Maquilhagem. Loções. Colorantes 

613.5 Higiene das habitações. Higiene de habitações urbanas. Higiene de habitações rurais 

613.6 Perigos na saúde ocupacional. Saúde e higiene ocupacionais. Publicidade, propaganda 
e avisos contra os perigos para a saúde. Métodos psicológicos e utilização de órgãos de 
comunicação social. Riscos ou causas de saúde ocupacional que provocam má 
disposição ou doenças. Riscos e causas no trabalho. Resultados, consequências da má 
disposição e doença ocupacional. Morte. Doença ocupacional fatal 

613.62 Doenças ocupacionais em geral. 

Nota: Especificar as doenças ocupacionais usando adicionalmente as notações de 616... 

613.63 Contacto com substâncias e organismos nocivos. Contacto com substâncias tóxicas. 
Sólidas. Líquidas. Gasosas. Contacto com o pó. Contacto com outras substâncias nocivas. 
Contacto com substâncias cáusticas. Contacto com bactérias e parasitas 

613.64 Efeitos físicos prejudiciais. Pressão: mecânica, atmosférica. Barulho. Vibração. Luz. 
Temperatura. Humidade. Clima. Electricidade. Radiações. Radiações não-ionizantes 
(outras que não a luz). Radiações ionizantes 

613.65 Trabalhar com força excessiva sobre órgãos particulares. Postura prejudicial. Falta ou 
excesso de exercício 

613.67 Saúde e higiene militar 

613.68 Saúde e higiene naval 

613.692 Saúde e higiene dos viajantes, exploradores 

613.693 Saúde e higiene em viagens aéreas. Medicina da aviação 

613.7 Saúde e higiene dos tempos livres, sono 
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613.71 Ginástica. Cultura física 

613.72 Exercícios físicos e jogos 

613.73 Esgotamento físico. Treino para esgotamento ocupacional 

613.74 Distracções. Tempos livres 

613.76 Férias. Sair 

613.77 Dias festivos (feriados religiosos) 

613.79 Descanso. Sono. Sem sono, insónia 

613.8 Saúde e higiene do sistema nervoso. Saúde e ética 

613.81 Bebidas alcoólicas Abstinência. Moderação. Movimento anti bebidas alcoólicas 

613.83 Narcóticos 

613.84 Tabaco. Fumar. Movimento antitabagismo 

613.86 Saúde e higiene mental e moral. Saúde emocional. Força intelectual. Fadiga mental 

613.87 Hábitos e costumes sociais do ponto de vista da higiene. Apertara mão. Beijar 

513.88 Higiene sexual. Educação sexual. Vida sexual. Excesso sexual. Libertinagem, devassidão, 
promiscuidade. Prostituição. Moderação sexual. Abstinência sexual. Abstinência. 
Castidade. Ambivalência sexual. Inter sexualidade. Homossexualidade. Métodos de 
contracepção 

613.89 Celibato. Casamento. Monogamia. Poligamia 

613.9 Saúde e higiene em relação à raça, idade, sexo 

613.94 Saúde racial. Eugenia 

613.95 Saúde e higiene da criança. Saúde e higiene do recém-nascido (neonato). Saúde e 
higiene na primeira infância (até aos 2 anos). Lactente (amamentar). Desmame. Saúde e 
higiene na infância tardia (2 a 6 anos). Saúde e higiene das crianças em idade escolar. 
Saúde e higiene na idade da puberdade 

613.96 Saúde e higiene dos adolescentes 

613.97 Saúde e higiene dos adultos 

613.98 Saúde e higiene na velhice. Gerontologia 

61.99 Saúde e higiene das mulheres 

614 SAÚDE E HIGIENE PÚBLICAS. PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

614.1 População. Despovoamento 

Nota: Classificar apenas assuntos de saúde pública. Para assuntos gerais utilizar 314 
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614.2 Organização pública e profissional da saúde 

614.22 Regulamentação respeitante a dissecação, vivissecção 

614.23 Requisitos médicos e exame para conformidade de um cargo. Emissão de certificados 
médicos oficiais (diferente da medicina legal) 

614.25 Atribuições, direitos, deveres dos médicos 

614.251 Direitos. Liberdade de prática. Privilégios 

614.252 Admissão à profissão médica. Qualificações. Licença para praticar medicina 

614.253 Relações dos médicos com os seus colegas, com os doentes. Ética médica. Médicos nos 
hospitais públicos, universidades, laboratórios e institutos públicos. Médicos na prática 
privada e nos hospitais e clínicas privados. Assistentes. Estudantes. Serventes. Assistente 
hospitalar. Enfermeiras. Parteiras. Oficiais, emprega dos, porteiros, etc., nos hospitais. 
Doentes. Direitos e obrigações dos doentes. Responsabilidade do médico no tratamento. 
Negligência do doente. Interrupção do tratamento. Rejeição do tratamento. Segredo 
profissional. Confidencialidade médica. Ambiente, família, particularidades dos doentes 

614.254 Vida e actividade profissional dos médicos. Cirurgia. Consultas. Visitas. Férias. 
Substitutos 

614.255 Relação dos médicos com a comunidade, com organizações. Médicos em empresas 
públicas e privadas 

614.256 Responsabilidade médica. Riscos profissionais 

614.257 Taxas médicas 

614.258 Organizações médicas, sociedades profissionais 

614.26 Prática ilegal da medicina. Curandeiros. Charlatães 

614.27 Venda de medicamentos, fármacos 

614.28 Venda de venenos, narcóticos 

614.29 Conselhos médicos, oficiais, comissões 

614.3 Inspecção e controlo sanitário 

614.31 Inspecção de comidas. Inspecção de lojas, mercados 

614.35 Inspecção de medicamentos 

614.37 Inspecção de materiais corantes utilizados em papéis de parede, tecidos, roupas, 
brinquedos, utensílios de cozinha, mobília 

614.38 Controlo sanitário de reuniões públicas, comícios, locais de ajuntamento 

614.39 Serviços nacionais de saúde 

614.4 Controlo e prevenção de doenças transmissíveis (infecciosas, contagiosas). Prevenção 
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de epidemias 

614.44 Medidas preventivas e restritivas. Obrigação de notificação de doenças. Medidas 
profilácticas relativas ao ar. Medidas profilácticas relativas ao solo. Drenagem. 
Recuperação do solo. Medidas profilácticas contra as poeiras. Medidas profilácticas 
relativas à água. Dragagem. Enchimento de valas. Medidas profilácticas relativas ao 
homem. Controlo de portadores de doenças. Casos suspeitos. Medidas profilácticas 
relativas aos lugares públicos, mercados, transportes. Medidas que afectam as plantas, a 
vegetação. Cultivo. Destruição. Medidas que afectam os animais. Destruição de vermes, 
parasitas (ratos, insectos, etc.). Controlo de roedores. Protecção de animais úteis 

614.45 Isolamento de indivíduos com doenças transmissíveis 

614.46 Quarentena 

614.47 Inoculações preventivas em geral 

614.48 Esterilização. Desinfecção 

614.6 Higiene dos cemitérios. Recolha dos mortos 

614.61 Cemitérios. Enterro dos mortos. Enterro. Sepultura 

614.62 Cremação. Queima, incineração de cadáveres 

614.63 Transporte de cadáveres 

614.64 Embalsamamento. Utilização de gelo e de plantas que conservam o frio 

614.65 Efeito dos cemitérios na saúde pública. Contaminação microbiana. Poluição do ar, da 
água 

614.66 Exumação de cadáveres 

614.67 Postulantes. Autópsias 

614.7 Higiene do ar, água, solo. Poluição e o seu controlo 

614.71 Higiene do ar. Poluição do ar. Purificação do ar. Efeito do vento. Poluição por poeiras 
aéreas, fumo. Cheiros. Emanações. Emanações nocivas. Miasmas 

614.72 Poluição por gases nocivos 

614.73 Partículas radioactivas 

614.75 Precauções com, e manuseamento de, substâncias perigosas e nocivas 

614.76 Poluição do solo e ar. Decomposição de matéria animal e vegetal 

614.77 Efeitos do solo e das suas emanações na saúde. Topografia e saúde. Higiene da água. 
Plantas e saúde humana. Animais e saúde humana 

614.78 Higiene urbana. Saúde pública nas cidades 

614.79 Higiene rural. Saúde pública nas zonas rurais 
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614.8 Acidentes. Riscos. Perigos. Prevenção de acidentes. Protecção pessoal. Segurança 

614.8.01 Publicidade e meios de propaganda para a prevenção de acidentes. Métodos 
psicológicos. Campanhas sustentadas 

614.8.02 Ocorrência e importância dos acidentes. Acidentes na vida quotidiana e em casa. Riscos. 
Causas. Acidentes no trabalho. Acidentes ocupacionais. Escala, amplitude dos acidentes. 
Acidentes de pequena amplitude. Acidentes moderados ou de amplitude média. 
Acidentes graves ou de grande amplitude 

614.8.06 Resultados, consequências dos acidentes. Resultados, consequências dos acidentes de 
trabalho. Perda de dias de trabalho. Grau de incapacidade. Acidentes fatais 

614.8.084 Prevenção de acidentes, protecção e segurança 

614.8.086 Protecção do corpo ou de suas partes contra influências específicas. Contra efeitos 
mecânicos. Contra poeiras. Contra químicos e gases. Contra radiação. Contra radiações 
visíveis e invisíveis. Contra radiações visíveis, clarões. Contra radiações invisíveis. Contra 
radiações infravermelhas e ultravioletas 

614.81 Riscos causados pela água. Afogamento. Primeiros socorros em caso de afogamento. 
Equipamento de resgate. Barcos salva-vidas. Balsas de salvamento. Coletes de salvação. 
Cintos de salvamento 

614.82 Riscos devido a vários agentes físicos e mecânicos. Vários perigos de causas mecânicas e 
físicas. Perigo de queda. Acidentes devido a quedas, sono, etc. Redes de segurança, 
protecções, etc. Quedas. Deslocamento de objectos sobre as pessoas. Esmagamento. 
Aluimento, desabamento de terras. Soterramento, sufocação. Asfixia. Intoxicação por 
gás. Perigos da electricidade. Acidentes devido à electricidade. Choque eléctrico. 
Choques mecânicos, impactos, colisões 

614.83 Perigos de explosão. Perigos devido a pressão excessiva, aumento de tensão. Explosão. 
Explosões químicas. Detecção de misturas de gás explosivas, dispersões. Perigos devido 
ao armazenamento de materiais explosivos e inflamáveis. Adição de substâncias para 
inibir explosões. Outras medidas preventivas contra explosões. Válvulas de segurança. 
Restrição, limitação, localização de danos relativos a explosões 

614.84 Incêndios. Fogos. Protecção contra o fogo 

614.841 Incêndios: natureza, causas, prevenção, curso, tipo. Natureza do processo de queima, 
combustão, extinção. Causas do incêndio. Risco de incêndio. Causas devido à natureza 
do material. Combustão espontânea. Causas naturais de incêndios. Relâmpagos. 
Erupção vulcânica. Defeitos técnicos causadores de incêndios. Incêndios devido a 
explosões. Incêndios eléctricos. Incêndios causados pelo homem. Incêndios causados 
por negligência. Incêndios propositados. Incêndios causados por actos de guerra, 
distúrbios civis, revoltas. Prevenção de incêndios. Regulamento de incêndios. Limitações 
dos danos de incêndio. Curso, progressão do incêndio. Tipos de incêndio. Casos 
particulares de incêndio. Prevenção e controlo de incêndios em casos particulares. 
Incêndios e precaução contra incêndios na natureza. Incêndios nas pradarias. Incêndios 
nas florestas. Efeitos de materiais gasosos, inflamáveis. Incêndios grandes e dispersos. 
Incêndios de grupos de edifícios, de grandes áreas. Incêndios e protecções de incêndios 
em edifícios isolados. Incêndios em moinhos. Incêndios em telhados. Incêndios em 
hotéis. Pequenos incêndios. Incêndios fora dos edifícios. Incêndios em zonas de 
armazenamento, estaleiros, lixeiras. Incêndios em escavações. Incêndios e protecções 
contra incêndios em sistemas de transporte. Incêndios em veículos, tráfego. Incêndios 
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em aviões. Incêndios em aeroportos. Incêndios em pessoas e nas suas roupas. 
Notificação de incêndios. Técnicas e tácticas de extinção de incêndios. Organização de 
combate a incêndios. Bombeiros. Serviço de bombeiros 

614.843 Equipamento de combate a incêndios em geral 

614.844 Instalações de bombeiros. Sistemas combinados de alarme e extinção de incêndios. 
Sistemas pulverizadores 

614.845 Extintores portáteis. Outros mecanismos 

614.846 Bombas para extinção de incêndios. Carros de incêndio. Bombas de mão. Bombas 
movidas a vapor. Bombas motorizadas (motores de combustão interna). Bombas 
eléctricas. Outras bombas. Veículos de combate a incêndios. Carros de incêndio. Aviões 
de combate a incêndios. Barcos de incêndio 

614.847 Resgate, fuga e equipamento auxiliar no combate a incêndios. Escadas de bombeiros. 
Equipamento mecânico de combate a incêndios. Equipamento de resgate. Calhas de 
fuga. Cordas de salvamento. Camas elásticas. Equipamento auxiliar. Aparelho de 
sinalização. Holofotes. Ferramentas 

614.85 Policiamento de acidentes. Organização técnica. Carros patrulha. Brigadas de acidentes. 
Unidades de acidentes de estrada. Carros rádio 

614.86 Acidentes de tráfego. Acidentes em pessoas causadas por veículos a motor e outros e 
aviões. Acidentes de viação. Salvamento de viajantes. Busca e resgate aéreos. Protecção 
e segurança de passageiros. Protecção e segurança de peões, espectadores, etc. 

614.87 Exposição a influências ambientais. Perigos ambientais. Protecção e segurança pessoal. 
Exposição a influências mecânicas. Pressão. Som. Vibrações. Exposição a variações de 
temperatura, frio, calor. Exposição a radiações não ionizantes. Luz. Raios infravermelhos. 
Raios ultravioletas. Exposição a radiações ionizantes (radioactividade). Exposição a 
substâncias irritantes. Químicos 

614.88 Primeiros socorros. A vítima e os serviços de ambulância. Postos de primeiros socorros. 
Postos fixos de atendimento a vítimas. Veículos de primeiros socorros. Serviços móveis 
de atendimento a vítimas. Transporte de sinistrados. Ambulâncias. Assistência 
voluntária. Cruz Vermelha. Equipamento para serviços nos acidentes. Macas. Caixas de 
primeiros socorros. Aparelho de reanimação 

614.89 Perigos para partes particulares do organismo. Equipamento de protecção pessoal (EPP). 
Roupas de protecção, etc. Protecção da cabeça e da face. Chapéus protectores, 
capacetes, máscaras, viseiras. Protecção dos ouvidos. Auscultadores. Tampões para os 
ouvi dos. Protecções dos olhos. Protecção do sistema respiratório. Aparelhos de 
respiração. Protecção do corpo. Protecção integral do corpo. Fatos de mergulhador. 
Roupas protectoras, aventais, macacões. Protecções dos braços e mãos. Mangas 
protectoras, dedeiras, luvas, punhos. Dedais. Protecção das pernas e pés. Polainas 
protectoras, acolchoado, sapatos, botas. Protecção da pele em geral. Loções 
protectoras. Cremes barreira 

614.9 Saúde dos animais. Higiene veterinária 

614.91 Medidas de prevenção contra doenças transmissíveis em animais 

614.94 Acomodação, alojamento de animais 
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614.95 Nutrição, alimentação de animais 

614.96 Transporte de animais 

614.97 Higiene de matadouros, recintos de animais, etc. Métodos de abate 

614.99 Remoção e deposição de corpos de animais, carcaças 

615 FARMACOLOGIA. TERAPÊUTICA. TOXICOLOGIA 

615.01 Particularidades farmacológicas 

615.011 Propriedades físicas, psicoquímicas e químicas dos medicamentos 

615.012 Produção de medicamentos (drogas, fármacos, remédios). Preparação e purificação 

615.014 Farmacológica. Farmácia. Mistura e dispensa de medicamentos. Armazenamento. 
Conservação. Estabilização. Activação. Esterilização. Alteração. Revestimento. 
Encapsulação. Embalar e embalagem. Selar e selos. Fechar e fechos. Rotulagem 

615.015 Farmacodinâmica. Princípios gerais de farmacologia. Influência de factores químicos e 
físicos. Relação entre a composição química e o efeito. Relação entre a concentração e o 
efeito. Relação entre a dose e a resposta (efeito). Influência (ou efeito) dos solventes 
utilizados. Dos constituintes, veículos, excipientes. O factor tempo na acção 
farmacológica. Acção imediata. Acção retardada. Factores físicos. Temperatura, pressão. 
Efeitos combinados. Efeito da associação de fármacos. Dose e efeito (resposta). 
Dosagem. Dosimetria. Dose homeopática. Homeopatia. Doses usuais. Doses normais. 
Sobredosagem. Doses de choque. Doses máximas. Doses tóxicas. Doses letais. Doses 
abortivas. Doses separadas. Doses múltiplas. Vários modos de acção farmacológica. 
Alterações químicas e bioquímicas das substâncias no organismo. Biotransformação. 
Tolerância. Habituação. Dependência. Vício. Taquifilaxia. Resistência dos 
microorganismos 

615.017 Efeitos gerais e inespecíficos dos medicamentos individuais 

615.03 Farmacologia clínica. Aplicação, administração de medicamentos. Medicação. 
Localização. Métodos e vias de administração. Absorção e distribuição. Difusão e 
concentração. Níveis plasmáticos de medicamentos. Vias de eliminação. Indicação 
favorável ou efectiva. Contra-indicação. Perigos na aplicação. Abuso. Utilização 
excessiva. Administração preventiva. Indicação profiláctica. Má utilização. Administração 
errada. Indicação urgente. Utilização em emergência. Resultados clínicos. Estatísticas, 
etc. Administração de ensaio. Placebos. Fictício, pseudomedicação 

615.06 Complicações durante o tratamento. Tratamento prévio. Efeitos secundários. Doença 
iatrogénica 

615.07 Análise. Padronização. Identificação. Inspecção visual. Identificação. Diferenciação. 
Aspecto. Testes e análises físicas. Testes e análises químicas. Análises biológicas e 
microbiológicas e padronização. Avaliação dos métodos de conservação de 
medicamentos. Controlo. Embalar, empacotar. Armazenamento 

615.099 Envenenamento (intoxicação). Vício. Toxicologia especial. 

Nota: Para toxicologia geral ver 615.9 
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615.1 Farmácia geral e profissional 

615.11 Farmacopeias. Códices. Formulários. Prescrições 

615.12 Laboratórios farmacêuticos e farmácias 

615.15 Farmacêuticos. Farmacêuticos químicos 

615.19 Outras pessoas envolvidas na profissão farmacêutica. Ajudantes técnicos (não 
qualificados). Ervanários 

615.2 Medicamentos de acordo com a sua acção principal 

Nota: Pode clarificar o medicamento pelo nome adicionando A/Z 

615.21/.26 Acções farmacodinâmicas 

615.21 Agentes que afectam predominantemente o sistema nervoso 

615.211 Anestésicos gerais 

615.212 Analgésicos e antipiréticos 

615.213 Antiepilépticos. Anticonvulsivos 

615.214 Agentes psicofarmacológicos. Agentes psicotrópicos. Neurolépticos. Neuroplégicos. 
Tranquilizantes. Psicorrelaxantes. Sedativos. Hipnóticos, soporíferos. Psicoanalépticos 

615.216 Agentes que afectam predominantemente os nervos somáticos (nervos sensoriais e 
motores), a musculatura estriada (músculos voluntários, esqueléticos). Anestésicos 
locais. Miorrelaxantes. Relaxantes do músculo-esquelético. Estimulantes do sistema 
nervoso periférico. Agentes que afectam predominantemente as funções sensoriais 

615.217 Agentes que afectam o sistema nervoso autónomo e os músculos lisos (músculos 
involuntários). Antiespasmódicos. Que afectam o sistema nervoso simpático. Que 
afectam o sistema nervoso parassimpático. Que afectam os gânglios autónomos. Que 
afectam o músculo liso 

615.218 Histamínicos. Anti-histamínicos. Agentes antialérgicos 

615.22 Agentes que afectam predominantemente o coração e a circulação. Agentes 
cardiovasculares. Analépticos. Miocardiotónicos, Cardiotónicos. Agentes antiarrítmicos. 
Depressores cardíacos. Agentes que afectam os vasos coronários. Vasodilatadores 
coronários. Agentes que afectam predominantemente os vasos sanguíneos. 
Vasoconstritores. Vasodilatadores 

615.23 Agentes que afectam predominantemente a respiração e os órgãos respiratórios. 
Estimulantes respiratórios. Medicamentos para a tosse. Esternutatório. Errinos. 
Ptármicos. Agentes contra a asma. Antiasmáticos. Antiespasmódicos. Arnitussígenos. 
Espectorantes. Anespectorantes. Medicamentos contra o frio comum 

615.24 Agentes que afectam o sistema digestivo, incluindo a cavidade oral. Agentes 
gastrointestinais. Agentes que afectam o apetite, a digestão. Digestivos. Orexígenos. 
Anorexígenos. Fortificantes. Tónicos. Fármacos para as doenças da cavidade oral e 
dentes. Fármacos para as doenças do estômago e duodeno, incluindo úlceras. 
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Antiácidos. Agentes que actuam no fígado e na vesícula biliar. Coleréticos. Colagogos. 
Agentes que afectam predominantemente o pâncreas. Fármacos para as doenças do 
intestino 

615.25 Agentes que afectam predominantemente as glândulas endócrinas, o sistema 
urogenital, as funções reprodutoras. Anti diabéticos. Diuréticos. Saluréticos. Anti 
diuréticos. Inibidores da função renal. Fármacos contra a nefrolitíase (pedra nos rins), 
urolitíase (pedras no tracto urinário). Litogogos. Litolíticos. Litotrípticos. Agentes que 
actuam predominantemente sobre os órgãos genitais. Agentes que afectam as funções 
reprodutoras de ambos os sexos. Afrodisíacos. Substâncias contraceptivas. Espermicidas. 
Abortivos. Fármacos para os distúrbios menstruais. Lactogénicos 

615.26 Agentes que afectam predominantemente a pele. Adstringentes. Antiflogísticos (agentes 
anti-inflamatórios). Emolientes, Calmantes. Protectores. Emolientes cutâneos. 
Substâncias mucilaginosas. Rubefacientes. Vesicantes. Irritantes. Cáusticos. Corrosivos. 
Queratolíticos. Agentes que afectam principalmente as glândulas cutâneas, o cabelo, as 
unhas. Agentes que afectam as glândulas sebáceas. Agentes que afectam o cabelo. 
Tónicos capilares, restauradores. Agentes que promovem o crescimento do cabelo. 
Fármacos para as doenças do cabelo. Depilatórios. Agentes que afectam as unhas 

615.27 Agentes que afectam o metabolismo e as funções celulares. Agentes bioquímicos. 
Agentes que afectam o sangue e os fluidos corporais. Hemolíticos. Coagulantes, 
adstringentes. Anticoagulantes. Agentes que afectam as funções celulares. Anti-
reumatismais. Agentes anti-inflamatórios em geral. Antiflogísticos. Agentes que actuam 
sobre as células anormais. Carcinógenos. Carcinostáticos. Antitoxinas. Desintoxicantes. 
Antídotos 

615.28 Agentes que actuam contra microorganismos patogénicos, para sitas. Quimioterapia. 
Químicos para efeitos de higiene. Desinfectantes. Anti-sépticos. Anti bacterianos. Anti 
virais. Antimicóticos. Fungicidas. Agentes antiprotozoários. Amebícidas. Anti-
helmínticos. Vermicidas. Agentes contra artrópodes e insectos parasitas. Agentes contra 
insectos. Insecticidas 

615.3 Medicamentos de acordo com a sua origem 

615.31 Substâncias químicas em geral 

615.32 Substâncias de origem natural e as suas misturas. Fármacos no sentido restrito. 
Substâncias vegetais. Substâncias animais. Substâncias minerais naturais. Água mineral 

615.33 Antibióticos. Substâncias microbiológicas. Produzidas por bactérias verdadeiras. 
Produzidas por actinomicetes, estreptomicetes. Produzidas por fungos 

615.35 Enzimas. Vitaminas. Hormonas 

615.36 Tratamentos através de substâncias orgânicas (excepto hormonas). Organoterapia. 
Opoterapia. Fluidos corporais normais (excepto sangue e soro). Produtos de secreção 
externa em geral. Agentes antagonistas do funcionamento de um órgão, de um fluido 
corporal, de uma levedura corporal, ou de um produto de secreção. Anticitolísinas. 
Anticitotoxinas, etc. Produtos patológicos em geral. Órgãos doentes. Extractos de órgãos 
doentes. Substâncias ginecológicas 

615.37 Imunoterapia. Microorganismos patogénicos. Parasitas e suas toxinas. Vacinas. Culturas 
de microorganismos. Toxinas. Toxóides. Método de Pasteur. Soro imunológico. 
Seroterapia. Outros agentes imunizadores 
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615.38 Hemoterapia. Transfusão de sangue. Injecção de sangue. Injecção de soro. Plasma 
sanguíneo. Transfusão de plasma. Dispersores de plasma. Soro. Transfusão de soro. 
Substitutos sanguíneos. Substitutos de soro. Sangue conservado 

615.4 Preparações farmacêuticas. Material médico. Equipamento 

615.45 Preparações farmacêuticas. Preparações líquidas. Galénicos. Extractos. Soluções. 
Infusões. Tinturas. Preparações líquidas para uso interno. Elixires. Xaropes. Emulsões. 
Líquidos para uso local, para uso tópico. Colódios. Glicerinas. Unguentos. Loção cremosa. 
Loções cutâneas. Gargarejos. Aerossóis. Sprays. Preparações para lavagens internas, 
enemas. Preparações sólidas. Drageias (comprimidos revestidos com açúcar). Pós. 
Insuflações. Pós de polvilhar. Cápsulas. Hóstias. Bolachas. Pílulas. Comprimidos. 
Pastilhas. Tabletes. Outras preparações sólidas. Bastões medicinais, lápis. Tabacos 
medicinais. Chás medicinais. Pomadas. Pastas. Cremes. Geles. Geleias. Supositórios. 
Cataplasma. Emplastros. Preparações para administração parenteal. Preparações 
oftálmicas. Loções oculares. Colírios. Preparações gasosas (para inalação, inalação, etc.) 

615.46 Materiais médicos. Roupas cirúrgicas. Material protético em geral. Plásticos. Gesso, 
emplastros e materiais de argamassa. Materiais de cerâmica. Porcelana. Materiais 
metálicos. Alfinetes. Pregos. Outro material cirúrgico. Osso. Marfim. Gaze. Ligaduras. 
Pensos rápidos. Tecido de guta-percha. Pedaços de lã e outros materiais absorventes. 
Acolchoado. Algodão hidrófilo. Estopa. Pedaço de linho. Linha para ligaduras e suturas. 
Tripa de gato 

615.47 Instrumentos. Aparelhos. Equipamentos e mobiliário. Equipamento e instrumentos 
médicos e cirúrgicos em geral. Medicamentos médicos e cirúrgicos para efeitos 
terapêuticos. Conjunto de instrumentos. Suporte de instrumentos. Facas. Bisturi. 
Lancetas. Brocas. Outros instrumentos de cortar e serrar. Tesoura. Fórceps. Pinças, etc. 
Cateteres. Distensor. Sondas. Instrumentos para amarrar, para obturação, para tapar, 
para colmatar. Instrumentos para cauterização. Materiais para protecção e embalagem 
de instrumentos cirúrgicos. Instrumentos para administração de medicamentos. 
Sistemas para introdução e drenagem de fluidos, lavagem. Dispositivos para 
administração, alimentação. Colheres medicinais. Conta-gotas. Copos graduados. 
Material ortopédico. Armações. Artigos de borracha, etc. Tetinas artificiais para 
biberões. Chupetas. Dispositivos de contracepção masculinos. Preservativos. 
Dispositivos de contracepção femininos. Pessários. Dispositivo intra-uterino (DIU). 
Equipamento médico e cirúrgico para os hospitais. Mobiliário completo para hospitais e 
clínicas. Mobiliário. Roupa de cama. Camas. Lençóis. Almofadas. Colchão. Colchões de 
ar. Colchões de água. Arrastadeira. Urinóis (frascos de urina). Cadeiras de rodas. 
Cadeiras de banho. Carrinho de mão. Outros meios de transporte nos hospitais. 
Incubadoras. Equipamento para exames clínicos. Mobiliário de cirurgia, operações, 
aulas. Aparelhos de desinfecção. Incineradores, silos, contentores para roupa suja. 
Roupas para médicos, pessoal de enfermagem, doentes 

615.8 Fisioterapia. Terapia física. Radioterapia. Outros tratamentos terapêuticos não 
medicinais 

615.8-7 Equipamento e instrumentos. 

Nota: Subdividir como em 616-7 

615.81 Métodos mecânicos e fármacos. Tratamento extractivo. Derivação. Sangria. Flebotomia. 
Sanguessugas. Sangria por meio de ventosas. Abcesso provocado. Pioterapia. 
Tratamento por picada e punção. Punção com agulhas. Acupunctura. Terapia por picada 
de abelhas. Hiperemia passiva. Método de Bier. Respiração artificial. Movimentos 
ritmados da caixa toráxica. Titilação da úvula. Movimentos ritmados da língua. 
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Dispositivos para respiração contínua, prolongada, em casos de paralisia dos músculos 
respiratórios. Pulmões de aço. Massagem cardíaca. Pacemnkers 

615.82 Massagem. Mecanoterapia. Massagem ou compressão ritmada. Batimentos 
sistemáticos. Massagem das zonas reflexas. Terapia por vibração. Vibromassagem. 
Fricção. Golpes com vergônteas, etc. Terapia por movimentos activos e passivos 
(quinesiatria). Ginástica curativa. Terapia por exercício. Mecanoterapia. 
Termomassagem. Electromassagem. Quiroprática. Osteopatia 

615.83 Agentes físicos. Curas naturais. Naturopatia. Fototerapia. Tratamento com luz, 
lâmpadas, luz solar. Helioterapia (terapia solar). Banhos de sol. Termoterapia. 
Tratamento por calor. Tratamento por frio. Higroterapia. Tratamento por humidade. 
Climatoterapia. Mudança de ar, na costa marítima, desertos, florestas. Aeroterapia. 
Tratamento com ar. Pneumoterapia. Terapia por altitude. Oxigenaçio. Terapia com 
utilização de som. Terapia por ultra-sons. Hidroterapia. Balneoterapia. Tratamento com 
água. Banhos de água. Curas através da bebida. Termas medicinais. Talassoterapia. Cura 
por mar. Viagens marítimas curativas, cruzeiros 

615.84 Electroterapia. Radioterapia. Electroterapêutica. Aparelho e técnicas de 
electroterapêutica em geral. Electricidade estática. Franklinização. Corrente directa, 
contínua. Galvanização. Corrente induzida, farádica, alterna, ondulante. Corrente de 
alta-frequência. Arsonvalização. Radioterapia. Radiologia. Utilização de microondas, 
raios Roetgen (raios X), raios ionizantes, radiação corpuscular 

615.85 Terapias várias. Psicoterapia. Reeducação psíquica. Sugestão. Auto-sugestão. Psicanálise 
como terapia. Hipnose. Tratamento através do trabalho. Terapia ocupacional. 
Orientações de saúde. Pedagogia médica. Educação dos cegos, surdo-mudos, atrasados. 
Mudança de arredores, vista, localidade. Distracções. Viagens. Terapia de grupo. 
Disciplina mental. Exercício metódico. Curas de fé. Curas por oração, milagres. 
Thomsonianismo. Perquinismo. Metaloterapia. Clinoterapia. Tratamento em clínicas de 
repouso. Curas de repouso. Curas de sono 

615.86 Tratamento de psicoses. Tratamento dos loucos, doentes mentais. Terapias sociais. 
Isolamento. Segregação. Supervisão contínua sem restrição de liberdade. Métodos de 
porta aberta. Aparelhos de restrição. Camisas-de-forças. Algemas. Correntes. Terapias 
psiquiátricas especiais. Tratamento por choque (insulina), etc. Electrochoque (terapia 
electroconvulsiva/TEC) 

615.874 Controlo da dieta. Abstinência como terapia. Dietoterapia. Moderação em indulgências, 
luxos 

615.89 Medicina popular. Medicamentos populares, feitos em casa 

615.9 Toxicologia geral. Estudo geral dos venenos e envenenamentos (intoxicação) 

615.91 Venenos em geral. Venenos inorgânicos. Venenos orgânicos. Venenos vegetais 
(fitotoxinas). Venenos animais 

616 PATOLOGIA. MEDICINA CLÍNICA 

Nota: Os auxiliares -00... e -0... são aplicados em 616, 617 e618 

616-00 Processos mórbidos 

616-001 Traumatismos. Ferimentos. Feridas 

616-001.1 Traumatismos devido a vários agentes físicos. Devido ao aumento da pressão 
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atmosférica, ar comprimido. Doença de Caisson (doença dos mergulhadores). Pressão 
atmosférica reduzida. Mal da montanha. Mal de aviação. Efeitos gerais e locais da luz. 
Efeitos gerais do calor. Insolação. Golpe de calor. Efeito local do calor. Queimaduras. 
Efeito geral do frio. Arrefecimento geral do corpo, congelamento. Hipotermia. Efeito 
local do frio. Ulceração por frio 

616-001.2 Ferimentos provocados por radiação e electricidade. Golpes de relâmpagos. 
Electrocução. Choque eléctrico. Ferimentos por raios Roetgen (raios X). Efeitos da 
radiação corpuscular, de substâncias radioactivas. Rádio. Mesotorio 

616-001.3 Ferimentos mecânicos e químicos variados. Ferimentos por impacto. Contusão. 
Esmagamento. Ferida por explosão. Síndrome de esmagamento. Alongamento. 
Distensão. Comoção. Concussão. Choque nervoso. Estremecimento. Compressão. 
Constrição. Estrangulamento. Choque traumático. Prolapso. Protuberância. Efeito dos 
químicos. Efeito dos agentes cáusticos, corrosivos 

616-001.4 Feridas abertas. Escoriações. Laceração. Feridas infectadas. Amputação. Separação. 
Rotura. Mordidas venenosas, picadas. Envenenamento por mordida de animal 

616-001.5 Fracturas. Ruptura de ossos. Fracturas perfurantes. Fracturas com lascas. Fracturas por 
armas de fogo 

616-001.6 Deslocação. Luxação. Deslocamento traumático 

616-001.7 Rotação. Torção. Desarticulação. Diástase. Deslocamento da epífise 

616-001.8 Asfixia. Sufocação. Estrangulamento. Afogamento 

616-002 Inflamação. Irritação. Deglutição (hiperémia). Congestão de muco 

616-002.1 Inflamação aguda. Inflamação parenquimatosa, degenerativa, alternativa. Inflamação 
intersticial, esclerosante, fibrosa, retractiva, atrófica. Inflamação proliferante, 
hipertrófica, deformante, calosa, produtiva, plástica, obliterante, adesiva, hiperplástica 

616.002.2 Inflamação crónica 

616-002.3 Inflamação purulenta. Apodrecimento. Pus. Abcesso. Piose. Supuração. Supuração 
aguda. Abcesso quente. Supuração crónica. Abcesso crónico. Pústulas. Inflamação 
pustular, variolar, acneiforme, impetiginosa. Furúnculo. Carbúnculo. Carbúnculo de 
antraz. Fleimão. Gangrena gasosa. Efisema gangrenoso. Erisipela. Supuração exsudativa 
e gasosa 

616-002.4 Gangrena. Tanatose. Deterioração, decomposição. Necrose. Cáries. Decomposição 
óssea. Gangrena fria. Gangrena seca. Mumificação. Necrose. Úlceras. Fendas. Cicatriz. 
Decúbito. Escaras de cama 

616-002.5 Lesões de tuberculose. Tuberculose 

616-002.6 Sífilis. Sifílide. Erupção sifilítica 

616-002.7 Inflamação granulomatosa e nodular. Pseudotuberculose. Lepra. 

616-002.8 Leproma. Reumatismo. Gota 

616-002.9 Inflamações devido a parasitas das plantas. Inflamação fúngica, micótíca. 
Dermatomicoses (infecções fúngicas da pele). Pé-de--atleta, etc. 
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616-003 Inflamações devido a parasitas animais. Quistos devido a parasitas 

616-003.2 Processos regressivos e reparadores 

616-003.4 Descarga. Exsudação. Acumulação. Infiltração. Efluxo. Evacuação espontânea. 
Eliminação. Expulsão 

616-003.6 Quistos de retenção simples 

616-003.7 Queixas devido a corpos estranhos (areia, pó, etc.). Fibrose e pigmentação exógena. 
Silicose. Pneumoconiose. Asbestose 

616-003.7 Solidificação. Cálculos (pedras). Litíase. Corpos móveis 

616-003.8 Degeneração anatómica. Degeneração do tecido. Degeneração pigmentar. Pigmentação 
autógena. Cromatose. Melanose. Depósito, infiltração, degeneração causada por 
calcário e outras substâncias inorgâncias. Calcificação. Cretificação. Descalcificação. 
Degeneração da camada córnea. Queratose 

616-003.9 Cicatrização. Regeneração. Processos regenerativos. Cicatrizes. Quelóides. Regeneração. 
Renovação tecidular. Encapsulação. Enquistamento 

616-004 Esclerose. Endurecimento. Cirrose. Arterioesclerose, lesões locais 

616-005 Distúrbios circulatórios localizados 

616-005.1 Hemorragia 

616-005.2 Congestão. Hiperemia arterial, activa. Aceleração da circulação 

616-005.3 Estase. Hiperemia venosa passiva. Retardamento da circulação 

616-005.4 Anemia local. Isquemia. Interrupção da circulação (cessação do fornecimento de sangue) 

616-005.5 Circulação colateral 

616-005.6 Trombose. Coágulos sanguíneos 

616-005.7 Embolias 

616-005.8 Enfarte. Amolecimento 

616-005.9 Disfunções do sistema linfático. Linforragia. Linforreia. Linfostase. Elefantíase. Edema. 
Hidropisia. Anasarca 

616-006 Tumores. Neoplasmas. Biastoma. Coriostoma. Hamartoma. Oncologia 

616-006.03 Tumores benignos em geral 

616-006.04 Tumores malignos em geral. Tumores malignos do tecido mesenquimal não 
hemopoiético (não-hematopoiético) 

616-006.2 Tumores de desenvolvimento ou de origem embrionária. Terato mas. Quistos dermóides 

616-006.3 Tumores derivados do tecido mesenquimal não hemopoiético (não-hematopoiético). 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

249 

Angioma. Angioblastoma. Meningioma angioblástico. Fibroangioma. Angiofibroma. 
Fibroma telangiectásico. Fibroma cavernoso. Mixofibroangioma. Hemangioma. 
Hemolinfoangioma. Nevo. Angioma cavernoso. Tumor. Angiosarcoma. Endotelioma. 
Mesotelioma. Condroma. Condroblastoma. Econdroma. Condrofibroma, fibrocondroma. 
Osteocondroma. Miocondroma, condromioma. Condrosarcoma. Osteoma. Sinovioma. 
Mioma. Neurofibroma. Doença de Von Recklinghausen, etc. Neurofibrosarcoma 

616-006.4 Tumores hemopoiéticos (hematopoiéticos). Tumores do tecido nervoso. Tumores do 
tecido eritropoiêtico. Eritroblastoma. Tumores do tecido linfático e reticular Linfoma. 
Adenia. Granuloma. Mieloma. Cloroma. Tumores do tecido nervoso. Ependioma. 
Neuroblastoma 

616-006.5 Tumores epiteliais benignos. Papiloma. Cancro dendrítico. Adenoma 

616-006.6 Tumores epiteliais malignos. Carcinoma. Cancro 

616-006.8 Tumores de tipos especiais. Melanoma. Verrugas pigmentadas, nevos. Cordoma. Tumor 
de Ewing Tumores de Wilm. Nefroblastoma 

616-007 Desenvolvimento estrutural deficiente. Deformações fisiológicas. Malformações. 
Hemiterata. Órgãos muito grandes, muito peque nos. Teratologia. Monstros. 
Anormalidades 

616-007.1 Anomalias e disfunções do desenvolvimento. Desvios no desenvolvimento, crescimento 
de órgãos. Desenvolvimento prematuro. Precocidade. Senilismo. Desenvolvimento 
retardado. Infantilismo 

616-007.2 Desenvolvimento estrutural deficiente. Deformações. Agenesia. Atraso de crescimento. 
Aplasia. Desenvolvimento deficiente. Hipoplasia. Nanossomia. Nanismo. Microssomia. 
Atraso de crescimento. Persistência anormal de órgãos ou partes de órgãos. Atrofia. 
Diminuição. Enfraquecimento. Reabsorção. Deformação. Deficiência. Amorfismo. 
Malformação. Distanciamento não traumático. Perforação. Fissuras não traumáticas. 
Rupturas não traumáticas. Deiscência. Separação. Segmentação. Ausência de abertura. 
Fístula. Junção incompleta. Fissura, racha. Duplicação. Deficiência de um orifício. 
Dilatação. Distensão. Má oclusão. Estenose. Rigidez. Redução. Contracção. Nó. 
Constrição. Atresia (encerramento de um orifício natural). Obliteração. Imperfuração. 
Falta de orificio natural. Obstrução. Oclusão. Aderência. Coalescência. Sínfise. Anquilose. 
Fusão. Sutura anormal. União patológica. Fraqueza muscular. Relaxamento. Extinção. 
Descolamento. Deslocamento. Desnudação. Manejabilidade. Desaparecimento. 
Decaimento. Expulsão. Eliminação. Evacuação. Amputação espontânea. Perda. 
Mutilação espontânea. Atelectasia. Apneumatose. Colapso do pulmão. Aborto (utilize 
apenas em conjugação com 618.31 para indicar o aborto numa gravidez ectópica) 

616-007.4 Anomalias do desenvolvimento da posição. Deslocamento. Migração. Passagem. 
Penetração. Ectopia. Distopia. Ligação anormal. Implantação anormal. Órgãos 
aberrantes. Ptose. Biefaroptose. Colapso. Hérnia. Ruptura. Prolapso. Eversão. Inversão. 
Invaginação. Intussuscepção. Proptose. Heterotaxia. Inversão visceral. Ecstopia. Distopia. 
Evaginação. Embeber. Inclusão. Condensação. Compromisso. Interposição 

616-007.5 Desvio estrutural, má orientação dos órgãos. Mão torta. Pé torto 

616-007.6 Anomalias de desenvolvimento de excesso. Crescimento anormal. Hipertrofia. 
Hiperplasia. Macrossomia. Gigantismo. Dilatação. Ampliação. Distensão. Ectasia. 
Estiramento. Alongamento. Divertículo 

616-007.7 Aparência física geral. Tipos morfológicos. Forma. Tamanho. Beleza física. Desproporção 
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física. Fealdade. Cor do cabelo: louro, moreno, etc. 

616-007.8 Monstros de composição autosito: duplos, múltiplos, etc. 

616-007.9 Monstros parasíticos. Monstros autositos unitários 

616-008 Distúrbios funcionais e metabólicos. (Para utilizar os números auxiliares ver também a 
categoria órgãos individuais) 

616-008.1 Funções específicas de órgãos individuais 

616-008.2 Pulsação. Retenção. Sons anormais. Pulsação local. Batimento local. Disfunções dos 
esfincteres. Incontinência. Sons anormais relativos a um órgão. Sons intestinais. 
Borborismo (som, ruído do intestino). Rompimento das articulações 

616-008.3/.5 Funções de órgãos específicos. 

Nota: O -008.3, -008.4 e -008.5 são aplicados nas categorias dos órgãos individuais 

616-008.6 Disfunções de secreção, excreção, absorção, permeabilidade. Síndroma particular de um 
órgão. Auto-intoxicação. Reacções funcionais. Disfunção. Distúrbios funcionais. Aumento 
de actividade. Hiperactividade. Hiperfunção. Resposta excessiva. Persistência anormal 
de uma função ou actividade. Irregularidade. Instabilidade. Interrupção anormal. 
Dissociação. Distorção. Degeneração de uma função. Diminuição de actividade. Perda de 
eficiência. Insuficiência. Hipoexcitabilidade. Inexcitabilidade. Descompensação. 
Debilidade de um órgão. Inactividade. Perda de função. Função compensatória, 
suplementar 

616.008.7 Gases corporais 

616-008.8 Fluidos, humores corporais. Produtos de secreção ou excreção. Variações de 
propriedades físicas dos fluidos corporais. Quantidade. Volume. Irregularidade. 
Diminuição. Aumento. Retenção. Instabilidade. Interrupção anormal. Distorção. Estase. 
Hiperémia passiva. Estagnação. Congestão. Interrupção. Desaceleração. Retenção (no 
ducto excretor, lacuna). Odor. Cheiro. Cor. Fluidez. Viscosidade. Aderência. Coagulação. 
Coagulabilidade. Sedimentação. Depósito. Densidade. Concentração. Tensão. Pressão. 
Variações dos constituintes inorgânicos nos fluidos corporais. Variações dos 
constituintes orgânicos nos fluidos corporais. Enzimas nos fluidos corporais. Presença de 
várias substâncias orgânicas. Presença de outras substâncias orgânicas. Eritrócitos. 
Corpúsculos sanguíneos vermelhos. Hemoblastos. Plaquetas sanguíneas. Leucócitos. 
Corpúsculos sanguíneos brancos. Fagócitos. Presença de microorganismos, bactérias. 
Presença de parasitas das plantas. Presença de parasitas animais 

616-008.9 Órgãos e tecidos. Equilíbrio nutricional. Metabolismo patológico. Disfunções do 
metabolismo, da composição química dos órgãos. Portadores de microorganismos, 
bactérias. Portadores de parasitas vegetais. Portadores de parasitas animais 

616-009 Distúrbios nervosos. 

Nota: Para disfunções neurais em geral ver 616.8-009. Subdividir como em 616.8-009 

616-01/-09 Aspectos gerais de patologia 

616-01 Vários aspectos da doença, dos doentes e da intervenção médica 

Nota: Os índices que se seguem podem ser utilizados como índices principais e como 
auxiliares especiais 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

251 

616-018 Subdivisões histológicas. 

Nota: Subdividir como em 611.018 

616-02 Etiologia. Ciência das causas das doenças 

616-021 Doenças várias não originadas por organismos vivos. Doenças orgânicas constitucionais. 
Predisposição. Afecções espontâneas, criptogénicas, idiopáticas 

616-021.1 Doenças orgânicas constitucionais. Fenómenos gerais de uma doença 

616-021.2 Disfunções fisiológicas, ortostáticas, funcionais 

616-021.3 Afecções primárias, protopâticas, espontâneas, criptogénicas, idiopâticas. Doenças de 
origem desconhecida ou incerta 

616-021.4 Afecções assépticas 

616-021.5 Afecções compensatórias. Afecções reactivas 

616-021.6 Afecções induzidas artificialmente. Afecções experimentais 

616-022 Doenças causadas por organismos vivos. Afecções bacterianas, sépticas, parasitárias 

616-022.1 Inoculação. Infecção. Contaminação. 

Nota: Para inoculação preventiva ver 614.47 e para as substâncias utilizadas 615.37 

616-022.3 Mecanismos de contágio, infecção, transmissão. Por ar. Pelo solo. Pelo pó. Pela água. 
Transmitido pelos seres humanos. Portador de germes. Em escolas, locais públicos, 
hospitais. Transmitido por plantas, vegetais. Transmitido por animais 

616-022.6 Doenças causadas por vírus, germes, miasmas não identificados 

616-022.7 Doenças causadas por microrganismos, bactérias 

616-022.8 Sintomas alérgicos causados por plantas. Afecções causadas por plantas particulares. 
Afecções causadas por partes particulares de plantas 

616-022.9 Doenças e ferimentos causados por animais 

616-03 Várias formas de doença, ou tratamento, ou de administração de medicamentos 

Nota: As subdivisões da Tabela 1k -03 não se aplicam a 616 

616-031 Localização. Distribuição. Restrição a um local em particular. Absorção por, afinidade 
para, retenção em determinados órgãos 

616-031.1 Distribuição 

616-031.2 Localização espacial. Aparência em partes específicas do organismo 

616-031.3 Localização regional ou segmental 

616-031.4 Localização unilateral. Confinada a um lado 
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616-031.5 Localização bilateral. Afectando todo o organismo 

616-031.6 Localização em relação ao órgão ou parte de órgão afectado 

616-031.7 Localização em relação aos órgãos adjacentes 

616-031.8 Dimensões, extensão da doença. Lesões no corpo todo. Lesões generalizadas, difusas, 
totais ou completas. Lesões localizadas, restritas, parciais, circunscritas, incompletas 

616-032 Via de entrada, penetração, introdução. Entrada através do sistema digestivo 

616-033 Via de disseminação, difusão, dispersão. Passagem. Dispersão através do sangue, do 
sistema cardiovascular 

616-033.1 Disseminação. Difusão. Influência em órgãos adjacentes 

616-033.2 Metástases 

616-033.3 Enxertos 

616-034 Via de eliminação 

616-035 Indicações. Escolha do tratamento. Susceptibilidade, conveniência 

616-035.1 Vantagens. Condições favoráveis. Indicações favoráveis. Livre de perigo 

616-035.2 Desistência. Condições adversas. Indicações desfavoráveis (contra-indicações). Perigos. 
Dificuldades. Danos. Valor. Importância 

616-035.3 Abusos 

616-035.4 Precauções 

616-035.7 Erros. Enganos. Erros de diagnóstico, de técnica 

616-035.9 Indicações que ocorrem subitamente 

616-036 Evolução, curso, prognóstico de uma doença, de um tratamento, etc. 

616-036.1 Característica de uma afecção. Curso. Duração. Ataques agudos. 

Afecções galopantes. Afecções crónicas. Afecções latentes 

616-036.2 Ocorrência, ataque e expansão de uma doença. Pandemias. Doenças nacionais, 
endémicas, regionais. Epidemias. Epidemiologia. Ataques esporádicos, isolados. Doenças 
exóticas, exteriores 

616-036.3 Período de incubação. Iminência de doença 

616-036.4 Estado inicial da doença. Início. Invasão 

616-036.5 Assepsia. Anti-sépticos. 

Nota: Utilizar adicionalmente 616-089 
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616-036.6 Período de condição patológica 

616-036.7 Maturação 

616-036.8 Estado final. Término. Consequências. Resultados. Sucessos. Atrasos. Fracassos. Eficácia. 
Ineficácia. Sobrevivência. Mortalidade numa doença específica. Período crítico. Crise. 
Lise (abatimento). Convalescência. Recuperação. Recaída. Recorrência. Morte. Luta pela 
sobrevivência. Agonia terminal 

616-037 Métodos, sinais, procedimentos de prognóstico. 

Nota: Subdividir como em 616-07 

616-039 Formas especiais, anormais, atípicas, aberrantes, híbridas, paradoxais. Pseudo-... Na 
forma de... Particularidades. Variações 

616-039.1 Ocorrência de doença. Periodicidade 

616-039.3 Continuidade. Ataques paroxísticos. Crises. Ataques. Cólicas violentas. Afecções cíclicas. 
Doenças contínuas. Ataques intermitentes. Afecções descontínuas. Afecções repetidas, 
em série, repetitivas, recorrentes. Afecções graduais, progressivas. Afecções instáveis. 
Mutações. Transformação de uma doença noutra 

616-039.4 Frequência 

616-039.5 Manifestação, aparência de uma doença 

616.039.71/.76 Medidas preventivas. Métodos conservativos. Métodos provisórios, temporários, de 
emergência. Métodos radicais, curativos, permanentes 

616-05 Pessoas e características pessoais em patologia. Características do doente 

616-051 Pessoas com papel activo. Pessoal médico 

616-052 Pessoas com papel passivo. Doentes 

616-053 Doenças e tratamento de acordo com a idade 

161-053.2 Pediatria. Doenças da infância em geral 

616-053.9 Geriatria. Doenças da terceira idade, pré-senilidade, senilidade 

616-055 Incidência sexual da doença. Doenças de acordo com o sexo 

616-055.1 Doenças nos homens 

616-055.2 Doenças nas mulheres 

616-056 Factores constitucionais na doença. Predisposição. Constituição. Resistência 

616-056.1 Doença de acordo com a constituição geral, disposição, natureza 

616-056.2 Doença de acordo com a condição física, estado de saúde. Doença de acordo com o 
estado nutricional 
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616-056.3 Doença de acordo com a condição mental, com o estado psicológico 

616-056.4 Doença de acordo com o temperamento, estado geral 

616-056.7 Doenças, disposições hereditárias. Doenças transmitidas geneticamente, doenças 
congénitas 

616-056.8 Doenças causadas por hábitos, inclinações 

616-057 Doenças de acordo com a profissão, ocupação, profissão. Doenças ocupacionais. 
Medicina ocupacional 

616-058 Incidência social da doença. Doenças de acordo com a classe. Medicina social 

616-06 Complicações. Consequências. Repercussões. Cooperação, estado simultâneo. 
Correlação. Doença prévia. Estado prévio de saúde. Antagonismo de duas doenças 

616-07 Semiologia. Sintomatologia. Sinais e sintomas. Examinação. Diagnóstico. Propedêutica 

616-071 Investigação clínica. Examinação. Diagnóstico 

616-071.1 Anamnese. História 

616-071.2 Aparência. Expressão facial. Inspecção. Tipo. Fisionomia. Hábito. Comportamento. 
Postura, decúbito. Fácies escrófula. Fácies cardíaca 

616-071.3 Topografia clínica. Índices antropométricos. Medição. Goniometria. Antropometria. 
Antropometria de alunos 

616-071.4 Palpação. Dor como um sinal de doença. Sucussão. Tacto. Pressão 

616-071.5 Percussão. Pleximetria. Utilização de martelos de percussão. Reacções mecânicas 

616-071.6 Auscultação. Utilização do estectoscópio. Fonedoscopia. Percussão auscultatória 

616-071.7 Raspagem. Escovar. Examinação no estado de coma 

616-072 Diagnóstico instrumental 

616-072.1 Endoscopia 

616-072.2 Utilização de som, cateteres, supositórios para diagnóstico. Dilatação. Lavagem 

616-072.3 Insuflação de ar ou pó produtor de gás  

616-072.4 Ruptura. Separação 

616-072.5 Punção exploratória, paracentese. Colheita de amostra. Amostra de sangue 

616-072.6 Instalações para efeitos de diagnóstico. Teste vesiculoso 

616-072.7 Testes funcionais. Testes de acuidade sensorial. Eliminação induzida artificialmente. 
Testes de permeabilidade 

616-072.8 Testes psicofísicos e psicofisiológicos 
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616-073 Diagnóstico através de métodos adoptados da física 

616-073.65/.66 Termometria. Medição da temperatura. Calorimetria 

616-073.7 Diagnóstico por raios X. Outros métodos de electrodiagnóstico 

616-074 Análise química e diagnóstico 

616-076 Diagnóstico e análise microscópica e microquímica. Biopsia 

616-076.1 Coloração 

616-076.3 Contagens. Métodos por contagem 

616-076.4 Ultramicroscopia 

616-076.5 Diagnóstico citológico. Citoscopia 

616-077.62 Órgãos, partes, aberturas supérfluas 

616-078 Diagnóstico bacteriológico, parasitológico e humoral 

616-079 Técnicas de diagnóstico especiais 

616-079.2 Diagnóstico topográfico. Localização da parte afectada 

616-079.4 Diagnóstico diferencial. Distinção de sintomas semelhantes de doenças diferentes 

616-079.7 Diagnóstico retrospectivo 

616-08 Tratamento 

616-082 Atendimento médico. Administração do tratamento. Admissão, alta, transferência do 
doente. O doente após a alta. Reabilitação. Seguimento 

616-083 Hipurgia. Cuidados do doente. Higiene dos doentes. Cuidados de enfermagem e 
primeiros socorros. Tratamento de emergência 

616-084 Profilaxia. Medidas de saúde pública. Tratamento preventivo 

616-085 Terapia. Terapêutica. Farmacologia. 

Nota: Utilizar apenas como auxiliar. Subdividir como 615 

616-089 Tratamento técnico. Técnica operatória. Cirurgia. 

Nota: Para medicina cirúrgica em geral utilize 617-089. Utilize -089 e as suas subdivisões 
apenas como auxiliares, com as sub-divisões de 616/618 

616-089.1 Generalidades. Conceitos anatómicos, fisiológicos em cirurgia. Topografia cirúrgica. Vias 
e acessos cirúrgicos. Indicações. Escolha, adequação, honestidade, conveniência de uma 
operação. Erros. Evolução, curso, condições gerais sob as quais uma operação é 
realizada (em cidades, países, em casa, etc.). Procedimento pré-operatório. Preparação 
do doente. Assepsia. Anti-sepsia. A operação. Finalização. Consequências. Resultados. 
Sucesso. Fracasso. Eficácia. Ineficiência. Estatísticas. Cuidados pós-operatórios. 
Prognóstico: métodos, sinais, procedimentos 
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616-089.2 Tratamentos e instrumentos não incisivos. Extensão, alongamento. Contra-extensão. 
Redução. Coaptação. Apoio. Imobilização. Restrição. Tracção. Tala de gesso. Molde de 
gesso. Armações. Aparelho de suspensão. Ortopedia. Ortodontia 

616-089.4 Roupas. Ligaduras. Tampões. Compressas. Emplastros. Drenar Renovação de vestuário. 
Frequência de substituição 

616-089.5 Anestesia cirúrgica 

616-089.8 Tratamento cirúrgico no sentido estrito. Cirurgia. Pequena cirurgia. Hemóstase 
preventiva. Ligadura de extremidades. Torniquete de Esmarch. Isquémia induzida. 
Grampagem. Pinça Angiotripsia. Compressão. Expressão. Torção. Flexão forçada. 
Ligação. Ligadura. Filopressão. Tatuagem curativa. Aspiração. Sucção. Enchimento. 
Escovagem. Curetagem. Abrasão cirúrgica. Escamar. Raspar. Alongamento, dilatação. 
Esquilectomia. Sequestrotomia. Pequena cirurgia das cavidades e canais do organismo. 
Cirurgia intracanalicular. Punção evaquatória, paracentes. Lancetar. Sutura. Coser. 
Síntese cirúrgica. Enchimento. Enxertar, implantação, inclusão, reimplantação, 
transplantação, interposição, anastomose. Autoplastia. Cirurgia plástica. Reconstrução. 
Organoplastia. Secção. Incisão. Redução incisional. Organotomia. Ablação. Ressecção. 
Extracção. Exerese. Organectomia. Descorticação. Desnudação. Descapsulação. 
Remoção do periósteo. Remoção de um saco ou de uma membrana envolvente. 
Remoção, extracção, remoção do núcleo de corpos estranhos, cálculos. Fixação. Fixação 
interna. Substituição. Detorção. Correcção. Cirurgias obstétricas. Inseminação artificial. 
Indução cirúrgica do parto. Aborto. Perforação. Extracção. Destacamento. Expulsão da 
placenta. Parto cirúrgico 

616-091 Anatomia patológica 

161-091.1 O corpo (cadáver) e as suas alterações. Putrefacção 

616-091.5 Autopsia. Necropsia. Exame post-mortem 

616-091.6 Exumação 

616-091.7 Injecção do cadáver. Embalsamamento. Preservação do corpo. Regeneração plástica do 
corpo 

616-091.8 Histologia patológica. Histopatologia. Patologia celular. Citopatologia 

616-092 Fisiologia patológica. Modo de actuação, processo de actuação das doenças. 
Patogénese. Estudo das origens da doença. Saúde e doença. Estado intermediário entre 
saúde e doença. Mal-estar, indisposição. Patologia geral da célula. Fisiopatologia da 
célula. Histoquímica patológica. Mecanismos gerais de defesa do organismo. Papel dos 
órgãos individuais na resistência à doença 

616-092.4 Experiências laboratoriais. Experiências in vitro 

616-092.6 Experiências em seres humanos 

616-092.7 Experiências com microorganismos 

616-092.8 Experiências com plantas 

616-092.9 Experiências com animais 
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616-093/-098 Estudos bacteriológicos e parasitológicos 

616-093 Técnicas microbiológicas. Métodos paliativos. Métodos de suavização 

616-094 Morfologia microbiana 

616-095 Fisiologia microbiana 

616-097 Antigénios. Anticorpos 

616-098 Física, química, metabolismo, catabolismo microbiano 

616-099 Envenenamento. Intoxicação 

616-7 Equipamento e instrumentos médicos e cirúrgicos 

Nota: Aplicável a 615.8 e 616/618 

616-71 Instrumentos e equipamentos médicos em geral. Instrumentos e aparelhos para 
diagnóstico, medição, teste e gravação. Endoscópios. Electroencefalografia 

616-72 Instrumentos cirúrgicos e terapêuticos. Instrumentos de operação obstétricos 

616-74 Equipamentos e materiais de reforço e de reparação. Obturação dentária 

616-76 Ferramentas de correcção e protecção, ajudas, etc. Apoios auditivos. Pontes dentárias. 
Apoios oculares (óculos, lentes de contacto) 

616-77 Materiais e partes prostéticos. Órgãos artificiais, etc. Dentes artificiais. Dentaduras 

616-78 Aparelhos mecânicos e máquinas. Aparelhos de respiração artificial (pulmão de aço) 

616.1/.9 Patologia especial 

616.1 Patologia do sistema circulatório, dos vasos sanguíneos. Queixas cardiovasculares 

616.11 Pericárdjo. Epicárdio 

616.11-002 Pericardite. Inflamação do pericárdio 

616.2 Coração. Queixas cardíacas. Queixas das aurículas, cavidades, ventrículos, válvulas. 
Anomalias do coração. Semiologia, sintoma tologia do coração. Diagnóstico das 
condições cardíacas. Palpação, tacto no diagnóstico do coração. Percussão no 
diagnóstico do coração. Auscultação, estetoscopia no diagnóstico do coração. 
Electrocardiografia. Electrocardiograma (ECG). Cirurgia cardíaca 

616.12-007.4 Cardioptese. Cor pendulum. Coração descaído. Cor mobile. Desvio no coração 

616.12-007.6 Hipertrofia do coração. Cor bovinurn 

616.12-008 Alterações funcionais do coração. Alterações circulatórias 

616.12-088.1 Alterações da actividade cardíaca 

616.12-008.3 Alterações no batimento cardíaco, ritmo, pulsação. Aumento da pulsação. Taquicardia. 
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Dissociação atrioventricular. Fibrilhação. Bloqueio cardíaco. Diminuição da pulsação. 
Bradicárdia. Cansação do coração. Paragem cardíaca. Paragem do pulso. Alterações do 
ritmo cardíaco. Arritmia. Pulso irregular. Batimentos diminuídos. Pulso intermitente. 
Pulso arterial. Pressão arterial (pressão sanguínea). Amplitude, qualidade, tensão do 
pulso. Hipertensão. Pressão sanguínea elevada. Pulso de Corrígan. Pulso acelerado. 
Hipotensão. Pressão sanguínea diminuída. Microfigia. Pulso lento. Pulso unilateral. Pulso 
retardado. Pulso dicrótico, cata crótico, policrótico, catapolicrótico, monocrótico. 
Elasticidade das artérias. Pulso venoso. Pulso jugular. Pressão sanguínea venosa. Pulso 
capilar. Pulso epigástrico. Alterações mecânicas da circulação. Hiposfixia. Compensação. 
Insuficiência cardíaca. Deformação cardíaca. Hipossistolia. Assistolia 

616.12-009 Neurose cardíaca. Paralisia cardíaca do coração. Adinamia cardíaca, astenia. Fraqueza do 
coração. Eretismo. Irritabilidade cardíaca. Palpitações. Cardialgia. Dor cardíaca. Dor 
precordial. Angina de peito. Estenocardia. Esternalgia. Nevralgia cardíaca. Reflexo 
cardíaco. Disfunções vasomotoras 

616.121 Septo do coração 

616.122 Coração esquerdo 

616.123 Coração direito 

616.124 Ventrículos do coração 

616.125 Átrios (aurículas) do coração 

616.126 Endocárdio. Revestimento interno do coração. Válvulas do coração. Orifícios cardíacos e 
válculas. Incompetência valvular. Estenose, encurtamento valvular Orificios e válvulas 
aurículo ventriculares. Válvula e orifícios mitrais. Incompetência mitral. Estenose mitral. 
Válvulas arteriais do coração 

616.127 Miocárdio. Músculo cardíaco. Septo auriculoventricular 

616.127-005.8 Enfarte do coração. Myomalacia cordis. Abrandamento do coração 

616.13 Artérias 

616.13-002 Inflamação das artérias. Arterites. Endarterites. Mesarterites 

616.13-004.6 Arteriosclerose. Aterosclerose. Endurecimento das artérias. Calcificação. Aneurisma. 
Dilatação anormal das artérias 

616.131 Artéria pulmonar 

616.132 Aorta. Arco aórtico. Artérias e veias bronquiais. Artérias coronárias 

616.133 Artérias carotídeas 

616.134 Artéria subclávia 

616.135 Aorta torácica 

616.136 Aorta abdominal 

616.137 Artérias ilíacas 
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616.14 Veias 

616.141 Veias pulmonares 

616.142 Veias cardíacas 

616.143 Veias subintestinais. Veias mesentéricas 

616.144 Veias principais. Veias principais do embrião 

616.145 Veia cava superior. Veias braquiocefálicas. Veias jugular, subclávia, axilar, torácica. Veias 
braquiais 

616.146 Veia cava inferior 

616.147 Veias ilíacas. Veia ilíaca interna. Veias hemorroidais. Plexo hemorroidal. Veia ilíaca 
externa. Veias femoral, popliteias, safenas, tibiais. Veias das pernas e pés 

616.149 Veia porta 

616.15 Sangue. Plasma. Soro. Queixas de natureza sanguínea. Hematologia clínica 

616.15-002 Flebite. Inflamação venosa 

616.15-007.6 Flebectasia. Veias varicosas. Varizes 

616.151 Variações em geral e propriedades físicas do sangue. Variações do volume sanguíneo, do 
sangue ou plasma total em circulação. Desidratação sanguínea. Plétora. Variações na 
viscosidade do sangue. Alterações de coagulação. Hemofilia. Sedimentação anormal 

161.152 Variações patológicas dos constituintes inorgânicos do sangue. 

Acidose. Acidémia. Variações do valor de pH do sangue 

616.153 Variações patológicas dos constituintes orgânicos do sangue. Hidratos de carbono do 
sangue 

616.154 Vários fluidos corporais, secreções, excreções no sangue 

616.155 Doenças das células, corpúsculos sanguíneos. Doenças das células vermelhas, eritrócitos. 
Eritropatias. Aumento ou diminuição da dimensão das células vermelhas. Macrócitos, 
megalócitos. Micrócitos. Anicocitose. Alterações da forma. Poiquilócitos, poiquilocitose. 
Células nucleadas. Eritroblastos, eritroblastose. Células imaturas da série eritroblástica. 
Eritrócitos de acordo com a sua afinidade para as colorações. Variações no conteúdo de 
hemoglobina. Índice de cor, hemoglobina corpuscular e concentração de hemoglobina. 
Hemólise ou fragilidade corpusculares estimadas por alterações na pressão osmótica. 
Isotonia. Alterações anormais na contagem de eritrócitos. Policitémia. Eritroiémia. 
Hipergiobulia. Poliglobulia. Eritrocitose. Cianose tardia. Cianose. Doença de Osler-
Vaquez. Policitémia mielopática. Anemia. Oligocitemia. Eritropénia. Doenças dos 
hemoblastos, das plaquetas sanguíneas. Trombócitos. Doenças das células brancas, 
leucócitos. Leucemia 

616.157 Alterações microbianas do sangue. Bacilemia. Bacteremia 

616.158 Parasitas das plantas no sangue 
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616.159 Parasitas animais no sangue 

616.16 Capilares 

616.2 Patologia do sistema respiratório. Queixas do sistema respiratório 

616.21 Otorrinolaringologia (ouvidos, nariz e garganta) em geral. Queixas do nariz, da mucosa 
nasal, do sínus 

616.211 Nariz. Rinologia 

616.211-002 Rinite. Inflamação, congestão mucosa do nariz. Catarro. Constipação comum (coriza). 
Febre dos fenos 

616.211-005.1 Epistaxe. Sangramento do nariz 

616.211-006.5 Pólipos nasais 

616.211-008 Alterações funcionais do nariz 

616.211-008.4 Respiração deficiente. Ressonar. Espirrar. Fungar 

616.212 Nariz externo. Região nasal. Narinas (narina anterior). Septo nasal 

616.213 Concha nasal (cornetos nasais) 

616.214 Ductos, meatos nasais. Mucosa nasal. Região respiratória. Região secretora de muco. 
Região olfactiva. Órgão olfactivo (no seu sentido restrito). Glândulas nasais 

616.215 Coanas. Narinas posteriores 

616.216 Seios paranasais. Cavidade maxilar. Seio frontal. Cavidade esfenóide. Seio esfenoidal 

616.217 Região da placa cribiforme 

616.218 Órgão vomeronasal (órgão de Jacobson) 

616.22 Laringe (caixa de voz). Laringectomia 

616.22-002 Laringite. Inflamação da laringe 

616.22-006 Tumores da laringe. Pólipos da laringe 

616.22-008.4 Alterações da respiração laringeal. Tosse da garganta 

616.22-008.5 Alterações da fala pela laringe. Disfonia. Rouquidão. Afonia. Perda de voz 

616.22-009.9 Paralisia da laringe. Espasmos da laringe e da glote, cãibras. Espasmo vocal. Espasmo de 
Singer 

616.221 Cartilagens da laringe. Cartilagem da tiróide (maçã de Adão). Epiglote 

616.222 Articulações da laringe 
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616.223 Ligações da laringe 

616.225 Cavidade da laringe. Cordas vocais. Glote 

616.226 Região subgloteal 

616.228 Glândulas da laringe 

616.229 Músculos da laringe 

616.23 Traqueia. Brônquios 

616.231 Traqueia. Traqueotomia 

616.231-003.6 Corpos estranhos na traqueia 

616.231-008.4 Tosse pela traqueia 

616.232 Bifurcação da traqueia 

616.233 Brônquios 

616.233-002 Bronquite. Inflamação dos brônquios 

616.234 Brônquios principais. Brônquios lobulares. Sistema traqueobronquial 

616.235 Bronquíolos. Pequenos brônquios. Sistema brônquio-pulmonar 

616.24 Pulmões. Queixas pulmonares 

616.24-002 Inflamação dos pulmões. Pneumonia. Hepatização. Inflamação bacteríana dos pulmões. 
Pneumonia bacteriana. Doença do legionário 

616.24-002.5 Tuberculose pulmonar. Destruição dos pulmões 

616.24-003.6 Pneumoconiose (corpos estranhos nos pulmões). Antracose (pulmão preto, pulmão de 
mineiro). Pó nos pulmões. Silicose. Asbestose 

616.24-005 Alterações circulatórias dos pulmões. Hemorragia dos pulmões. Trombose pulmonar. 
Embolismo pulmonar. Enfarte pulmonar. Edema pulmonar 

616.24-006 Tumores 

616.24-007.2 Atrofia dos pulmões. Atelectasia dos pulmões. Apneumatose. Colapso dos pulmões. 
Pneumoplegia 

616.24-007.6 Hipertrofia dos pulmões. Efisema pulmonar 

616.24-008.4 Disfunções pulmonares. Anomalias respiratórias. Tosse do peito. Esforço respiratório. 
Bocejar. Ofegar. Paragem respiratória. Asfixia. Dispneia 

616.24-008-8 Expectoração. Hemoptese. Tossir sangue. Expectoração ensanguentada 

616.248 Asma 
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616.25 Pleura. Cavidade pleural 

616.25-002 Pleurisia. Pleurite. Inflamação na pleura 

616.25-002.3 Piotórax. Pleurisia supurativa. Empiema 

616.25-003.2 Evacuação sangrenta da pleura. Hemotórax. Hemopneumotórax. Evaquação aquosa da 
pleura. Hidrotórax. Hidropneumotórax. Ar na pleura. Pneumotórax 

616.26 Diafragma 

616.26-009.2 Soluço 

616.27 Cavidade torácica interna (mediastino) 

616.28 Ouvidos. Otologia. Otoscopia. Exame óptico aos ouvidos. Medição da acuidade auditiva. 
Testes auditivos. Acumetria. Fonometria. Sonometria 

616.28-008.1 Ruídos subjectivos nos ouvidos. Zumbir, sussurrar, tocar sinos. Zumbidos. Disacúsia. 
Audição alterada. Autofonia. Hipoacúsia. Dificuldade de audição. Anacúsia. Perda de 
audição. Surdez. Surdo-mudo 

616.28-008.5 Perda de equilíbrio. Vertigem 

616.28-008.8 Descarga do ouvido. Otorreia 

616.28-009 Alterações nervosas da audição. Otalgia. Dor de ouvido 

616.281 Ouvido interno. Labirinto  

616.282 Labirinto membranoso 

616.283 Labirinto ósseo 

616.284 Ouvido médio. Cavidade timpânica. Mastóide. Células mastóides 

616.284-002 Otite média. Inflamação do ouvido médio 

616.285 Tímpano. Membrana do tímpano 

616.286 Túnel faringotimpânico (trompa de Eustáquio) 

616.287 Ossículos auditivos (ossos do ouvido). Os seus ligamentos e articulações. Maleu 
(martelo). Bigorna. Estribo 

616.288 Ouvido externo. Lóbulo da orelha. Perfuração do lóbulo da orelha 

616.289 Osso temporal 

616.291 Brânquias. Arcos branquiais e seus derivados 

616.3 Patologia do sistema digestivo. Queixas do canal alimentar 

616.31 Estomatologia. Cavidade oral. Boca. Doenças da boca e dos dentes. Cuidados da boca e 
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dos dentes. Higiene oral. Cirurgia oral 

616.31-001 Traumatismos da boca. Feridas na boca, na cavidade oral 

616.31-002 Estomatite. Inflamação da boca 

616.31-002.4 Estomatite gangrenosa. Noma. Cancro oral. Ulceração da boca 

616.31-006 Neoplasmas orais. Tumores da boca 

616.31-008.1 Digestão oral. Digestão na boca. Processo de beber e comer. Comida rápida e lenta 

616.31-008.4 Respiração oral 

616.31-008.7 Mau hálito. Halitose. Estomatodisoidia 

616.311 Membrana mucosa da boca. Mucosa da cavidade oral. Gengivas. Céu-da-boca. Freio 
sublingual. Ligamento da língua 

616.312 Órgãos gustativos (órgãos do paladar). Papilas gustativas 

616.312-008.1 Alterações do paladar. Hipergeusia. Hipogeusia. Perda do paladar (ageusia) 

616.313 Língua. Queixas da língua 

616.313-002 Glossite. Inflamação da língua 

616.313-008 Disfunções metabólicas e funcionais da língua. Descoloração da língua. Língua vermelha 
(língua de framboesa). Língua seca 

616-313-008.8 Língua branca. Língua forrada 

616.314 Dentes. Odontologia. Dentistas. Higiene dentária. Profilaxia dentária, saúde pública. 
Prevenção dentária. Cirurgia dentária. Ortodontia. Ortopedia dento-facial. Correcção, 
estabilização, etc. daposição dos dentes. Anestesia para cirurgia dentária. Perfuração 
dos dentes. Raspagem, escovagem, descamação dos dentes. Reimplantação de dentes. 
Implantes dentários. Extracção de dentes. Obturação dentária. Doenças de várias partes 
do dente. Patologia do arco dentário. Patologia do espaço interdentário. Dente incisivo 
(dente frontal). Dente canino. Dente molar (dente de trás). Pré-molares. Patologia dos 
molares. Dente do siso. Dente de leite 

616-.315 Céu-da-boca. Palato. Úvula 

616.315-007 Desenvolvimento estrutural deficiente do céu-da-boca. Malformações do palato 

616.315-007.2 Lábio e palato aberto. Lábio de lebre. Palato aberto 

616.316 Glândulas orais. Glândulas salivares. Glândulas submaxilares. Ducto de Wharton. 
Glândulas sublinguais. Glândulas parótidas 

616.317 Lábios. Queixas dos lábios 

616.318 Face. Queixas da face 

616.32 Faringe. Esófago 
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616.32-008.1 Alterações da deglutição. Dificuldade em engolir (disfagia). Engolir doloroso (odinofagia) 

616.321 Faringe. Garganta 

616.321-002 Faringite. Inflamação faríngea. Dor de garganta 

616.322 Amígdalas (amígdalas palatinas, amígdalas faciais) 

616.322-002 Amigdalite. Inflamação das amígdalas 

616.322-002.3 Amigdalite supurativa. Abcesso das amígdalas 

616.323 Amígdalas faríngeas. Adenóides 

616.324 Nódulos linfáticos do tubo auditivo 

616.325 Amígdalas linguais 

616.326 Outras amígdalas 

616.327 Região faríngea 

616.328 Espaço faríngeo 

616.329 Esófago. Garganta 

616.329-009.1 Paralisia, espasmos, cãibras do esófago 

616.33 Estômago. Queixas gástricas 

616.33-002 Gastrite. Inflamação do estômago. Dispepsia. Indigestão. Úlcera gástrica 

616.33-005.1 Gastrorragia. Hemorragia gástrica 

616.33-006 Tumores gástricos. Cancro do estômago 

616.33-008.1 Disfunções da digestão gástrica 

616.33-008.2 Sons gástricos (ruídos gástricos). Arroto (arrotar) 

616.33-008.3 Emése (vómito). Muco gástrico. Indigestão 

616.33-008.4 Disfunções do apetite. Apetite excessivo (hiperorexia). Perda de apetite (anorexia) 

616.33-008.5 Disfunções da sensação de sede. Sede excessiva (polidipsia). Sede diminuída (hipodipsia) 

616.33-008.6 Disfunções da secreção e reabsorção gástricas. Auto-intoxicação através do estômago 

616.33-008.7 Gases no estômago. Ar, flatulência gástrica 

616.33-008.8 Quimo. Conteúdo gástrico. Suco gástrico. Disfunções dos processos químicos no 
estômago. Acidez, hiperacidez, hipoacidez 

616.33-009 Disfunções nervosas do estômago. Dispepsia nervosa  
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616.33-0009.1 Peristaltismo gástrico. Paralisia, espasmos, cãibras do estômago 

616.33-009.7 Gastralgia. Dor de estômago 

616.333 Cárdia (orifício cardíaco, orifício esofágico) 

616.334 Piloro (orifício pilórico, orifício duodenal) 

616.335 Grande curvatura 

616.336 Pequena curvatura 

616.34 Intestinos (tripas). Intestinos. Queixas entéricas e gastrointestinais. Irritação, lavagem 
intestinal 

616.34-002 Enterite. Gastroenterite. Inflamação dos intestinos e do com plexo gastrointestinal. 
Úlceras intestinais 

616.34-005.1 Enterorragia. Hemorragia intestinal 

616.34-006 Tumores intestinais. Cancro do intestino 

616.34-07.2 Bloqueio, obstrução, oclusão intestinal. Intestino estrangulado. Íleo. Miserese (ilíaco 
irritado) 

616.34-007.4 Hérnia intestinal. Enterocele. Suportes e cuecas para hérnias 

616.34-008.1 Disfunções da digestão intestinal. Irregularidade intestinal. Regurgitação 

616.34-008.3 Defecação. Evacuação dos intestinos. Diarreia 

616.34-008.7 Gases nos intestinos. Ar, flatulência intestinal. Timpanites 

616.34-008.8 Quilo. Conteúdo do intestino. Suco intestinal. Disfunções dos processos químicos nos 
intestinos. Parasitas animais nos intestinos. Helmintíase. Vermes intestinais 

616.34-009 Disfunções nervosas dos intestinos. Catarro intestinal nervoso. Peristaltismo intestinal. 
Paralisia, espasmos, cãibras intestinais 

616.34-009.7 Cólicas intestinais 

616.341 Intestino delgado 

616.342 Duodeno 

616.343 Jejuno 

616.344 Píleo 

616.345 Intestino grosso 

616.346 Ceco e apêndice vermiforme 

616.348 Cólon 
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616.349 Cólon sigmóide 

616.35 Recto. Ânus. Períneo 

616.351 Recto. Lavagem rectal. Enema. Clister 

616.52 Ânus. Esfíncter anal 

616.352-008.2 Disfunções do esfíncter anal. Incontinência, retenção fecal 

616.352-009.6 Prurido, irritação anal 

616.353 Períneo 

616.36 Fígado. Queixas hepáticas 

616.36-002 Hepatite. Inflamação do fígado 

616.36-004 Cirrose do fígado 

616.36-008.5 Icterícia 

616.36-008.6 Distúrbios da função hepática, da secreção de bílis 

616.36-008-8 Bílis 

616.361 Ductos biliares (canais, tractos biliares) 

616.362 Ductos hepáticos. Glândulas biliares. Vasa aberrantia hepatis 

616.363 Junção dos ductos biliares 

616.364 Ductos císticos 

616.366 Vesícula biliar 

616.366-002 Colecistite. Inflamação da vesícula biliar 

616.366-003.7 Colelitíase. Cálculos biliares (pedras na vesícula). Cólicas hepáticas. Cólicas vesiculares 

616.367 Ductos biliares comuns (ducais com munis choradinhas). Papilas duo drenais 

616.368 Papila ou ampola de Vater 

616.369 Cápsula hepatobiliar 

616.37 Pâncreas 

616.379 Ilhéus de Langeranhs 

616.379-008.6 Hipoinsulinismo. Diabetes (diabetes mellitus) 

616.38 Peritoneu. Omento. Mesentério 
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616.381 Peritoneu. Revestimento abdominal 

616.381-002 Peritonite. Inflamação do revestimento abdominal 

616.381-003.2 Hidroperitoneu. Fluido na cavidade abdominal. Ascite. Adesões peritoniais 

616.382 Omento. Epíploo. Bolsa omental 

616.383 Mesentério 

616.384 Vasos do quilo 

616.386 Região subfrénica, subdiafragmática 

616.39 Doenças da nutrição 

616.391 Doenças devido à falta ou excesso de substâncias inorgânicas na dieta. Avitaminoses e 
hipervitaminoses 

616.392 Escorbuto. Escorbuto (deficiência em vitamina C). Doença de Barlow (escorbuto infantil) 

616.393 Inanição. Privação 

616.395 Falta de água 

616.396 Negligência 

616.397 Beribéri (deficiência em vitamina B tiamina) 

616.398 Pelagra (deficiência em ácido nicotínico, niacina) 

616.399 Corpos adiposos 

616.4 Patologia do sistema linfático, órgãos hemopoiéticos (hematopoiético), endócrinos 

616.41 Sistema hemopoiético (hematopoiético) 

616.411 Baço. Queixas do baço 

616.411-006 Tumores do baço 

616.411-006.3 Endotelioma. Doença de Gaucher 

616.418 Glândulas hemolinfâticas 

616.419 Medula (medula óssea). Tecido mielóide 

616.42 Sistema linfático. Sistema retículo-endotelial 

616.423 Vasos linfáticos e circulação de linfa em geral 

616.423-002 Linfagite. Inflamação dos vasos linfáticos 

616.424 Ducto torácico. Receptáculo do quilo 
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616.425 Grandes canais linfáticos. 

Nota: Os restantes vasos linfáticos são classificados com o órgão apropriado pela 
utilização de -018.9 (por exemplo 6 16.33-018.9 Vasos linfáticos do estômago) 

616.428 Glândulas linfáticas (nódulos linfáticos). Folículos linfáticos em geral 

616.428-002 Linfadenite. Inflamação das glândulas linfáticas. Bubão  

616.43 Glândulas endócrinas (glândulas sem ducto) em geral 

616.43-008.6 Disfunções da secreção endócrina 

616.432 Glândula pituitária 

616.433 Lóbulo anterior 

616.434 Lóbulo posterior (Pars nervosa, neuro-hipófise) 

616.438 Timo 

616.44 Glândula da tiróide. Glândulas paratiróides 

616.441 Glândula da tiróide 

616.441-006.5 Estruma (bócio) 

616.441-008.6 Hipertiroidismo (tirotoxicose). Bócio hexoftálmico. Doença de Graves. Hipotiroidismo. 
Mixoedema. Caquexia paquidermatosa 

616.447 Glândulas paratiróides 

616.448 Tracto tiroglossal. Tiróide média. Glândulas de Zuckerkandl. 

Ducto de Bochdalek 

616.449 Glândula supratiróide 

616.45 Glândulas adrenais (glândulas supra-renais) 

616.452 Medula adrenal 

616.453 Córtex adrenal 

616.47 Sistema de cromafina. Corpo carotídeo. Glomo coccígeo. Corpos de Zuckerkandl. Bolsa 
de Fabricius 

616.5 Pele. Tegumento comum. Dermatologia clínica. Queixas cutâneas 

616.5-001.1 Traumas cutâneos devido a agentes físicos externos. Dermatite exógena. Efeito da luz, 
da radiação solar na pele. Actinodermatites. Queimadura solar. Eritema. Efeitos locais do 
calor sobre a pele. Queimaduras. Escaldões. Bolhas na pele. Efeitos locais do frio sobre a 
pele. Queimaduras por frio. Ulceração por frio 

616.5-001.2 Efeitos locais da radiação corpuscular e de substâncias radioactivas sobre a pele. 
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Queimaduras por rádio 

616.5-001.3 Efeitos de substâncias químicas, substâncias cáusticas, substâncias corrosivas sobre a 
pele. Queimaduras por ácido. Queimaduras por bases 

616.5-002 Dermatite orgânica. Inflamação da pele 

616.5-002.1 Dermatite aguda. Bolhas (vesículas, bolhas). Pústulas. Escamas 

616.5-002.3 Pioderma. Abcessos cutâneos. Pústulas. Furúnculos. Carbúnculos. Panarício (ferida com 
pus) 

616.5-002.4 Gangrena cutânea. Dermatite gangrenosa. Úlceras cutâneas. Decúbito. Escaras de cama 

616.5-002.5 Tuberculose cutânea. Tuberculose cutânea crónica. Lúpus 

616.5-002.6 Sífilis cutânea. Cancro venéreo 

616.5-002.9 Infecções parasitárias da pele 

616.5-003.4 Hematoma. Bolhas de sangue 

616.5-003.6 Queixas cutâneas devido a corpos estranhos. Pigmentação cutânea exógena. Tatuagem 

616.5-003.8 Pigmentação cutânea autógena. Sardas (lentigo). Despigmentação. Albinismo. Pele dura. 
Grãos. Calosidades 

616.5-003.9 Escaras (cicatrizes). Vergões. Quelóides 

616.5-004 Esclerose cutânea (dermatoesclerose). Endurecimento mórbido. Escleroderma 

616.5-005 Disfunções circulatórias da pele. Angiodermatite 

616.5-005.9 Elefantíase. Edema. Anasarca (edema cutâneo) 

616.5-006 Tumores cutâneos. Verrugas. Protuberâncias. Nevos. Sinais. Sinais de nascença 

616.5-006.3 Doença de Von Recklinghausen (neurofibromatose). Nódulos subcutâneos 

616.51 Doenças de pele eritematosas, escamosas 

616.511 Eritroderma. Eritema. Vermelhidão da pele. Exantema. Erupção cutânea. Eflorescências. 
Erupções de pele lisa 

616.513 Dermatite exfoliativa. Eritroderma exfoliativo 

616.514 Urticária 

616.515 Prurigem. Prurigo. Prurido 

616.516 Líquen. Neurodermatite (eczema nervoso) 

616.517 Psoríase 

616.519 Angiofibroma contagioso circunscrito à pele 
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616.52 Queixas cutâneas catárricas, vesiculares, paludosas 

616.521 Eczema 

616.522 Impetigem. Dermatite vaciniforme 

616.523 Herpes. Miliária (brotoeja) 

616.527 Pênfigo 

616.529.1 Dermatite bulbosa traumática hereditária. Pênfigo congénito. Epidermólise bulbosa 
hereditária. Pênfigo traumático hereditá rio. Pênfigo com quistos epidérmicos 

616.53 Glândulas sebáceas 

616.53-002 Inflamação sebácea. Acne. Pústulas. Sinais 

616.53-008.8 Disfunções da secreção sebácea. Seborreia (pele oleosa). Comedões (pontos negros) 

616.56 Glândulas sudoríporas (glândulas do suor) 

616.56-008.8 Disfunções da secreção de suot Hiper-hidrose (transpiração excessiva). Anidrose (falta 
de perspiração) 

616.58 Outras queixas cutâneas gerais. Feridas (frieiras). Rugas 

616.59 Queixas cutâneas localizadas. Partes, áreas da pele 

616.591 Epiderme. Superfície da pele 

616.592 Cório (derme, cútis). Pele verdadeira 

616.594 Sistema piloso. Cabelo. Escalpo. Folículos pilosos. Músculos erectores do pêlo. Perda de 
cabelo. Calvície. Alopécia. Caspas. Pêlo facial. Barba. Supercílios (sobrancelhas). Outros 
pêlos. Pêlo corporal 

616.595 Caspa. Escamas 

616.596 Unhas. Unhas das mãos. Unhas dos pés. Queixas das unhas. Crescimento interno das 
unhas das mãos 

616.599 Extracto subcutâneo. Tecido subcutâneo 

616.6 Patologias do sistema urogenital. Queixas urinárias e genitais 

616.61 Rins. Nefropatias. Queixas renais. Metanefrose. Máquinas de rim artificial (purificação 
sanguínea, diálise) 

616.61-002 Nefrites. Inflamação dos rins 

616.61-004 Esclerose renal (nefroesclerose). Endurecimento dos rins. Atrofia granular dos rins 

616.61-005 Disfunções circulatórias dos rins. Hemorragia, estase renal 
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616.61-008.6 Dísfunções da secreção, excreção renal. Hiperactividade dos rins. Paragem renal 

616.611 Glomérulo 

616.612 Túbulos 

616.612-008.3 Relação entre a temperatura corporal e a pulsação. Pulsação dissociada 

616.613 Cálculos renais. Pélvis renal. Pielopatia 

616.614 Córtex fibro-adiposo. Cápsula renal. Região peri-renal 

616.615 Região para-renal 

616.617 Ureteres 

616.2 Bexiga urinária. Uretra. Queixas da bexiga 

616.62-002 Cistite. Inflamação da bexiga 

616.62-003.7 Cálculos na bexiga. Cistolitíase. Pedras na bexiga 

616.62-008.2 Disfunções da micção. Incontinência, retenção de urina. Micção dolorosa 

616.63 Semiologia, sintomatologia das doenças urinárias. Disfunções do aparelho urinário. 
Diurese 

616.631 Geral 

616.632 Alterações patológicas nos constituintes inorgânicos da urina 

616.633 Alterações patológicas nos constituintes orgânicos da urina 

616.634/.635 Presença de vários fluidos corporais, secreções, excreções na urina. Hematúria. Presença 
de várias substâncias. Glóbulos vermelhos na urina. Glóbulos brancos na urina. Células 
de exfoliação na urina. Cilindrúria. Cristalúria 

616.637 Bacilúria 

616.639 Parasitas intestinais na urina 

616.64 Órgãos genitais femininos. 

Nota: Para patologia dos órgãos femininos ver 618.1 

616.643 Uretra masculina 

616.65 Glândula da próstata 

616.65-002 Prostatite. Inflamação na glândula da próstata 

616.65-007.6 Hipertrofia 

616.66 Pénis 
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616.662 Prepúcio (pele exterior). Circuncisão medicinal. Remoção cirúrgica do prepúcio 

616.662-007.2 Encurtamento, restrição, constrição do prepúcio. Fimose 

616.663 Glande do pénis 

616.664 Canal ureteral 

616.665 Corpos cavernosos. Tecido eréctil 

616.67 Escroto 

616.68 Testículos e cordão espermático 

616.681 Testículos 

616.682 Epidídimo 

616.683 Túnica vaginal 

616.684 Vasos deferentes 

616.685 Canal ejaculatório 

616.686 Vesículas seminais 

616.688 Cordão espermático 

616.69 Vida sexual do homem. Disfunções funcionais dos órgãos genitais masculinos 

616.69-008.1 Impedimento da copulação, do coito, da erecção. Impotência física 

616.692 Início da maturidade sexual. Puberdade no homem 

616.693 Climatérico masculino 

616.694 Idade adulta no homem. Rejuvenescimento artificial 

616.697 Esterilidade, infertilidade no homem 

616.699 Fertilidade no homem 

616.7 Patologia dos órgãos da locomoção. Sistemas esquelético e locomotor 

616.71 Osteologia clínica. Ossos. Esqueleto 

616.71-001.5 Fracturas. Fractura de ossos. Calos. Tratamento de fracturas não incisivo (tratamento 
sem sangue). Colocação do osso no seu lugar 

616.71-002 Ostite. Panosteíte. Inflamação óssea 

616.71-007.1 Disfunções do desenvolvimento e anomalias nos ossos. Disfunções ósseas 
histogenéticas. Formação de osso, ossificação defeituosa ou anómala. Raquitismo. 
Acromegalia, etc. 
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616-007.2 Osteomalacia. Enfraquecimento ósseo. Osteoporose 

616.71-018.3 Cartilagem 

616.71-018.4 Periósteo. Periosteíte. Inflamação do periósteo. Medula 

616.711 Coluna vertebral. Espinha (espinha dorsal) 

616.711-002 Espondilite. Inflamação das vértebras. Osteomielite vertebral. Inflamação da medula 
óssea da coluna vertebral 

616.711-007.5 Curvatura da coluna vertebral. Corcunda. Costas redondas, planas, côncavas. Lordose. 
Curvatura para a frente da coluna vertebral 

616.712 Ossos do tórax. Caixa torácica. Costelas 

616.713 Esterno 

616.714 Crânio. Ossos da cabeça. Perfuração do crânio. Suturas. Cavidade craniana. Abóbada 
craniana. Fontanelas. Base do crânio. Fossa craniana. Órbitas. Cavidade orbital. Ossos da 
cavidade nasal 

616.714-001.5 Fractura do crânio 

616.714-006 Tumores cranianos 

616.715 Ossos cerebrais do crânio. Occipital. Esfenóide. Temporais. Pane tais. Frontal. Etmóide 

616.716 Ossos faciais do crânio. Ossos zigomáticos. Osso do maxilar. Ossos lacrimais. Ossos do 
nariz. Vómer. Maxila (mandíbula superior). Mandíbula (mandíbula inferior) 

616.717 Ossos das extremidades superiores. Ossos da cintura do ombro. Espádua (omoplata). 
Clavícula. Húmero (braço superior). Rádio (osso pequeno do antebraço). Ossos do 
antebraço. Cúbito (osso grande do antebraço). Ossos do pulso e da mão em geral. Ossos 
do carpo (ossos do pulso). Ossos do metacarpo (ossos da mão mediana). Ossos dos 
dedos. Falanges dos dedos e polegares 

616.718 Ossos das extremidades inferiores. Pernas. Ossos da cintura pélvica. Píleo. Cotilóide. 
Pélvis. Coxa. Ísquio. Púbis. Osso púbico.Fémur. Osso da perna. Rótula. Articulação do 
joelho. Tíbia. Ossos da perna. Fíbula (osso pequeno da perna). Ossos do tarso. Arco do 
pé (peito do pé). Talo. Tornozelo. Calcâneo. Calcanhar. Ossos do metatarso (ossos 
medianos do pé). Ossos dos dedos dos pés. Falanges dos dedos dos pés 

616.72 Sindesmologia clínica. Articulações. Suturas. Queixas das articulações. Artropatias 

616.72-001.6 Luxações, deslocações das articulações. Redução não incisivadas deslocações (redução 
fechada) 

616.72-002 Artrites. Inflamação articular. Panartrite 

616.72-002.7 Reumatismo articular. Poliartrite reumática. Artrite reumatóide. Gota. Podagra 

616.721 Articulações da coluna vertebral e crânio 

616.722 Articulações costovertebrais. Articulações das costelas com a coluna vertebral 
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616.723 Articulações esternocostais. Articulações das costelas com o esterno 

616.724 Articulações mandibulares. Articulações do maxilar 

616.727 Articulações das extremidades superiores. Articulações da cintura escapular. Articulação 
do húmero. Articulação escápulo-umeral. Articulação cubital. Cotovelo. Articulações da 
mão, pulso, dedos. Articulações do carpo, metacarpo, falanges 

616.728 Articulações das extremidades inferiores. Articulações da cintura pélvica. Articulação 
coxo-femural. Articulação da coxa. Articulação tíbio-femural. Articulação do joelho. 
Articulação tíbio-fibular. Articulação da anca. Articulações társicas. Articulações dos pés 

616.74 Miologia clínica. Sistema muscular. Musculatura esquelética 

616.74-001.4 Feridas, golpes, lacerações musculares. Rompimentos, rupturas musculares 

616.74-002 Miosite. Inflamação muscular. Atrofia muscular. Amiotrofia. Miatrofia 

616.741 Músculos dorsais. Músculos das costas 

616.742 Músculos da cabeça e da face. Músculos nasais, auriculares, oculares, orais. Músculos da 
mastigação 

616.743 Músculos cervicais. Músculos do pescoço 

616.744 Músculos do osso hióide 

616.745 Músculos torácicos, peitoraís. Músculos do peito 

616.746 Músculos abdominal e coccígeo 

616.747 Músculos das extremidades superiores. Músculos do ombro, braço, mão 

616.748 Músculos das extremidades inferiores. Músculos da coxa, nádegas, pernas, pés 

616.75 Tenologia clínica. Ligamentos. Tendões. Sinóvias. Fáscias. Aponeuroses. 

Nota: Subdividir como em 616.74 

616.751 Fáscia da parte posterior e nuca do pescoço 

616.752 Fáscia da cabeça 

616.753 Fáscia do pescoço 

616.755 Fáscia torácica 

616.756 Fáscia abdominal 

616.757 Fáscia dos braços 

616.758 Fáscia das pernas. Fáscia lata. Aponeurosis cruralis 

616.759 Ligamentos caudais 
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616.76 Saco sinovial. Revestimento sinovial 

616.76-002 Bursite. Tendovaginite. Inflamação do saco sinovial 

616.761 Saco sinovíal da cabeça 

616.762 Saco sinovial do pescoço 

616.763 Saco sinovial do tórax (peito) 

616.764 Saco sinovial do ombro e axilas (sovacos) 

616.767 Saco sinovial dos braços e mãos 

616.768 Saco sinovial das pernas e pés 

616.769 Saco sinovial da região coccígea 

616.8 Neurologia. Neuropatologia. Sistema nervoso. Disfunções nervosas congénitas, 
hereditárias. Neuropatologia genética. Electroterapia. Psicoterapia. Neurocirurgia 

Nota: Para doenças hereditárias e congénitas de origem nervosa e neuropatologia 
genética utilize o auxiliar -056.7 

616.8-00 Processos neurais mórbidos 

616.8-003.8/.9 Fenómenos degenerativos. Glióse. Hiperplasia da neuroglia. Degeneração das células 
nervosas e das fibras nervosas 

616.8-008.6 Disfunções neurais. Síndromas neurais 

616.8-009 Disfunções neurais (nervosas) 

616.8-009.1 Distúrbios das funções motoras, locomoção, movimento, tónus muscular. Paralisia. 
Parésia (paralisia parcial). Localização da para lisia. Hemiplegia, paraplegia, etc. Paralisia 
e parésia espástica. Contracturas. Cãibras. Espasmos. Hipertonia. Cãibras ocupacionais. 
Cãibra do escritor. Pseudocontractura. Paralisia sistemática. Astasia ou abasia de 
vontade. Catalepsia. Movimentos anormais. Hipotonia. Atonia. Astenia. Adinamia. Perda 
de forças. Cansaço. Fraqueza. Instabilidade motora. Disfunções da atitude, postura do 
corpo. Disfunções no andar, no correr, no saltar. Claudicação neurológica, mancar, 
coxear 

616.8-009.2 Movimentos involuntários ou descoordenados. Discinésia. Convulsões. Espasmos 
clónicos. Excitação motora. Ataques. Ataques epilépticos. Ataxia. Disfunções dos 
movimentos coordenados. Tiques nervosos. Agitar-se. Movimentos repetitivos 

616.8-009.3 Tremer. Tremor muscular. Mioquimia. Abanões. Contracções fibrilares. Tremor nos 
idosos. Tremor senil 

616.8-009.5 Hipertrofia e atrofia muscular de origem nervosa 

616.8-009.6 Disfunções da percepção sensorial. Disfunções do sentido do tacto (tocar, sentir). 
Hiperastesia. Hipersensibilidade táctil. Distorções do sentido do tacto. Parastesia. 
Sensação falsa. Diastesia. Sensação defeituosa. Hipoastesia. Redução das sensações. 
Anaetesia mórbida. Perda das sensações. Disfunções da localização da perceptividade. 
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Topoanestesia. Topo-hiperastesia. Poliastesia. Aloquiria. Alocastesia. Sinastesia. 
Tricoastesia. Sensibilidade do cabelo. Disfunções do sentido da dor. Disfunções da 
sensação do calor (sensação de aquecimento). Disfunções na percepção da 
electricidade. Disfunções na percepção da pressão. Barastesia. Sensação de pressão. 
Percepção de densidade. Disfunções na percepção dos ossos ou das vibrações. 
Disfunções da sensibilidade interna, da percepção dos músculos e articulações, ou da 
percepção dos músculos e postura. Disfunções no reconhecimento de objectos 

616.8-009.7  Dor. Neuralgia. Topalgia. Dores neurais localizadas 

616.8-009.81 Distúrbios reflexos. Reflexo pilomotor. Arrepios, etc. 

616.8-009.83 Disfunções dos sentidos, de todo o aparelho sensorial. Perda de consciência. Coma. Sono 
profundo. Colapso. Torpor. Lipotimia. Síncope. Perda de sentidos. Desmaio. 
Semiconsciência. Estado de semiconsciência. Automatismos. Fuga. Acções involuntárias. 
Comportamentos involuntários. Poriomania. Dromomania. Sonambulismo. Disfunções 
do sono. Letargia. Sonolência. Entorpecimento. Narcolepsia. Insónia. Sonhos. Pesadelos 

616.8-009.85 Disfunções tróficas 

616.8-009.86 Disfunções vasomotoras, angioneuróticas. Espasmos vasculares. Vasoconstrição, 
vasodilatação mórbida. Edema angioneurótico 

616.8-009.87 Disfunções térmicas. Variações da temperatura local 

616.8-009.88 Disfunções dos reflexos. Inibição dos reflexos 

616.83 Doenças orgânicas do sistema nervoso 

616.831 Doenças orgânicas do cérebro. Encefalopatias. Queixas cerebrais. Cirurgia cerebral. 
Localizações. Disfunções de centros funcionais particulares no cérebro. Prosencéfalo 
(parte anterior do cérebro). Telencéfalo. Córtex cerebral. Diencéfalo (talamoencé- falo). 
Substância branca. Mesencéfalo (cérebro intermédio). Corpos quadrigeminais. 
Pedúnculos cerebrais. Istmo cerebral de Vieussens. Metencéfalo (cérebro posterior). 
Rombencéfalo. Cerebelo. Protuberância anular. Mielencéfalo. Medula oblonga (bolbo 
cerebroespinal). Meninges cerebrais 

616.831-001.3 Concussão cerebral 

616.831-002 Encefalite. Inflamação do cérebro 

616.831-005 Disfunções circulatórias do cérebro 

616.831-005.1 Apoplexia cerebral. Hemorragia cerebral. Derrame 

616.831-005-6 Trombose cerebral 

616.831-005.7 Embolismo cerebral 

616.831-009.7 Cefaleia. Dor na região cerebral. Dor de cabeça 

616.832 Doenças orgânicas da coluna e medula vertebrais. Doenças da coluna vertebral e de 
parte do sistema nervoso. Mielopatias 

616.833 Sistema nervoso periférico. Plexos nervosos. Neurocirurgia periférica. Neurotomia. 
Transecção de um nervo. Nervos cranianos. Nervos sensoriais. Nervos cervicais. Nervos 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

277 

torácicos. Nervos lombares e sacrais. Plexos lombares. Plexos sacrais. Nervos gluteais 
(nervo das nádegas). Plexos genitais 

616.833-002 Neurite periférica. Inflamação dos nervos periféricos 

616.833-009.7 Neuralgia periférica 

616.833.2 Nervo espinal. Raízes dos nervos espinais. Queixas radiculares 

616.834 Gânglios nervosos em geral. Gânglios cerebrospinais 

616.834-002.1 Ganglionite aguda. Herpes zoster 

616.839 Sistema nervoso autónomo. Sistema nervoso simpático. Sistema nervoso 
parassimpático. Sistema nervoso vago 

616.85 Neurose orgânica. Neuropatias 

616.851 Coreia. Dança de São Vito. Coreia de Huntington. Atetose 

616.853 Epilepsia 

616.854 Tétano 

616.857 Enxaqueca 

616.858 Paralisia agitante. Doença de Parkinson 

616.859.1 Náusea. Indisposição. Enjoos de várias origens. Enjoo de movimento (enjoo de viagem). 
Enjoo de mar. Enjoo de ar. Enjoo de carro 

616.89 Psiquiatria. Psiquiatria patológica. Psicopatologia. Frenopatias. Psicoses. Anomalias 
mentais. Estados mentais mórbidos. Distúrbios de comportamento e emocionais 

616.89-008 Disfunções mentais e os seus sintomas. Sintomatologia psiquiátrica 

616.89-008.1 Disfunções mentais em geral 

616.89-008.42 Disfunções da sensação e da percepção. Alucinações. Ilusões. Delírios alucinatórios, 
psicoses. Alucinoses. Euforia 

616.89-008.43 Disfunções do movimento, ou das funções motoras, como um processo psiquiátrico. 
Disfunções na escrita e no desenho. Escrita e desenho dos que apresentam disfunções 
mentais. Disfunções da expressão facial ou gesticulação. Hipermimia. Ecopatia. 
Ecocinése. Hipomimia. Dismimia. Amimia. Fazer caretas. Maneirismos. Disfunções da 
expressão, do discurso. Verbigeração. Verbomania. Logorreia. Loquacidade psicótica. 
Ecolalia. Coprolalia. Discurso estereotipado. Neologismo. Ouotomania. Expressar através 
de palavras difamatórias. Disratria. Disfemia. Disfasia. Dificuldade de falar. Dislogia. 
Disfunções na formação de pensamentos. Disfunções na enunciação, pronunciação. 
Incoerência articulatória. Dislalia. Perda de poder de fala e de apreensão verbal. Afasia. 
Alexia. Dislexia. Incapacidade de pronunciar palavras. Incapacidade de pronunciar letras 

616.89-008.44 Disfunções dos sentimentos, emoções, instintos, paixões. Disfunções do instinto de 
conservação. Ideias fixas. Obsessões. Medos obsessivos. Ansiedade. Insegurança, 
preocupação, medo, tremor patológico. Distorções patológicas. Deglutição compulsiva 
de objectos. Coprofagia. Escatofagia. Toxicomania. Algofilia. Algolagnia. Atracção pela 
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dor. Masoquismo patológico. Diminuição e abolição. Sitofobia. Aversão patológica à 
comida. Jejum compulsivo. Anorexia nervosa. Suicídio. Auto – mutilação. Psicopatologia 
sexual. Anormalidades psicossexuais. Inversões. Desvios, perversões sexuais. 
Erotomania. Satiríase. Ninfomania. Sadismo. Masoquismo. Inversões sexuais. 
Homossexualidade. Bissexualidade. Actos homossexuais dos homens e das mulheres. 
Lesbianismo. Sodomia. Incesto. Falta de apetite sexual. Impotência psicológica. Frigidez. 
Anafrodisia. Misoginia. Androfobia. Disfunções dos instintos morais. Insanidade moral. 
Depravação moral. Cleptomania. Roubar compulsivamente, etc. Ódio. Desconfiança. 
Queixa. Sensação de descontentamento. Manutenção de rancor. Mania da perseguição. 
Piromania (incendiarismo). Incendiar compulsivamente. Incendiário. Mania da 
destruição. Cólera, raiva, fúria compulsiva. Agressividade. Crueldade. Brutalidade. 
Disfunções dos sentimentos políticos e religiosos. Mania religiosa, mística. Milagres, 
êxtase, visões. Zelo reformista. Disfunções das faculdades estéticas e intelectuais. 
Manias intelectuais. Disfunções do comportamento, da conduta. Coqueirismo. 
Negligência, aparência descuidada. Sujidade. Impropriedade. Indecência 

616.89-008.45 Disfunções das ideias (da capacidade de formação de pensamentos), da abstracção, do 
julgamento. Disfunções da razão, da imaginação, da ordenação e associação de ideias 

616.89-008.46 Disfunções da memória. Hipermenésia. Poderes anormais de memória. Paramnésia. 
Enfraquecimento da memória. Amnésia. Perda de memória. Síndroma de Korsakoff ou 
psicose 

616.89-008.47 Disfunções da atenção. Perda do poder de concentração. Aprosexia 

616.89-008.48 Disfunções da força de vontade, actividade, carácter, comportamento, condição. 
Hiperbulia. Hiperactividade patológica. Disfunções da actividade. Agitação. Trabalho 
compulsivo. Ataque. Acção impulsiva. Mania. Força irresistível. Paranóia abortiva. 
Obstinação. Assertividade compulsiva. Negativismo. Contradição compulsiva. Abulia. 
Inactividade patológica. Apatia. Indiferença. Passividade. Falta de confiança. Disfunções 
da personalidade. Alteração, fragmentação, dissociação de personalidade. Personalidade 
dividida. Alterações do carácter. Trabalho, brincadeiras e ocupações dos que 
apresentam desordem mental 

616.891 Psiconeuroses (neuroses). Histeria. Neurastenia. Exaustão, prostração nervosa. Fadiga 
anormal de causas neuróticas. Esgotamento nervoso. Neurose de ansiedade. Estado de 
ansiedade patológico e psiconeurótico. Psiconeurose obsessiva-compulsiva. Neuroses 
obsessivas e compulsivas (psicastenía) 

616.892 Psicoses orgânicas. Psicoses de origem orgânica, nervosa. Paralisia geral dos doentes 
mentais. Demência paralítica. Psicose senil. Demência senil. Presbiofrenia 

616.893 Confusão mental aguda. Delírio agudo (exaustão tóxica, febril, infecciosa) 

616.894 Reacções orgânicas crónicas. Estados de confusão crónicos. Demência orgânica 
(deterioração mental orgânica) 

616.895 Psicoses funcionais, emocionais, afectivas. Disfunções mentais psicogenéticas. Estados 
desordenados. Psicose maníaco-depressiva. Mania (exaltação, euforia, excitação 
comunicativa). Estado maníaco. Ciclotimia. Variabilidade de humor. Estados alternados, 
periódicos, cíclicos. Melancolia. Hipostenia. Psicose depressiva. Hipocondria (espírito 
deprimido). Torpor maníaco ou depressivo. Estados de choque. Estados mistos. 
Depressão agitada. Paranóia. Reacções paranóicas com desilusões sistematizadas. 
Esquizofrenia. Demência precoce. Esquizofrenia paranóica 

616.899 Deficiência mental (amência). Desenvolvimento mental retardado. Percepção 
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entorpecida e atraso mental. Debilidade mental. Débil mental (idade mental de 8 a 12 
anos). Imbecilidade (idade mental de 2 a 7 anos). Idiotice. Idiotice mongolóide. 
Cretinismo 

616.9 Doenças transmissíveis. Doenças, febres infecciosas e contagiosas 

616.91 Doenças febris infecciosas agudas 

616.912 Varíola. Alastrim 

616.914 Varicela. Catapora 

616.915 Sarampo 

616.916.1 Rubéola. Sarampo alemão 

616.917 Escarlatina 

616.918 Febre miliar 

616.92/.93 Vários tipos de febre. Gripe. Tosse convulsa. Coqueluche. Febre tifóide. Febre entérica. 
Febre paratifóide. Ferida oriental (furúnculo de Delhi. Ferida, úlcera de Aleppo). Vários 
tipos de febre tropical e exótica 

616.931 Difteria 

616.932 Cólera 

616.934 Psilose. Monilíase intestinal. Estomatite intestinal. Diarreia de Hill 

616.935 Desinteria. Diarreia tropical desinteriforme 

616.936 Malária. Febre dos pântanos. Paludismo. Febre palustre 

616.937 Tripanossomíases. Febre do tripanossoma. Doença do sono 

616.94 Doenças sépticas. Septicemia. Piemia. Sapremia. Fagedemia. Gangrena hospitalar 

616.97 Doenças venéreas. Venereologia 

616.971 Cancro dos tecidos moles 

616.972 Sífilis 

616.973 Gonorreia 

616.974 Quarta doença venérea. Infecção de Vincent dos órgãos genitais. Balanopostite 
ulcerativa e gangrenosa específica 

616.975 Quinta doença venérea. Linfogranuloma venéreo. Doença de Frei. Doença de Nicolas 
Favre. Linfopatia venérea. Doença de Durand-Nicolas-Favre 

616.98 Infecções específicas devido a organismos particulares. Infecções virais e bacterianas. 
Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH). Incluindo: Síndroma da 
Imunodeficiência Adquirida (SIDA). 
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Nota: Classifique aqui as infecções não fornecidas em 616.91/.97 e que não podem ser 
classificadas com uma parte do organismo; pode utilizar adicionalmente como segunda 
notação as classes 578/579 

616.99 Infecções parasíticas de origem animal e vegetal. 

Nota: Classifique aqui as infecções não fornecidas em 616.91 /.97 e que não podem ser 
classificadas com uma parte do organismo 

616.992 Infecções por parasitas vegetais. Fitoses. Micoses 

616.993 Infecções por parasitas animais. Zoonoses. Infecções por protozoários. Amebíases. 
Leishmaniose. Kala-azar. Infecções por esporozoários. Coccidioses. Anaplosmoses. 
Piroplasmoses 

616.995.1 Infecções por parasitas. Helmintíases. Infestações por ténias. Infestações por 
trepanossomas do fígado. Infestações por tremátodos dos pulmões. Infestações por 
tremátodos do sangue. Bilharzioses. Esquistossomoses. Infestações por nemátodos. 
Lombriga. Tricorioses. Filarioses. Ascaridioses. Ténia. Ancilostomíase. Oxiurose. 
Infestações por oxiúros. Sarna. Infestações por ácaros. Febre dos carrapatos. Escabiose. 
Sarna. Sarna dos cães. Infestações por insectos. Miase (doença das moscas) 

617 CIRURGIA. ORTOPEDIA. OFTALMOLOGIA 

617-7 Instrumentação e equipamento. 

Nota: Utilizar para finalidades específicas, mas não como local principal para estes 
assuntos, que estão em 615.4; subdividir como em 616-7 

617.3 Ortopedia em geral 

617.5 Afecções de regiões específicas. Autoplastia regional. Cirurgia regional de partes 
particulares do organismo. Reconstrução de órgãos particulares 

617.51 Cabeça. Crânio 

617.52 Face 

617.53 Pescoço 

617.54 Tronco, tórax e caixa torácica. Peito, Cavidade torácica. Costas. Região espinhal 

617.55 Abdómen. Parede abdominal. Região epigástrica. Fossa epigástrica. Região abdominal 
superior, lateral e posterior Hipocôndrio. Espaço de Traube. Tecido subperitoneal. 
Regiões retroperitoneal e periaórtica. Região umbilical. Região abdominal lateral. Região 
mesogástrica. Fossa ilíaca. Região inguinal. Regiões lombares, sacral e coccígea 

617.57 Membros superiores. Ombro. Região do ombro. Região deltóide. Braços. Cotovelo. 
Antebraço. Carpo. Articulação do pulso. Parte anterior da mão. Mão. Metacarpo. Os 
dedos. Falanges 

617.58 Membros inferiores. Coxas. Região das coxas. Joelho. Perna. Barriga da perna. Região da 
barriga da perna. Anca. Tarso. Pé. Dedos dos pés. Falanges 

617.59 Nádegas 
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617.7 Oftalmologia. Disfunções do olho e seu tratamento 

617.7-001.1 Efeito da luz sobre o olho. Queimaduras do olho 

617.7-001.3 Contusão ocular. Ferida no olho. Olho negro. Esmagamento do olho, etc. Efeitos de 
agentes corrosivos, cáusticos sobre o olho 

617.7-001.4 Feridas do olho 

617.7-001.5 Ruptura. Perfuração do olho 

617.7-001.6 Deslocações do olho 

617.7-002 Inflamação do olho em geral. Oftalmia. Oftalmite. Olho vermelho 

617.7-003.6 Corpos estranhos (areia, pó, etc.) no olho 

617.7-006 Tumores do olho 

617.7-007 Malformações do olho. Glaucoma 

617.7-009.7 Fotofobia. Intolerância ocular à luz 

617.7-072.1 Oftalmoscopia. Oftalmoscópios 

617.7-089 Tratamento do olho. Cirurgia ocular. Óculos. Lentes de contacto. Óculos protectores. 
Óculos anti-radiação. Pensos oculares. Próteses oculares. Olhos artificiais. Olhos de 
vidro, etc. Enucleação do olho 

617.71 Revestimentos fibrosos, túnicas do olho 

617.711 Conjuntiva. Transplante de conjuntiva 

617.711-002 Conjuntivite. Inflamação da conjuntiva 

617.713-002 Ceratite. Inflamação da córnea 

617.715 Esclerótica. Revestimento esclerótico. Parte branca do olho 

617.72 Segmento anterior do olho. Úvea 

617.721 Íris. Camadas pigmentadas do olho. Pupila 

617.723 Coróide 

617.725 Corpos ciliares. Processo ciliar 

617.726 Acomodação 

617.73 Retina. Nervo óptico 

617.731 Nervo óptico 

617.732 Disco óptico 
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617.735 Retina. Oftalmoscopia da retina 

617.735-002 Retinite. Inflamação da retina 

617.735-007.2 Separação da retina 

617.736 Mácula lútea. Fóvea central 

617.74 Sistema diotrópico do olho 

617.741 Cristalino 

617.741-004.1 Cataratas. Opacificação das lentes 

617.742 Zona de Zinn. Canal de Petit 

617.747 Humor vítreo. Corpo vítreo 

617.749 Humor aquoso. Câmaras anterior e posterior 

617.75 Disopia. Distúrbios da visão. Defeitos da visão 

617.751 Acuidade Visual (Av). Grau de nitidez da visão. Avaliação da acuidade visual. Testes de 
visão. Quadros de teste. Optótipos. Optometria. Ambliopia. Obscurecimento da visão 
em condições de luz normal (acuidade visual entre 6/7.5 e 3/60). Acuidade visual inferior 
a 3/60. Perda total ou parcial de acuidade. Cegueira. Perda da visão 

617.753 Erros de refracção. Hiperopia (hipermetropia) (erro esférico médio positivo). Dificuldade 
de ver objectos a curta distância. Dificuldade de ver objectos ao perto. Miopia (erro 
esférico médio negativo). Dificuldade de ver objectos a longa distância. Estigmatismo. 
Presbiopia. Anisometropia. Diferença de esfera ou cilindro superior a 2.0 D. Aniseiconia 

617.754 Campo visual. Escotoma. Ponto escuro (ponto de cegueira mórbida) 

617.755 Distúrbios do sentido da visão (fotorrecepção), da sensibilidade à luz, da adaptação. 
Cegueira diurna (hemeralopia). Cegueira nocturna (nictalopia) 

617.758.1 Estrabismo concomitante (strabismus concomituns) 

617.758.2 Heterofiria. Esoforia. Hiperforia 

617.758.3 Poliopia. Visão múltipla 

617.758.5 Micropsia. Macropsia. Megalopsia. Metamorfosia 

617.758.6 Supressão. Inibição 

617.758.7 Fixação excêntrica 

617.758.8 Correspondência anormal da retina 

617.76 Órgãos acessórios do olho. Anexos oculares. Região orbital 

617.761 Tendões e músculos oculares extrínsecos 
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617.761-009 Estrabismo em geral. Nistagmo. Assinergia. Movimentos oculares descoordenados 

617.764 Aparelho lacrimal. Glândulas lacrimais (glândulas das lágrimas) 

617.77 Pálpebras. Região palpebral 

617.774 Pestanas 

617.775 Glândulas sebáceas. Glândulas de Zeis 

617.775-002.1 Hordéolo externo. Terçolho externo 

617.776 Glândulas de Meibom 

617.776-002.1 Hordéolo interno. Terçolho interno 

617.776-002.2 Calázio 

617.777 Glândulas de Moll 

617.78 Órbita ocular 

618 GINECOLOGIA. OBSTETRÍCIA 

618-089.8 Operações obstétricas 

618-7 Instrumentos e equipamento. 

Nota: Subdividir como em 616-7; utilizar para finalidades específicas, com as subdivisões 
de 618, mas não como classe principal para esses assuntos que se encontram em 615.4 

618.1 Ginecologia. Patologia das mulheres. Cirurgia ginecológica. Operações ginecológicas 

618.11 Ovários. Ovariectomia. Ooforectomia. Remoção cirúrgica dos ovários. Esterilização 
ovárica 

618.11-006 Tumores ováricos. Quistos ováricos 

618.111 Folículos 

618.112 Óvulos. Corpo lúteo. Corpo fibroso. Corpo albicans. Atresia dos folículos 

618.12 Oviductos (trompas de Falópio). Salpingectomia. Remoção cirúrgica das trompas de 
Falópio. Esterilização das trompas 

618.13 Órgãos periuterinos. Peritoneu e pélvis feminino. Ligamentos uterinos. Bolsa útero-
rectal 

618.131 Ligamentos uterinos. Paramétrio. Perimétrio 

618.132 Pélvis. Tecido celular e peritoneu 

618.138 Bolsa útero-rectal. Bolsa de Douglas 

618.14 Corpo do útero (útero). Cavidade uterina. Glândulas uterinas. Endométrio (membrana 
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mucosa uterina). Miométrio (revestimento muscular uterino). Endoscopia ao útero. 
Exame intra--uterino. Utilização de dilatadores no útero. Irrigação, banho, lavagem do 
útero. Tratamento e cirurgia do útero. Suportes uterinos. Pessários. Abrasão, curetagem 
do útero. Histerotomia. Incisão do útero 

618.14-002 Metrite. Endometrite. Inflamação do útero, do endométrio 

618.14-005 Distúrbios circulatórios do útero. Hemorragia, sangramento do útero. Metrorragia. 
Metrotaxia. Congestão uterina. Estase uterina. Edema uterino 

618.14-006 Tumores, quistos, miomas uterinos. Histeromioma. Cancro do útero 

618.14-007.4 Prolapso (proptose) do útero. Histeroscopia (metroptose). Útero descaído 

618.14-007.5 Desvio estrutural, má orientação do útero. Alongamento, ante versão, retroversão, 
lateroversão, etc., do útero 

618.141 Miométrio. Músculos uterinos 

618.143 Fundo 

618.144 Pavilhão uterino 

618.145 Glândulas uterinas 

618.146 Cérvix uterino. Istmo do útero. Canal cervical 

618.147 Mucosa cervical 

618.148 Glândulas cervicais 

618.15 Vagina 

618.15-008.8 Secreções vaginais. Descarga vaginal. Leucorreia 

618.152 Hímen 

618.16 Órgãos genitais externos femininos. Vulva 

618.161 Monte-de-vénus. Púbis 

618.162 Grandes lábios 

618.163 Pequenos lábios 

618.164 Uretra feminina 

618.165 Clitóris 

618.166 Ductos de Skene 

618.167 Glândulas de Bartholin 

618.17 Vida sexual feminina. Distúrbios funcionais dos órgãos genitais femininos. Higiene sexual 
da mulher. Higiene dos órgãos sexuais femininos 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

285 

618.17-008.1 Defloração. Perda da virgindade. Ruptura do hímen. Frigidez. Falta de resposta sexual da 
mulher 

618.17-008.8 Menstruação. Períodos menstruais 

618.172 Menarca. Início da menstruação 

618.173 Menopausa. Paragem da menstruação. Distúrbios da menopausa 

618.174 Menorragia. Menstruação excessivamente abundante. Metrorragia. Outros 
sangramentos uterinos para além da menstruação normal 

618.175 Dismenorreia. Menstruação dolorosa. Dores menstruais 

618.176 Amenorreia. Falta de menstruação 

618.177 Esterilidade, infertilidade na mulher. Inseminação artificial 

618.179 Fertilidade na mulher 

618.18 Períneo feminino 

618.19 Glândulas mamárias. Seios. Mastectomia. Amputação dos seios 

618.19-002 Mastite. Inflamação mamária 

618.19-006 Tumores nos seios. Cancro da mama 

618.191 Mamilos. Auréolas 

618.191-002 Telite. Inflamação maxilar 

618.2 Obstetrícia. Tocologia. Gravidez. Fisiologia da gravidez. Ciesiologia. Diagnóstico da 
gravidez. Sintomas da gravidez. Cuidados médicos da mulher grávida. Cuidados e 
higiene da mulher grávida 

618.21 Órgãos genitais na gravidez 

618.231 Duração da gravidez 

618.232 Posição do feto. Apresentação do feto à nascença 

618.25 Gravidez múltipla. Gémeos, etc. 

618.29 Características do feto durante os vários estádios da gravidez, e da criança à nascença. 
Tamanho. Peso. Sexo 

618.3 Patologia da gravidez. Complicações da gravidez (enjoos matinais) 

618.3-008.6 Distúrbios endócrinos na gravidez. Toxemia da gravidez. Hepa -totoxemia 

618.31 Gravidez extra-uterina. Gravidez ectópica. Gravidez nas trompas 

618.32 Patologia do óvulo e embrião 
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618.33 Patologia do feto 

618.331 Posição anormal de todo o feto 

618.32 Posição anormal de uma parte do feto 

618.33 Morte e retenção do feto 

618.34 Patologia dos apêndices fetais. Saco vitelino. Alantóides. Córion. Amnio 

618.36 Placenta 

618.38 Cordão umbilical 

618.39 Nascimento prematuro e retardado. Aborto. Aborto espontâneo Aborto induzido pelo 
médico. Término da gravidez através de fármacos. Aborto induzido cirurgicamente. 
Término da gravidez através de cirurgia 

618.4 Nascimento. Entrega. Parto. Fisiologia do parto. Eutocia. Parto normal. Tratamento 
durante o parto. Preparação. Assepsia. Anti-sepsia. Posicionamento para a expulsão. 
Anestesia. Analgesia 

618.41 Órgãos genitais durante o parto. Contracções uterinas. Dores de parto. Ruptura 
espontânea das membranas. Descarga de líquido amniótico 

618.43 Criança durante o parto 

618.431 Comportamento fetal intra-uterino. Sons fetais. Choro, respiração, soluços. Defecação 

618.432 Posição do feto. Apresentação do feto no nascimento 

618.436 Redução do tamanho, posição e moldura da cabeça 

618.437 Descida. Rotação intrapélvica 

618.438 Expulsão. Parto 

618.439 Viabilidade. Nascimento de um feto morto 

618.44 Apêndices fetais durante o parto e nascimento 

618.46 Placenta. Separação, expulsão da placenta. Pós-nascimento 

618.47 Umbigo 

618.48 Cordão umbilical 

618.492 Nascimento de gémeos 

618.495 Nascimento de várias crianças. Trigémeos 

618.498 Nascimento de monstros. Crianças deformadas 

618.499 Nascimento post-mortem 
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618.5 Patologia do parto. Distocia. Parto dificil. Parto induzido pelos médicos. Indução por 
fármacos. Parto induzido por manipulação. Indução por massagem. Parto induzido por 
cirurgia. Expressão do feto. Extracção manual do feto. Utilização de fórceps 
obstétricos, alavancas. Versão do feto. Desmembramento do feto. Embriotomia. 
Secção cesariana 

618.51 Distocia uterina. Anomalias dos órgãos genitais femininos. Inércia uterina. Espasmos 
vaginais e uterinos 

618.52 Distocia pélvica. Anomalias da pélvis feminina 

618.53 Distocia fetal. Anomalias do feto 

618.531 Forma e tamanho anormal. Hidrocefalia 

618.532 Apresentação ou posição anormal 

618.536 Desvios à normalidade na redução do tamanho, na apresentação e molde da cabeça. 
Versão espontânea. Alteração da posição 

618.537 Anomalias no surgimento. Giro dentro da pélvis 

618.54 Distocia dos anexos. Anomalias dos apêndices fetais 

618.56 Distocia da placenta. Anomalias do pós-nascimento, placenta, separação, expulsão 

618.58 Separação e expulsão do cordão umbilical 

618.6 Curso normal do puerpério: fisiologia, higiene. Período pós-parto. Involução dos 
órgãos genitais. Lactação. Involução dos órgãos sexuais. Lactação. Amamentação 

618.7 Patologia do puerpério, período pós-parto 

618.7-002 Febre puerperial (febre de nascimento) 

618.71 Involução patológica dos órgãos sexuais 

618.73 Patologia da lactação 

62 ENGENHARIA. TECNOLOGIA EM GERAL 

621-1/-9 Características gerais e pormenores das máquinas, equipamentos, fábricas, processos 
e produtos 

Nota: A palavra «máquina» é usada em 62-1/-9 para designar ferramentas, 
equipamentos e instalações assim como os respectivos componentes. Estes auxiliares 
especiais são aplicáveis desde 62 a 69, excepto quando indicado em contrário. Os 
auxiliares -9... estão indicados em 66-9 

62-1 Características gerais das máquinas, etc. 

Nota: Os auxiliares 62-1 não se aplicam em 633/635, 66, 678, 687 e suas subdivisões. 
Apenas 62-11... e 62-18... são aplicáveis em 624 e suas subdivisões 

62-11 Desenho e características da construção em geral. Forma, esquema e disposição dos 
principais componentes 
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62-111 Máquinas segundo o eixo, o alinhamento 

62.112 Máquinas segundo o tipo de construção. Construção auto-sus tentada. Construção 
simples (por exemplo: construção em mono-bloco). Construção em secções. Estruturas 
construídas, compostas, complexas, múltiplas. Construção pré-fabricada. Montagem das 
partes, módulos. Sistema de construção por unidades. Máquinas segundo outros tipos 
de construção 

62-113 Máquinas de operação simples, máquinas de movimentos simples 

62.114 Máquinas de acção, operação, movimento, funções múltiplas. Máquinas de peças 
múltiplas 

62-115 Máquinas com funções variáveis. Máquinas de dupla finalidade Máquinas de finalidade 
múltipla. Máquinas para todas as finalidades. Máquinas universais 

62-118 Máquinas de movimento alternativo 

62-119 Outras máquinas (por exemplo: máquinas com tracção oscilante. Máquinas com tracção 
flexível) 

62-12 Máquinas de movimento alternativo (motores a pistão) em geral Forma, desenho, 
arranjo dos componentes principais 

62-121 Máquinas com um cilindro. Máquinas de cilindro único 

62-122 Máquinas com cilindros paralelos, em fila 

62-123 Máquinas com vários cilindros oblíquos, em V 

62-124 Máquinas com cilindros alinhados em torno de um eixo. Motores com cilindros 
colocados em linha. Motores em fila 

62-125 Máquinas com cilindros compostos 

62-127 Máquinas com cilindros paralelos dispostos de forma circular em torno de um eixo, de 
placa circular oblíqua. Máquinas de esguichar 

62-128 Máquinas de cilindros rotativos 

62-129.1 Máquinas de cilindros oscilantes 

62-13 Máquinas de movimento rotativo em geral. Forma, desenho e arranjo dos componentes 
principais 

62-133 Máquinas de movimento rotativo, semi-rotativo ou pendular, ou de movimento 
semelhante a uma rotação 

62-135 Motores e peças accionados por turbinas em geral. Turbomáquinas segundo o número 
de anéis de lâminas. 

62-136 Turbomáquinas segundo o tipo de invólucro 

62-137 Motores e peças accionados por força centrífuga em geral 
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62-14/-15 Caracterização das máquinas segundo o modo de acção dos meios utilizados (fluidos) 

62-14 Máquinas de movimento alternativo (motores de pistão) segundo o modo de acção dos 
fluidos utilizados 

62-141 Máquinas de acção única 

62-142 Máquinas de acção dupla 

62-143 Máquinas de corrente única 

62-144 Máquinas movidas por explosão, combustão, alta pressão espontânea. Máquinas de 
acção quádrupla 

62-146 Máquinas compostas. Máquinas de acção progressiva. Acção em série. Fase única. Duas 
ou mais fases 

62-147 Máquinas de acção paralela. Acção em paralelo 

62-15 Turbomáquinas segundo o modo de acção dos fluidos utilizados 

62-151 Acção directa (impulsão) 

62-152 Reacção 

62-153 Impulsão e reacção combinadas 

62-154 A entrada axial 

62-155 A entrada radial 

62-156 Entrada axial e radial combinadas 

62-157 A entrada tangencial 

62-158 A entrada parcial ou total 

62-16/-17 Máquinas segundo a utilização do fluido, vapor 

62-161 Máquinas de expansão monofásica 

62-162 Máquinas de expansão multifásica em um cilindro 

62-164 Máquinas de expansão multifásica em mais do que um cilindro 

62-168 De contrapressão. Medição, controle, variação da folga 

62-169 Máquinas de condensação (motores condensadores) 

62-171 Máquinas de escape livre ou de extracção mecânica 

62-172 Máquinas de extracção intermediária, sangria do fluido de escape. Recuperação do 
escape 
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62-173 Máquinas de fluido aquecido, reaquecido ou superaquecido 

62-174 Máquinas a vapor sob pressão. Máquinas a vapor de baixa pressão. Máquinas a vapor de 
alta pressão 

62-175 Máquinas de fluidos mistos (por exemplo: vapor e água) 

62-176 Máquinas a outros tipos de vapor (por exemplo: a vapor de mercúrio) 

62-18 Máquinas segundo as dimensões, mobilidade, peso, velocidade, precisão 

62-181 Segundo as dimensões, o tamanho. Segundo dimensões lineares. Comprimento. 
Amplitude (largura). Altura 

62-182 Segundo a mobilidade, a conversibilidade e a permutabilidade. Partes integrais da 
estrutura. Fixas, estacionárias, imóveis (mas não integradas). Embutidas. Integradas. 
Móveis. Portáteis. Transportáveis. Giratórias. Dobráveis. Desdobráveis. Desmontáveis. 
Empilháveis. Grau de alterabilidade. Máquinas removíveis. Destacáveis. Segundo o grau 
de utilização. Descartáveis. Para utilização única. Reutilizável. Para utilização repetida 

62-183 Segundo o peso. Pesadas. Leves 

62-185 Segundo a velocidade. Velocidade de rotação em geral. Velocidade dos processos 

62-186 Segundo a capacidade, aptidão 

62-187 Segundo o grau de precisão. De baixa precisão. De precisão média. De alta precisão 

62-188 Segundo o grau de variabilidade. Invariáveis. Imutáveis. Estáveis. Variáveis. Modificáveis 

62-189.2 Dosagem. Medição. Grandezas mensuráveis 

62-192 Máquinas segundo a sua fiabilidade 

62-2 Partes fixas e móveis, componentes de máquinas 

Nota: Os auxiliares 62-2... não são aplicáveis a 633/635, 679.8 e suas subdivisões 

62-21 Partes fixas em geral. Envoltórios, caixas, estojos, molduras, montagens, suportes 

62-213 Envoltórios ou caixas de máquinas em geral 

62-214 Caixas, molduras, montagens de componentes de máquinas 

62-216 Elementos das caixas, molduras, montagens 

62-217 Bases de fundação. Placas de fundação. Placas de base 

62-218 Fundações fixas. Montagens. Alicerces de alvenaria, de tijolos, cimento, etc., para a 
montagem de máquinas 

62-219 Dispositivos reguláveis ou móveis para partes ajustáveis. Plataformas. Suportes. Escoras. 
Tripés. Colunas 

62-22 Partes fixas associadas a elementos móveis 
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62-222 Cilindros. Corpo dos cilindros 

62-224 Cabeça dos cilindros. Câmaras de combustão e pré-combustão. Câmaras auxiliares. 
Câmaras de pré-combustão. Tubos de comunicação. Canos de distribuição. Câmaras de 
entrada e saída 

62-225 Ductos. Bocais. Esguichos 

62-226 Anéis de guia, lâminas, ventoinhas das turbomáquinas e semelhantes 

62-229 Portadores de ferramentas e das peças a trabalhar. Dispositivos de alimentação e 
descarga. Mecanismos de alimentação 

62-23 Mecanismos de transmissão. Elementos de transmissão de força mecânica. Dispositivos 
de fixação 

62-231 Construção de mecanismos de transmissão. Mecanismos de sistemas lineares. Pares 
cinéticos. Mecanismos acoplados. Mecanismos centrados automaticamente. Mancal 
radical. Bielas. Porca de parafuso roscado (macho e fêmea) 

62.232 Peças de mecanismos de transmissão de movimento alternativo. Bielas ou hastes de 
acoplamento. Manivelas 

62-233 Peças de mecanismos de transmissão de movimento rotativo. Eixos. Roscas. Rodas 
dentadas. Rolamentos em esferas. Mancal de roletes 

62-234 Elementos para conversão de movimentos rectilíneos em movimentos rotativos. Eixos 
em Z. Pratos rotativos 

62-235 Transmissões e propulsão flexíveis 

62-236 Dispositivos de transmissão como peças de máquinas 

62-237 Guindastes e aparelhos de elevação como peças de máquinas 

62-238 Dispositivos de fixação. Dispositivos para limitação de movimentos 

62-24 Peças de movimento alternativo em geral 

62-242 Pistões 

62-25 Peças rotativas em geral 

62-251 Pistões rotativos 

62-252 Tambores. Tambores cilíndricos. Tambores cónicos. Cubos de roda 

62-253 Rotores. Rodas. Discos 

62-254 Rodas. Elementos das rodas (aros, raios) 

62-26 Elementos oscilantes rígidos 

62-27 Elementos oscilantes elásticos. Peças móveis flexíveis 
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62-272 Molas. Molas pneumáticas. Molas de borracha. Molas em anéis 

62-278 Diafragmas. Membranas elásticas 

62-29 Peças como ferramentas 

62-3 Elementos e peças de controle de fluidos. Válvulas, registos, etc. 

Nota: Os auxiliares de 62-3... não são válidos para 626, 66 1.18, 662.2 e 681.6 e suas 
subdivisões 

62-31 Peças de controle de fluidos de movimento alternativo. Válvulas corrediças 

62-312 Válvulas corrediças de gatilho fixo (ou de expansão invariável) 

62-313 Válvulas corrediças distribuidoras com válvulas corrediças de gatilho fixo 

62-314 Válvulas cilíndricas de movimento (válvulas de manga). Válvulas de êmbolo 

62-315 Válvulas corrediças anulares, para turbinas 

62-32 Peças de controle de fluidos de movimento rotativo. Válvulas rotativas. Válvulas 
reguladoras. Válvulas corrediças 

62-33 Peças de controle de fluidos com movimento de elevação. Válvulas de elevação, etc. 

62-331 Válvulas de alimentação 

62-332 Válvulas de descarga 

62-333 Válvulas segundo o tipo de base. Válvulas de base plana. Válvulas de base cónica 

62-334 Válvulas calibradas (válvulas compensadas por pressão) 

62-335 Válvulas de chapeleta ou de repercussão. Válvulas com cabeça e balancins livres (com ou 
sem molas) 

62-336 Bases ou assoalhos de válvulas. Lanternas ou cestos de válvulas 

62-34/-38 Mecanismos de comando de peças de controle de fluidos. Engrenagens de válvulas e 
peças de comando das válvulas em geral 

62-34 Engrenagens e peças de comando das válvulas em geral. Movimentos em geral, sem 
distinção do tipo de válvula 

62-341 Movimentos por meio de manivelas, excêntricos e dispositivos similares 

62-342 Movimentos por meio de engrenagens, rodas dentadas 

62-343 Movimentos por meio de carnes 

62-344 Movimentos de curso variáveis, com regulação da alimentação ou do fluxo 

62-347 Movimentos electricamente accionados 
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62-35 Peças de comando para engrenagens de válvulas corrediças 

62-37 Peças de comando para engrenagens de válvulas rotativas 

62-38 Peças de comando para engrenagens de válvulas de elevação. Chapeletes 

62-39 Dispositivos para fechamento positivo de encanamentos. Dispositivo de aspersão. 
Dispositivos de escoamento 

62-396 Dispositivos para fechamento positivo de encanamentos 

62-397 Dispositivos de aspersão. Dispositivos de escoamento 

62-398 Dispositivos diversos de escoamento e transbordamento 

62-4 Estado, condição, forma dos materiais, objectos, produtos 

Nota: Os auxiliares de 62-4 não se aplicam a 621.4 e suas sub-divisões 

62-403/-405 Estado de agregação dos materiais. 

Nota: Para processamento e aplicação das características e condições segundo o estado 
de agregação utilizar -91 1... das classes 66-911... 

62-403 Estado gasoso (incluindo sólidos e líquidos em estado gasoso) 

62-404 Estado líquido. Estado liquefeito 

62-405 Estado sólido. Estado solidificado. Materiais sólidos sem forma definida, em partículas. 
Material a granel. 

Nota: Utilizar apenas quando for necessário dar ênfase aos estados gasoso ou líquido 

62-408 Condição da superfície dos objectos. Coberta. Revestida. Irregular. Lisa, etc. 

62-41 Objectos de superfície plana. Blocos. Placas. Lâminas. Chapas. Tiras 

62-412 Formas brutas dos objectos para processamento posterior. Em metalurgia: lingotes, 
barras, placas. Na indústria da madeira, toras 

62-413 Chapas grossas (de 4,75 mm ou mais). Chapas pesadas. Chapas blindadas. Pranchas e 
tábuas grossas 

62-414 Chapas de espessura média (3 mm a < 4,75 mm) 

62-415 Chapas e lâminas finas (0,5 mm a < 3 mm). Papelão. Tecidos. Telas 

62-416 Objectos planos muito finos (menos de 0,5 mm). Chapas muito finas. Papel. Folhas 
metálicas, folhedos 

62-417 Objectos de superfície plana irregular 

62-418 Tiras. Fitas. Laços 

62-419 Folhas ou chapas de camadas múltiplas. Folhas compostas, reforçadas, compensadas. 
Laminados 
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62-42 Objectos perfilados. Materiais seccionados 

62-422 Secções sólidas. Perfis sólidos. Barras redondas, etc. 

62-423 Perfis vazados. Perfis em ângulo 

62-424 Secções com perfil tipo carril 

62-426 Fios simples, arames, fios metálicos, filamentos. Fios únicos, contínuos 

62-427 Objectos compostos de arames, fios, filamentos. Arames de fios múltiplos. Cordas. 
Cabos. Fitas entrançadas. Redes 

62-428 Objectos helicoidais, em espiral, torcidos. Objectos em forma de parafuso 

62-43/-49 Objectos não incluídos em 62-41/-42 

62-43 Objectos sólidos com formatos diversos 

62-431 Objectos prismáticos curtos. Blocos para construção. Tijolos. Briquetes. Telhas 

62-433 Cantos com diversos formatos. Arestas chanfradas. Biséis 

62-434 Objectos cilíndricos e cónicos curtos 

62-436 Objectos esféricos e esferoidais 

62-437 Objectos aerodinâmicos 

62-44 Moldes de diversos formatos. Sambladuras, machos tipo rabo-de-andorinha. Moldes 
serrilhados 

62-45 Objectos com ranhuras, estrias, rebitados, canelados 

62-46 Objectos ocos. Materiais de perfil vazado 

62-461 Perfis vazados. Perfis côncavos. Calhas. Canais abertos. Esgotos 

62-462 Perfis ocos fechados. Canos. Tubos. Mangueiras 

62-463 Objectos ocos esféricos com corte irregular 

62-464 Objectos ocos esféricos. Globos. Balões 

62-465 Objectos ocos abertos, hemisféricos, cilíndricos e semelhantes. Cadinhos. Provetas. 
Potes. Garrafas. Barris 

62-47 Objectos perfurados e anelares 

62-472 Objectos com furos (por punção, broca, sonda). Objectos perfurados 

62-477 Objectos anelares. Anéis 

62-478 Objectos com cavidades para redução do peso, circulação do ar, etc. Tijolos ocos ou 
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perfurados 

62-48 Formas e composição de materiais e produtos fibrosos. 

Nota: Subdividir 62-48 como em 677-48 

62-492 Materiais pulverulentos e granulosos. Pós. Poeiras 

62-493 Objectos pequenos de forma irregular. Flocos. Fragmentos. Aparas. Cavacos. Flocos 

62-494 Objectos compostos de fibras irregulares. Produtos de feltro 

62-5 Funcionamento e controle das máquinas e dos processos 

62-50 Tipos diferentes de controle e regulação 

62-51 Funcionamento e controle das máquinas em geral 

62-514 Controle com as mãos ou pés 

62-515 Dispositivos de controle diversos, especialmente para veículos 

62-519 Controle remoto. Direcção remota 

62-52 Máquinas e processos automáticos de funcionamento e controle 

62-521 Máquinas de controle mecânico, etc. 

62-522 Máquinas de controle hidráulico, por meio de fluidos, pneumático, etc. Máquinas de 
controle hidráulico (excepto as electro-hidráulicas) 

62-523 Máquinas de controle eléctrico. De controle electrotérmico 

62-524 Máquinas de controle térmico (excepto as electrotérmicas) 

62-526 Máquinas de controle por servomotores 

62-527 Máquinas, etc., accionadas a intervalos periódicos. Controles de tempo 

62-529 Controle sequencial automático 

62-53 Dispositivos para regular a posição, a dimensão, etc. 

62-531 Controle das grandezas mecânicas. Controle do comprimento, do volume dos ângulos, 
da aceleração 

62-533 Controle de quantidades físicas. Regulação do som. Regulação do tom. Regulação das 
grandezas acústicas. Regulação das grandezas ópticas, luz, cor, regulação das grandezas 
térmicas, eléctricas e magnéticas 

62-539 Precisão, regulação e ajuste (mecânico) 

62-54 Métodos de controle. Elementos de ligação entre o controlador e o ponto de controle 
em geral 

62-541 Regulação por acção mecânica em geral 
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62-543 Regulação pela acção sobre o fluido utilizado ou o fluido deslocado 

62-544 Reguiação pelo processo tudo - ou - nada em geral. Controle liga--desliga 

62-545 Processos diversos de controle ou regulação especialmente para máquinas de 
movimento alternado (motores a pistão) 

62-546 Métodos diversos de controle, especialmente para turbomáquinas 

62-55 Controladores. Reguladores. Comandos. 

Nota: Para fontes auxiliares de energia utilizar -52... 

62-551 Generalidades. Dispositivos para transmissão do movimento de controle. Controles em 
dois pontos em geral. Controles contínuos, constantes, em geral 

62-552 Reguladores centrífugos 

62-553 Controladores por acção mecânica. Por mudança de posição. Por mudança de pressão 

62-555 Controladores accionados por fenómenos físicos (por exemplo: radiações, luz, calor) 

62-556 Controladores accionados por fenómenos químicos 

62-558 Dispositivos de controle de tempo e duração das operações 

62-559 Controles mecânicos e outros, para fins especiais. Controles de segurança 

62-56 Controle do movimento por acção directa. Controle pela acção da inércia, de tampões 

62-562 Volantes. Volantes para correias de transmissão por roldana. Volantes de rodas 
dentadas 

62-563 Máquinas que funcionam como volantes 

62-565 Reguladores por inércia 

62-567 Dispositivos absorventes de choques. Amortecedores. Discos. Cabos, cordas, etc. 

62-57 Arranque. Acoplamento. Engrenagem 

62-571 Dispositivos mecânicos de arranque. Arranque por meio de maçanetas, alavancas, 
manivelas. Botão de arranque 

62-572 Arranque hidráulico 

62-573 Arranque eléctrico. Dispositivos de arranque electrodinâmico, electromagnético e 
electrotérmico 

62-574 Arranque por meio de processos térmicos. Arranque térmico (excepto electrotérmicos). 
Arranque por meio de explosivos 

62-575 Arranque pneumático. Arranque por vácuo 

62-576 Arranque por meio de servomotor 
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62-577 Accionamento periódico. Controle de tempo predeterminado. Por dispositivos de 
relojoaria 

62-578 Dispositivos de engrenagem. Acoplamentos. Controles de embreagem 

62-58 Controle de movimento, de funcionamento. Aceleração. Desaceleração. Reversão. 
Engrenagens 

62-581 Reversão do sentido do movimento. Reversão 

62-584 Mudança de movimento durante o arranque. Reversão durante o arranque 

62-585 Dispositivos para alterar a velocidade ou ritmo da transmissão 

62-586 Outros dispositivos diversos para aumentar a velocidade dos veículos. Redução do atrito. 
Redução do arrasto, da resistência ao ar. Alteração do deslocamento 

62-587 Engrenagens diferenciais 

62-588 Dispositivos de inactividade. Funcionamento com carga leve. Funcionamento sem carga. 
Funcionamento em ponto morto 

62-589 Movimento e direcção da ferramenta e da peça a trabalhar. Controle da alimentação e 
da direcção. Guias, etc. Movimento da ferra menta em múltiplas direcções 

62-59 Dispositivos de desaceleração, retardamento, paragem 

62-592 Travões. Processos de travagem 

62-594 Travões com dispositivos de amortecimento de choque 

62-595 Dispositivos de segurança (para elevadores) 

62-596 Excesso de velocidade. Dispositivos de paragem automática em caso de avaria ou 
acidente. Manípulo de emergência 

62-597 Componentes específicos dos travões 

62-6 Máquinas e instalações segundo os combustíveis, as fontes de calor 

Nota: Os auxiliares de 62-6... não são aplicáveis a 68 1.6 e suas subdivisões 

62-61 Gasóleo e outros combustíveis usados no processo de combustão (agentes de queima) 

6 2-611 Combustíveis em geral 

62-612 Ar primário 

62-613 Ar secundário 

62-62 Combustíveis gasosos 

62-621 Gases saturados 

62-622 Hidrogénio 
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62-623 Hidrocarbonetos variados. Metano. Propano. Butano 

62-624 Gases pobres 

62-626 Gás do produtor 

62-63 Combustíveis líquidos e sólidos fusíveis 

62-631 Combustíveis com baixo ponto de ebulição 

62-632 Mistura de combustíveis com baixo ponto de ebulição 

62-364 Combustíveis com elevado ponto de ebulição 

62-635 Combustíveis (sólidos à temperatura ambiente) liquidificantes (que se dissolvem) 

62-637 Combustíveis segundo a respectiva viscosidade 

62-64 Combustíveis líquidos combinados com ar e vapor de água 

62-65 Aquecimento eléctrico 

62-66 Combustíveis sólidos 

62-661 Combustíveis sólidos sob a forma de pó. Carvão em pó. Pó de carvão 

62-662 Combustíveis em pedaços. Combustíveis sob a forma de pedaços. Briquetes 

62-663 Combustíveis sólidos ricos, de alto teor calorífico 

62-664 Combustíveis sólidos pobres, de baixo valor calorífico 

62-665 Combustíveis sólidos de baixa potência 

62-666 Combustíveis sólidos segundo o teor dos resíduos: cinzas, escória, borras 

62-667 Combustíveis sólidos segundo a produção de fumo 

62-67 Outras fontes de energia 

62-68 Combustíveis sucedâneos. Energia recuperada. Calor, pressão, etc., secundários, 
residuais 

62-69 Aparelhos e dispositivos de aquecimento 

62-7 Serviço, manutenção, protecção de máquinas 

62-71 Dispositivos e sistemas de resfriamento 

62-711 Arrefecimento natural 

62-712 Arrefecimento pela circulação forçada de ar ou gás 

62-713 Arrefecimento pela circulação de líquidos 
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62-714 Dispositivos de arrefecimento para líquidos refrigerantes. Radia dores. Ventiladores. 
Líquidos refrigerantes 

62-715 Limpeza e outros tratamentos dos líquidos refrigerantes. Aditivos químicos 
anticongelantes. Anticongelantes 

62-716 Arrefecimento por evaporação de líquidos 

62-717 Arrefecimento por injecção de água 

62-719 Dispositivos para arrefecimento de peças durante o fabrico 

62-72 Lubrificação. Dispositivos de lubrificação. Dispositivos para cortar os óleos lubrificantes 

62-722 Sistemas de distribuição de lubrificantes. Lubrificação central 

62-725 Reservatórios, taças, caixas, de lubrificantes 

62-726 Lubrificação sob pressão. Caixas Stauffer 

62-728 Bombas de lubrificação 

62-73 Dispositivos de limpeza, purificação e filtragem dos fluidos utilizados: óleos, ar, água, 
etc. 

62-74 Disposição, localização, segundo o grau de protecção. Localizações. Instalações 

62-742 Ao ar livre. Instalações externas 

62-743 Instalações abrigadas 

62-744 Instalações interiores 

62-747 Instalações expostas a determinadas condições de tempo atmosférico: calor, frio, 
humidade, etc. 

62-75 Deformações das máquinas. Dispositivos de protecção 

62-751 Deformações e falhas causadas durante a montagem 

62-752 Dispositivos para absorção de choque, vibração, oscilação. Dispositivos de estabilização 
e compensação. Amortecedores e estabilizadores 

62-753 Dispositivos de compensação para expansão, tensão, flexão, torção. Dispositivos de com- 
pensação de deformações causadas pelo vento, mudanças de temperatura, geada, neve 

62-754 Efeito das forças axiais. Dispositivos de compensação das forças axiais 

62-755 Equilíbrio das massas em movimento 

62-756 Deformações e falhas causadas pela sobrecarga da máquina 

62-757 Precauções contra danos causados por corpos estranhos. Dispositivos para desvio ou 
eliminação de corpos estranhos. Dispositivos protectores para queda de pedras. 
Protectores contra a neve, etc. 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

300 

62-758 Caixas, estojos, recipientes em geral e dispositivos protectores similares 

62-759 Outros dispositivos de protecção. Dispositivos de protecção contra roubo. Dispositivos 
de segurança, alarmes 

62-76 Protecção de partes específicas das máquinas 

62-761 Revestimentos diversos de protecção que servem simultaneamente para outros fins. 
Camadas protectoras, vernizes, etc. 

62-762 Juntas, conexões estanques para fluidos à prova de pressão. Gaxetas. Vedantes. 
Isolamentos 

62-763 Colectores de poeira. Pára – lamas. Protecção contra a poeira, etc. Extractores de poeira 

62-764 Protecção de correntes de transmissão. Guarda - correntes ou cárters. Dispositivos de 
limpeza das correntes 

62-768 Protecção contra fenómenos físicos específicos. Protecção contra centelhas, etc. 

62-77 Dispositivos diversos para facilitar a construção, montagem, manutenção, limpeza, 
reparação, etc. 

62-771 Dispositivos para facilitar a construção, montagem, desmontagem. Dispositivos 
desmontáveis 

62-772 Partes, componentes e unidades específicas 

62-774 Dispositivos para facilitar o acesso às peças, para limpeza, reparações, etc. 

62-776 Dispositivos de limpeza. Escovas. Rascadores. Raspadores 

62-777 Dispositivos de identificação. Marcas, por exemplo letras, símbolos, pictogramas. 
Formas, cores distintivas 

62-78 Dispositivos para prevenção de acidentes do pessoal e do público 

62-781 Segurança de instalações em geral. Instalação de equipamentos de salvamento, de salva-
vidas. Instalação de pára-quedas, equipamento de amortecimento de quedas, etc. 

62-783 Dispositivos de prevenção de acidentes industriais. Dispositivos de segurança do 
trabalho. Alarmes. Sinalizações de alarme, do perigo. Barreiras de segurança, etc. 

62-784 Dispositivos para prevenção de mal-estar, indisposições e doenças. Instalações 
higiénicas e sanitárias 

62-785 Dispositivos de protecção de não operadores. Dispositivos de segurança para o público 

62-786 Fatos de protecção 

62-787 Dispositivos e meios para manter a visibilidade. Localização do operador para facilitar a 
observação 

62-788 Dispositivos de segurança especiais para veículos e embarcações. Dispositivos para 
prevenção de viragem, afundamento e colisão de embarcações 
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62-79 Dispositivos de medição. Dispositivos de contagem, totalização. Dispositivos de 
separação e selecção 

62-8 Máquinas segundo a natureza da força motriz, da propulsão. Fonte de energia da 
máquina 

62-81 Máquinas a vapor 

62-82 Máquinas a força hidráulica 

62-821 Máquinas movidas a água 

62-822 Máquinas movidas a água ou óleo sob pressão 

62-824 Máquinas movidas por turbina de água 

62-825 Máquinas movidas pelo efeito de Magnus 

62-826 Máquinas movidas por contracorrente hidráulica 

62-827 Máquinas movidas pela energia das marés 

62-828 Máquinas movidas pela energia das ondas 

62-83 Máquinas movidas a electricidade 

62-831 Com tomada de corrente dos condutores 

62-832 Com geradores a vapor, água ou ar comprimido 

62-833 Com geradores movidos por motores de combustão interna 

62-835 Com acumuladores, células, pilhas 

62-837 Movidos por indução electromagnética. Por motor eléctrico 

62-838 Transmissão eléctrica compósita. Veículos com condutores sus pensos, bateria e 
propulsão diesel - eléctrica 

62-84 Movidos por motor de combustão 

62-841 Movidos por motor aerotérmico (motores a ar quente) 

82-843 Motores de combustão interna 

62-85 Pneumáticos. O ar. A vento 

62-851 Motores a ar, a ar comprimido, a ar rarefeito 

62-852 Motores movidos pela acção directa do ar sobre a parte dirigida 

62-854 Motores a turbina de vento. Moinhos de vento 

62-855 Motores movidos por contracorrente pneumática 
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62-86 Por força mecânica. Por força de molas (mecanismos de relojoaria) 

62-867 Por energia de impacto, de choque 

62-868 Por energia de vibrações 

62-87 Por força humana. Por força animal 

62-872 Por força muscular 

62-873 Pelo peso do corpo 

62-877 Por força semimecânica: em parte por força muscular, ou pelo peso do corpo 

62-88 Métodos diversos de acoplamento, de conexão 

62-881 Comando indirecto (transmissão indirecta) 

62-882 Comando directo (transmissão directa), mas com motor separado 

62-883 Máquina de comando integrada no motor. Máquinas acopla das. Montagem de 
unidades diversas 

62-886 Comando individual (comando simples) 

62-887 Comando por grupos (comando acoplado). Acoplamento múltiplo 

62-89 Utilização de máquinas como motores 

62-892 Acoplamento paralelo 

62-894 Acoplamento em série 

62-9 Características, variáveis e condições dos processos e unida desde operação, 
instalações e equipamentos 

Nota: 62-9 subdividir como em 66-9 

620 TESTES DOS MATERIAIS. ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA. MATERIAIS 
COMERCIAIS. ECONOMIA DE ENERGIA 

620.1 Testes de materiais. Defeitos dos materiais. Protecção de materiais 

620.11 Exame prévio de materiais, Amostragem. Peças experimentais 

620.111 Exame prévio dos materiais. Inspecção visual 

620.113 Bases da amostragem dos materiais. Erros de selecção. Processo de amostragem 

620.115 Aparelhos para preparação de espécimes de peças experimentais 

620.118 Armazenagem e preservação de espécimes 

620.16 Testes de adequação ao serviço 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

303 

620.162 Testes tecnológicos de simulação das condições a que os espécimes serão submetidos 
na prática 

620.163 Testes tecnológicos que não fornecem dados numéricos. Testes de regularidade e 
uniformidade dos produtos, por exemplo, fibras têxteis 

620.164 Testes segundo o tipo de superfícies 

620.165 Testes de recipientes 

620.166 Teste de propriedades que dependem da forma, por exemplo, molas, tubos helicoidais. 

Nota: Ver detalhes em 6 2-4... 

620.168 Teste de amostras de materiais compósitos 

620.17 Medição das propriedades mecânicas dos materiais. Testes de força 

620.171 Questões gerais. Influência de condições externas. Efeitos do meio ambiente. Extensão, 
duração, velocidade do teste. Temperatura e humidade do teste 

620.172 Testes de tensão dos materiais sob carga constante ou gradativamente crescente 

620.173 Testes de força de compressão com carga estática ou gradativamente crescente. Testes 
de compressão. Testes de esmagamento 

620.174 Testes de força de flexão com carga estática ou gradativamente crescente. Testes de 
flexão 

620.175 Testes da força de torsão, com carga estática ou gradativamente crescente. Testes de 
torsão, curvatura, rigidez 

620.176 Testes da força de cisalhamento com carga estática ou gradativamente crescente. Testes 
de cisalhamento. Testes de perfuração 

620.177 Testes de dobramento e curvatura. Testes de duplicação. Testes de costura 

620.178 Testes de dureza. Testes de resistência ao uso. Testes de fragilidade 

620.179 Testes não destrutivos. Outros tipos de testes 

620.18 Pesquisa de estrutura dos materiais. Metalografia. Estudo análogo dos não metais 

620.181 Pesquisa de mudanças de fase por processos térmicos e outros processos físicos 

620.182 Produção de cortes. Preparação de cortes. Corte. Moagem. Polimento 

620.183 Revelação de estruturas. Pelo polimento do relevo. Por gravura a água-forte. Por 
processos de impressão 

620.184 Exame macroscópico. Fractografia 

620.186 Exame microscópico. Observação da estrutura, da textura 

620.187 Exame com microscópio electrónico 
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620.19 Defeitos dos materiais e respectivos testes 

620.191 Defeitos das superfícies 

620.192 Defeitos internos. Alterações da consistência. Endurecimento. Amolecimento. 
Gelatinização. Alteração da viscosidade. Espessamento, etc. 

620.193 Influências químicas e fisicas. Corrosão. Resistência ao ataque 

620.194 Influências mecânicas sobre a corrosão 

620.195 Influência da estrutura e da forma das superfícies 

620.196 Influência de corpos estranhos e impurezas sobre a corrosão. Formas específicas de 
corrosão. Outras influências sobre a corrosão 

620.197 Protecção dos materiais 

620.198 Propriedades e testes dos revestimentos e camadas protectoras 

620.199 Testes acelerados. Testes por meio de exagero das condições naturais 

620.2 Materiais comerciais. Mercadorias. Produtos manufacturados 

Nota: Classificar aqui apenas os estudos gerais. Classificam-se as informações relativas a 
produtos específicos nos números de cada produto 

620.21 Matérias-primas 

620.22 Materiais passíveis de processamento, de fabrico 

620.26 Mercadorias ou materiais perigosos 

620.261 Explosivos 

620.262 Gases. Gases comprimidos. Gases liquefeitos. Gases dissolvidos sob pressão 

620.263 Líquidos inflamáveis 

620.264 Sólidos inflamáveis. Substâncias sujeitas a combustão espontânea. Substâncias que, em 
contacto com a água, emitem gases inflamáveis 

620.265 Substâncias oxidantes. Peróxidos orgânicos 

620.266 Substâncias venenosas e patogénicas 

620.267 Substâncias radioactivas 

620.268 Substâncias corrosivas 

620.28 Materiais recicláveis e reciclados 

620.4 Estações de fornecimento de energia 

Nota: Classificar aqui apenas estudos gerais. Classificam-se as informações relativas a 
estações de fornecimento de energia específicas nos números de cada assunto 
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620.9 Economia da energia em geral 

620.91 Recursos energéticos em geral. Fontes naturais de energia. Recursos energéticos 

620.92 Utilização de fontes naturais de energia. Utilização de energias alternativas 

620.93 Utilização da energia mecânica, química, físico-química e física 

620.95 Utilização da energia biológica 

620.951 Utilização de energia biológica proveniente de organismos inferiores 

620.952 Utilização da energia biológica das plantas, da vegetação 

620.953 Utilização da energia biológica dos animais 

620.96 Utilização da energia humana 

620.97 Utilização de outras fontes de energia. Energia residual. Energia de recuperação, de 
regeneração 

620.98 Selecção de fontes de energia para fins específicos 

621 ENGENHARIA MECÂNICA EM GERAL. TECNOLOGIA NUCLEAR.ENGENHARIA ELÉCTRICA. 
MAQUINARIA 

Nota: Classificar as informações relativas a tipos específicos de maquinaria na notação 
adequada 

621.0 Nota: Em 621.0, .0 não é utilizado para indicar subdivisões auxiliares especiais. As 
subdivisões .0 não se podem transferir para as outras classes do 621... 

621.01 Teoria e princípios de engenharia mecânica. A mecânica como base da engenharia 
mecânica 

621.03 Princípios físicos da engenharia e da tecnologia. Aplicações tecnológicas da física em 
geral 

621.039 Ciência nuclear aplicada. Energia atómica e indústria atómica, Engenharia nuclear em 
geral. Matérias-primas para a energia atómica. Separação dos isótopos. Destilação. 
Engenharia dos reactores nucleares. Generalidades sobre reactores de fissão e de fusão. 
Reactores de fissão nuclear. Dispositivos termonucleares controlados. Reactores de 
fusão. Outro tipo de dispositivos. Tratamento de resíduos radioactivos. Aplicações dos 
isótopos em geral. Aplicações da ciência nuclear a outros fins que não os reactores ou os 
isótopos. Uso pacífico de energia nuclear, das explosões nucleares 

621.08 Máquinas simples ou primárias 

621.086 Motores unicamente mecânicos 

621.087 Dispositivos movidos pela força muscular, humana ou animal 

621.1 Máquinas térmicas em geral. Geração, distribuição e utilização do vapor. Máquinas a 
vapor. Caldeiras 
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621.1.01 Teoria das máquinas térmicas. Aspectos mecânicos. Assuntos relacionados com a teoria 
dos gases e vapores. Saturação. Sobre -aquecimento. Expansão. Condensação. Assuntos 
relacionados com a teoria do calor. Aspectos termodinâmicos. Eficiência. Potência. 
Testes de desempenho 

621.11 Máquinas a vapor para centrais a vapor. 

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

621.12 Motores marítimos a vapor. Motores para embarcações movidos a vapor. Turbinas a 
vapor para embarcações 

621.13 Motores a vapor para locomotivas do caminho-de-ferro 

621.14 Locomotivas a vapor para uso na estrada ou no campo. Máquinas de tracção a vapor. 
Cilindros a vapor 

621.15 Locomóveis sem autopropulsão. Motores a vapor transportáveis. Locomóveis móveis 
para finalidades especiais. Veículos de bombeiros, de dragagem, de escavação 

621.16 Tipos de máquinas e motores a vapor, especialmente os estacionários. Máquinas a vapor 
com pistão de movimento alternativo. Turbinas a vapor. Máquinas a vapor com pistões 
rotativos 

621.17 Operação de máquinas a vapor Condensação. Condensadores. Resfriadores. Bombas. 
Bombas a jacto de vapor. Injectores. Ejectores. Bombas de sucção de ar. Bombas a ar 
húmido. Secadores de vapor Purificadores de vapor Separadores de vapor Removedores 
de óleo. Acidentes. Falhas. Ruptura de cilindros. Explosão. Fractura. Desintegração de 
volantes. Outras falhas das máquinas a vapor 

621.18 Caldeiras a vapor. Geradores a vapor. Instalações a vapor em geral. Projectos de 
caldeiras, principais elementos e componentes. Caldeiras e geradores a vapor segundo o 
projecto e a construção. Operação de caldeiras. Manuseamento, regulação e inspecção 
de caldeiras. Acessórios de caldeira. Elementos das caldeiras. Elementos de evaporação. 
Sistemas tubulares. Sobreaquecedores de vapor Pré-aquecedores de água de 
alimentação. Economizadores. Pré-aquecedores de água. Estruturas das caldeiras. 
Alvenaria. Revestimentos das tubulações. Elementos auxiliares, instalações, 
equipamentos. Distribuição e circulação de vapor Utilização de vapor de escape. Tubos e 
canos de vapor 

621.22 Energia hidráulica, força hidráulica, máquinas hidráulicas. Uso da água como força 
motriz. Rodas hidráulicas. Turbinas hidráulicas. Motores hidráulicos de deslocamento 
positivo. Prensas, acumuladores, intensificadores hidráulicos. Actuadores lineares. 
Cilindros hidráulicos. Acumuladores. Carneiros hidráulicos 

621.22.01 Teoria. Aspectos mecânicos. Propriedades dos materiais para dispositivos hidráulicos. 
Cálculos de projecto. Análise dimensional. Velocidade específica (das rotações). 
Velocidade unitária (de rotação). Energia unitária. Unidade de descarga, de 
fornecimento, de fluxo. Leis da afinidade (semelhanças). Proporcionalidade de variação 
do coeficiente unitário. Eficiência. Potência. Testes de desempenho. Eficiência. Potência. 
Testes. Testes de máquinas. Instalações para determinação das características do 
desempenho, por exemplo, da eficiência, da potência real 

621.3 Engenharia eléctrica 
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Nota: Especificar a maquinaria e processos por -1/ -9 das classes 62-1/-8 e 66-9 

621.3.01 Estudos gerais. Teoria. Definições. Conceitos. Fórmulas e grandezas fundamentais. 
Impedância. Reactância. Resistência. Conductância. Características eléctricas. Constantes 
de tempo de circuitos. Propriedades fundamentais das redes activas ou passivas. Teoria, 
análise, síntese de redes. Fórmulas, grandezas, propriedades fundamentais. Diagramas e 
características eléctricas. Curvas de desempenho. Fenómenos magnéticos. Campos. 
Interferência. Excitação. Corrente. Distribuição da corrente. Aumento e queda de 
corrente. Comutação, Correntes em circuitos de descarga. Tensão eléctrica (voltagem). 
Tensão (voltagem) máxima. Picos de tensão. Surtos. Torque. Potência. Carga. Perdas de 
energia. Mudança de temperatura. Eficiência. Fase. Frequência. Deslizamento (faltas, 
lapsos). Oscilações 

621.3.02 Tipo e amplitude da corrente, potência, tensão (voltagem), resistência, frequência. 
Corrente fraca. Corrente baixa em geral. Corrente forte. Corrente alta em geral. Corrente 
de alta-frequência. Amperagem. Corrente directa (CD). Corrente alternada (CÁ). 
Potência eléctrica. Voltagem. Tensão. Resistência eléctrica. Tipos de oscilação. 
Amplitudes de frequência e comprimento de onda 

621.3.03 Engenharia eléctrica especial. Fontes de energia eléctrica para fins especiais. Fontes de 
energia auxiliar. Partes componentes de lâmpadas eléctricas, tubos de descarga. 
Dispositivos electrónicos que utilizam efeitos do estado sólido. Dispositivos 
semicondutores. Sistemas de vácuo. Partes específicas de equipamentos da indústria 
electroquímica. Transmissão de calor. Partes de fornos e aparelhos eléctricos de 
aquecimento. Acessórios. Características especiais da técnica de oscilação eléctrica. 
Características e peças especiais de equipamentos electrónicos. Acelera dores segundo 
as partículas aceleradas 

621.3.04 Componentes de máquinas eléctricas, transformadores, apare lhos eléctricos. 
Isolamento. Conexões. Generalidades. Dimensões. Pesos. Circuito magnético. Núcleos. 
Laminações. Ranhuras e calços. Armaduras. Armaduras fixas. Estatores. Armaduras 
rotativas. Sistemas de campos magnéticos. Enrolamentos. Formas de enrolamentos. 
Enrolamentos de arame. Enrolamentos de Enrolamentos de disco. Enrolamentos 
cilíndricos. Enrolamentos laminares. Suportes de enrolamentos. Carretéis. Bobinas. 
Dispositivos para tomada de corrente. Isolamento de máquinas e aparelhos eléctricos. 
Construção de circuitos eléctricos 

621.3.05 Transmissão. Escolha do sistema de transmissão. Transmissão e distribuição de energia. 
Distribuição de energia em geral. Escolha do sistema de transmissão. Ligação à terra. 
Ligação directa à terra. Ligação indirecta à terra, através de resistores, reactores, 
capacitores. Ligação directa à terra (sólida). Disposições especiais com referência à 
inductância ou capacitância das linhas de transmissão. Tensões e deformações 
mecânicas nas linhas de transmissão. Deformação das linhas. Flechas. Danos provocados 
pelo tempo: pressão do vento, formação de gelo, geada, etc. 

621.3.06 Processos de conexão. Interruptores. Corta - circuitos (interrupção de circuitos 
eléctricos. Diagramas das conexões. Diagramas dos circuitos eléctricos. Processos de 
conexão. Métodos de interrupção. Operações de interrupção. Fenómenos de 
interrupção. Interrupções de circuitos em geral. Projecto e mecanismo dos interruptores 
em geral. Dispositivos liga - desliga. Processos para ligar e desligar interruptores. 
Actuadores mecânicos e eléctricos 

621.3.07 Regulação de máquinas eléctricas específicas. Regulação de grandezas eléctricas. Regu-
lação das grandezas magnéticas. Métodos de regulação. Regulação por série paralela, 
por compensação, por acção amortecedora. Regulação por aparelhos especiais. Regu-
lação automática. Regulação eléctrica de grandezas não eléctricas (excepto movimento) 
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Nota: Para regulação eléctrica em geral, recorrer ao 621.31 

621.3.08 Princípios gerais e teoria da medição e do projecto dos apare lhos de medida. Métodos 
de medição 

621.3.09 Propriedades da transmissão. Atenuação. Ganho. Tempo de transmissão. Velocidade de 
propagação. Percursos. Distâncias e ângulos. Fenómenos de frequência. Efeito Doppler. 
Polarização. Distribuição da energia. Intensidade de campo. Potência da radiação. 
Potência de radiação 

621.31 Geração, fornecimento e controle da electricidade. Máquinas e aparelhos eléctricos. 
Medição eléctrica. Magnetismo aplicado. Electrostática aplicada. Geração e suprimento 
de energia eléctrica. Estações geradoras. Sistemas, equipamento e disposição do 
fornecimento de energia eléctrica. Esquemas de electrificação. Máquinas eléctricas. 
Transformação. Transformadores. Conversores. Rectificadores. Transmissão de energia 
eléctrica. Linhas de distribuição de potência e telecomunicações. Condutores. Materiais 
isolantes. Acessórios. Projecto e construção de linhas. Distribuição e controle de energia 
eléctrica. Interruptores. Disjuntores. Comutadores. Corta - circuitos. Protecção. 
Resistores. Reóstatos. Medição de grandezas eléctricas (métodos e instrumentos). 
Equipamento para laboratórios eléctricos. Magnetismo aplicado. Materiais e aparelhos 
magnéticos. Bobinas. Relés. Dispositivos para evitar a perda de propriedades 
magnéticas. Dispositivos de protecção. Electrostática aplicada. 

Nota: Classificar as máquinas eléctricas específicas no número do assunto seguido dos 
auxiliares -65 ou -83, se necessário 

621.32 Fontes de luz eléctrica. Lâmpadas eléctricas. Generalidades. Comparação entre diversos 
tipos de lâmpadas. Lâmpadas a arco carbono. Lâmpadas a arco com um eléctrodo de 
carvão e um eléctrodo de metal. Lâmpadas incandescentes. Lâmpadas filamento. Fontes 
de luz com descarga de gás. Lâmpadas combinadas (lâmpadas de luz mista) 

621.33 Tracção, locomoção, propulsão eléctricas. Electrificação para tracção. Electrificação de 
ferrovias. Linhas de abastecimento. Distribuição de energia. Motores eléctricos de 
tracção. Colectores de corrente. Dispositivos e acessórios para colectores de corrente. 
Comando de locomotivas e outros veículos eléctricos 

621.35 Tecnologia electroquímica. Geração e armazenagem de energia eléctrica por meios 
electroquímicos em geral. Geração de energia eléctrica por meios electroquímicos. 
Pilhas e baterias voltaicas (galvânicas) primárias. Métodos e equipamentos para 
encomenda e distribuição de pilhas e baterias, para geração ou armazenagem de 
electricidade. Armazenagem de electricidade por processos electroquímicos. 
Acumuladores. Pilhas secundárias. Baterias de acumuladores (baterias acumuladoras). 
Instalações. Manutenção em geral. Electroquímica industrial. Electrólise. 
Electrodeposição. Aplicações industriais da electrocapilaridade. Electroprecipitação 

621.36 Termoelectricidade. Aquecimento eléctrico. Geração de electricidade pelo calor 
Geradores termoeléctricos. Motores termoeléctricos. Motores termomagnéticos 
(magneto - calóricos). Geração de calor pela electricidade. Aquecimento eléctrico. 
Outros métodos de aquecimento eléctrico 

621.37 Técnica das ondas eléctricas, das ondas electromagnéticas, das oscilações e pulsos 
eléctricos. Propagação não guiada das ondas electromagnéticas no espaço livre, no 
espaço interplanetário ou através de outros meios. Propagação guiada de oscilações 
eléctricas em geral. Geradores de oscilações e pulsos eléctricos. Osciladores. Geradores 
de pulsos. Sistemas de pulsos. Multiplicadores e divisores de frequência. Amplificadores. 
Modulação e desmodulação. Processos e aparelhos. Moduladores e desmoduladores de 
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frequência. Dispositivos de retardamento. Dispositivos eléctricos de armazenagem da 
informação (memórias), com armazenagem analógica, com meio de armazenagem no 
qual os elementos de informação são propagados 

621.38 Electrónica. Dispositivos electrónicos. Tubos electrónicos. Células fotoeléctricas. 
Aceleradores de partículas. Tubos de raios X. Dispositivos electrónicos que utilizam 
efeitos de estado sólido. Dispositivos semicondutores. Células e tubos fotoeléctricos. 
Detectores fotocondutores. Produção e aplicação de raios activos e feixes de raios 
corpusculares. Aparelhos que empregam descargas electrónicas. Tubos electrónicos. 
Tubos termoiónicos de vácuo (válvulas termoiónicas). Aparelhos de raios X. Válvulas de 
raios X. Tubos de descarga a gás e a vapor (excepto para iluminação). Câmaras de 
ionização. Contadores de iões. Outros aparelhos e instrumentos electrónicos 

621.39 Telecomunicações. Telegrafia. Telefonia. Radiocomunicação. Tecnologia e equipamentos 
de vídeo. Telecontrole. Questões gerais sobre engenharia das comunicações eléctricas. 
Cibernética. Teoria da informação. Teoria da sinalização. Telegrafia. Telefonia. 
Radiocomunicação, aparelhos e métodos (rádio). Tecnologia de vídeo. Engenharia de 
televisão, gravação, transmissão e reprodução em vídeo. Redes e equipamento de vídeo. 
Telecontrole (controle remoto). Telemedição. Indicação remota. 

Nota: Classificar aqui apenas em relação à comunicação eléctrica 

621.4 Motores térmicos (excepto máquinas a vapor) 

Nota: Pormenores das máquinas, ferramentas, equipamentos, processos, etc., utilizar -
1/ -9 das classes 62-1/ -8 e 66-9 

621.41 Motores a ar quente (motores aerotérmicos). Motores a ar aquecido e arrefecido 
alternadamente. Motores a ar quente de ciclo fechado. Motor Ericsson. Motor Stirling. 
Motores com indução alternada e escape de ar ou gás quente. Motores de ar quente (ou 
gás quente) de ciclo aberto. Equipamento auxiliar para motores de ar quente. Bombas 
de ar. Fornalhas. Dispositivos de aquecimento 

621.41.01 Teoria dos motores a ar quente 

621.43 Motores de combustão interna. Motores a explosão. Generalidades sobre motores de 
combustão interna. Componentes. Acessórios. Motores alternativos de combustão 
interna em geral. Motores de combustão interna a pistão. Motores alternativos a gás. 
Motores alternativos com carburador. Motores a combustível líquido volátil. Motores 
alternativos movidos a combustíveis sólidos ou pós explosivos. Motores alternativos a 
óleo combustível. Motores a combustível líquido pesado. Motores Diesel, tipo Diesel, 
semi-Diesel. Motores de combustão interna com pistões rotativos ou semi-rotativos, etc. 
Motores Wankel. Turbinas de combustão. Turbinas a gás. Turbinas a óleo 

621.43.01 Teoria dos motores de combustão interna. Assuntos relativos aos fluidos (líquidos, 
gases, vapores). Assuntos relativos à teoria do calor, termodinâmica. Temperaturas. 
Rendimento. Potência. Princípios químicos e físico-químicos, combustão 

621.43.03 Dispositivos de vaporização, carburação e formação de misturas 

621.43.04 Processos de ignição. Dispositivos de ignição 

621.43.05 Processos e dispositivos que afectam a combustão e a explosão 

621.43.06 Dispositivos de escape 

621.44 Motores a mistura de ar e vapor ou outros vapores que agem por expansão 
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621.45 Motores a jacto. Motores a jacto de avião. Motores hidrojactos. Motores de foguete a 
gás, ar, vapor de água comprimido (sem reacção química). Motores de foguete a 
propulsão química. Motores de foguete a propulsão eléctrica. Foguetes electrotérmicos, 
electrostáticos, electrodinâmicos (jactos ele plasma; foguetes magneto - 
hidrodinâmicos). Motores de foguete a reacção nuclear. Motores a fotões 

621.47 Motores com uso de energia radiante. Motores com uso da radiação solar, da luz do sol 

621.48 Outros tipos de motores térmicos. Produção de força dinâmica a partir de energia 
geotérmica. Produção de força dinâmica a partir da energia hidrotérmica. Produção de 
força dinâmica a partir de energia aerotérmica. Produção de força dinâmica a partir das 
variações de volume de líquidos e sólidos 

621.499 Utilização directa de formas diversas de energia química e físico -química para motores 

621.5 Energia pneumática, maquinaria e ferramentas. Refrigeração 

Nota: Pormenores de máquinas, ferramentas, equipamentos, processos, etc., utilizar 1/ -
9 das classes 62-1/ -8 e 66-9 

621.51 Compressão e impulsão de ar e outros gases. Compressores. Ventiladores de alta 
pressão. Compressores alternativos de pistões (compressores de deslocamento positivo) 
em geral. Tipos especiais de compressores alternativos. Compressores de múltiplos 
estágios. Compressores compostos. Compressores rotativos de deslocamento positivo. 
Compressores com impulsores rotativos e semi-rotativos, palhetas. Compressores cen-
trífugos. Turbocompressores. Bombas anulares. Ventiladores e bombas com selo líquido, 
com anéis líquidos. Bombas de água. Com pressão de ar e gás usando o arrastamento 
num jacto líquido pressurizado. Compressores a jacto líquido. Bombas ejectoras 

621.52 Rarefacção do ar e outros gases. Bombas de ar. Exaustores. Bombas de vácuo. 
Exaustores e bombas de rarefacção em geral. Produção de pressões baixas e vácuo. 
Bombas de vácuo a pistão alternativo (bombas a vácuo com deslocamento positivo). 
Bombas de vácuo, rotativas, de deslocamento positivo. Bombas de vácuo, de mercúrio, 
rotativas. Bombas de vácuo, centrífugas (bombas a vácuo de deslocamento não 
positivo). Turbo bombas de vácuo. Bombas de vácuo usando arraste num jacto de 
líquido ou vapor. Ejectores de ar (jacto de água, jacto de vapor, jacto de vapor de 
mercúrio). Rarefacção de ar e de gases por processos químicos e físico - químicos (por 
exemplo: aplicação de temperaturas baixas, absorção, ionização) 

621.54 Aplicações de ar comprimido e ar rarefeito. Motores a ar. Motores pneumáticos. 
Motores movidos a ar ou gás comprimido, por ar ou gás rarefeito. Motores a vácuo. 
Ferramentas pneumáticas (ferramentas a ar comprimido). Aplicação de ar comprimido a 
locomotivas. Dispositivos pneumáticos (de ar ou gás comprimido) para projecção de 
substâncias pulverizadas ou granula das. Jactos de areia. Jactos de cascalho. Jactos de 
granalha. Energia eólica. Máquinas e motores a energia eólica 

621.56/.59 Tecnologia de refrigeração 

621.56 Refrigeração em geral. Produção de baixas temperaturas. Propriedades e preparação de 
substâncias refrigerantes, líquidos de refrigeração. Instalações de câmaras frigoríficas. 
Entrepostos frigoríficos. Câmaras de congelamento. Câmaras de baixa temperatura. 
Frigoríficos. Cambiadores de temperatura 

621.57 Máquinas de refrigeração. Bombas de calor. Máquinas de refrigeração sem uso de 
líquido refrigerante. Máquinas de refrigeração a ar. Máquinas de refrigeração usando 
líquido refrigerante. Máquinas refrigerantes a vapor. Projectos especiais de instalações 
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de refrigeração. Máquinas de refrigeração rotativas (sistema Audiffren). Máquinas de 
refrigeração por compressão - absorção. Instalações de refrigeração historicamente 
importantes (instalações de compressor e sistema de expansão). Bombas de calor. 
Instalações adicionais. Dispositivos auxiliares. Dispositivos para produção simultânea de 
calor e potência. 

Nota: Especificar utilizando -1/-9 das classes 62-1/-8 e 66-9 

621.58 Produção de gelo. Uso de baixas temperaturas para solidificação de líquidos 

621.59 Aparelhos para a produção de temperaturas extremamente baixas. Equipamento 
criogénico. Liquefacção de gases (e processos com eles relacionados). Liquefacção de 
gases e de misturas de gás de difícil condensação. Separação e fraccionamento de 
misturas gasosas liquefeitas. Uso de gases liquefeitos e solidificados (por exemplo, uso 
de gelo seco) 

621.6 Instalações e técnicas para a manipulação, armazenagem e distribuição de fluidos 

Nota: Especificar as características das máquinas, ferramentas, equipamentos, 
processos, etc., utilizando  -1/ -9 das classes 62 -1/ - 8 e 66-9 

621.61 Ventiladores e máquinas de ventilação em geral. Ventiladores simples, alternativos, 
rotativos e a jacto. Ventiladores simples. Ventiladores a pistões alternativos em geral. 
Projectos especiais de bombas de ar a pistões alternativos. Bombas de ar compostas. 
Ventiladores com impulsores rotativos, palhetas. Ventiladores centrífugos 

621.617 Ventiladores a jactos ou ejectores. Ventiladores a jacto líquido 

621.63 Movimentadores de ar. Ventiladores. Exaustores de ar. Movimentadores de ar rotativos 
em geral. Ventiladores simples. Ventila dores com grade de protecção. Ventiladores 
rotativos helicoidais. Ventiladores de fluxo axial. Ventiladores centrífugos. 
Turboventiladores. Ventiladores de fluxo cruzado. Ventiladores tangenciais 

621.64 Instalações para armazenagem e distribuição de fluidos. Recipientes. Condutas. Canos. 
Recolha e armazenagem de fluidos em geral. Recipientes para armazenagem de fluidos. 
Contentores. Receptáculos. Tanques. Reservatórios. Dispositivos para transporte e 
distribuição de fluidos. Condutas. Canos. Condutas tubulares (pipelines) e sua 
construção. Terminais para manipulação e distribuição de fluidos. Dispositivos para abrir 
e fechar canos. Válvulas. Dispositivos para regular fluxos. Dispositivos de segurança. 
Dispositivos de nebulização, aspersão, descarga. Dispositivos diversos para drenagem e 
transbordamento. Dispositivos para transporte, retirada e reversão do fluxo de líquidos 
(excepto bombas e ejectores). Mecanismos para elevação da água 

621.65 Bombas e bombeamento em geral. Processos, instalações e equipamento de 
bombeamento. Bombas de força em geral. Bombas com mergulhadores ou pistões 
alternativos. Bombas de pistões de disco. Bombas com mergulhadores. Bombas de 
êmbolo com cilindro oscilante. Bombas segundo o sistema de distribuição do fluido. 
Bombas com e sem válvulas. Bombas de êmbolo sem volantes. Bombas simplex, dupiex 
e multipiex. Bombas de diafragma. Bombas de êmbolo com combinação de movimento 
alternativo e rotativo 

621.66 Máquinas com impulsores rotativos e semi-rotativos e partes accionadas. Máquinas 
rotativas com impulsor simples, uniforme, de rotação. Bombas de palhetas. Máquinas de 
pistão rotativo com rotação de velocidade variável ou intermitente. Máquinas com 
pistões rotativos duplos ou múltiplos entrelaçados. Bombas de engrenagem. Outros 
tipos de máquinas de pistão rotativo. Bombas de parafuso. Máquinas com pistões semi-
rotativos ou oscilantes. Bombas rotativas com tambores ou rodas de nora 
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621.67 Bombas centrífugas. Turbobombas. Bombas centrífugas. Bombas de fluxo radial. 
Bombas rotativas helicoidais (bombas de para fuso). Bombas de fluxo axial. 
Turbobombas 

621.68 Outros tipos de bombas. Bombas com paredes elásticas. Bombas peristálticas. Bombas 
para fins especiais. Bombas de medição 

621.69 Dispositivos para transporte, retirada e reversão do fluxo por acção directa ou injecção 
num fluido. Dispositivos para elevação de líquidos por meio de gás ou ar comprimido em 
geral. Dispositivos que usam a pressão de gases, excepto o ar. Dispositivos que usam o 
dióxido de carbono comprimido. Pulsómetros. Dispositivos que usam injectores em jacto 
de fluido. Bombas de jacto. Elevação de líquidos por mistura com ar comprimido. 
Bombas de elevação a ar 

621.7 Tecnologia mecânica em geral: processos, ferramentas, máquinas, equipamentos 

Nota: Especificar as características das máquinas, ferramentas, processos, etc., 
utilizando -1/-9 das classes 62-1/-8 e 66-9 

621.71 Tolerâncias. Fabrico de ferramentas. Montagem. Ajustamentos. Gabaritos. Fabrico de 
ferramentas. Fabrico de instrumentos cortantes. Instalação, montagem em geral 

621.73 Trabalho de forja. Instalações e equipamento de forjaria. Forjamento livre e em matriz. 
Equipamento de forja: fornalhas abertas e fechadas em geral. Técnicas e operações de 
forjaria 

621.74 Fundição. Instalações e equipamento de fundição. Moldes e peças fundidas. Areias de 
moldagem, argilas, misturas e sua preparação. Machos. Fabrico de machos. Moldagem. 
Modelos, moldes e fabrico de moldes. Fundição (fusão). Fornos, materiais, processos. 
Fundição. Transferência e vazamento do metal fundido. Pós-processamento das peças 
fundidas. Acabamento 

621.762 Metalurgia do pó 

621.763 Processos afins da metalurgia do pó. Metalurgia de fibras. Processamento de pelotas, 
tecidos, etc. 

621.767 Injecção de pó. Metalurgia da dispersão, etc. 

621.77 Laminação, extrusão, trefilação e outros processos de conformação plástica, excepto o 
forjamento e o trabalho com chapas metálicas. Laminação. Cilindros de laminação. 
Caldeiraria. Fabrico de recipientes de pressão, de reacção, etc. Fabrico de tubos e canos 
em geral. Fabrico de bolas, granalha, pelotas, lã metálica. Extrusão (de materiais em tiras 
e, secções). Trefilação e processamento de barras, arame e materiais seccionais 
semelhantes 

621.78 Aquecimento para o processamento. Tratamento térmico. Têmpera. Configuração geral 
e planeamento das instalações e equipamento para aquecimento e tratamentos 
térmicos. Fornos, banhos e Outros dispositivos para aquecimento e tratamentos 
térmicos. Recipientes e outros dispositivos para arrefecimento. Recipientes em geral. 
Processos e procedimentos de aquecimento e de tratamento térmico. Endurecimento. 
Endurecimento por meios mecânicos. Outras modificações da estrutura. Endurecimento, 
reforço, etc., por outros meios 

621.79 Junção de materiais. Tratamento e acabamento de superfícies. Manutenção e 
armazenagem. Acondicionamento e embalagem. Junção de materiais. Soldagem e 
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técnicas afins. Junção por aderência. Ligação, colagem. Tratamento superficial final. 
Revestimento e banho de metal. Produção de camadas e películas condutoras, 
semicondutoras, resistentes, dieléctricas; revestimentos e películas magnéticas. 
Metalização. Acabamentos e tratamentos superficiais químicos. Tratamento superficial 
final. Embelezamento da superfície. Decoração. Polimento. Coloração. Pintura. 
Empoeiramento. Marcação. Impressão. Estampagem de marcas. Manutenção. Guarda. 
Armazenagem. Equipamento de acondicionamento e embalagem. Invólucros, 
recipientes, materiais, máquinas, etc. 

621.8 Elementos das máquinas. Engrenagens. Manipulação dos materiais. Dispositivos de 
fixação. Lubrificação 

Nota: Classificar aqui as informações sobre transmissão de força, elementos de 
máquinas, etc., quando tratados de modo geral. Se tratados como aspectos de tipos 
específicos de maquinaria, devem ser classificados com o assunto, acrescentando os 
auxiliares -1/-8 da classe 62-1/-8 

621.81 Elementos de máquinas em geral. Dispositivos de fixação permanentes. Dispositivos de 
fixação destacáveis. Dispositivos de fixação elásticos. Conexões eixo - centro. Elementos 
rotativos. Volantes. Canalizações e respectiva fixação 

621.82/.85 Sistemas de transmissão. Elementos de transmissão 

621.82 Munhões. Mancais. Eixos. Acoplamentos. Bielas. Elos. Pivôs. Eixos de apoio. Buchas. 
Árvores. Acoplamentos. Peças oscilantes elasticamente. Molas helicoidais, etc. 
Manivelas. Excêntricos 

621.83 Transmissões mecânicas. Engrenagens. Rodas dentadas e cremalheiras. Carnes. 
Corrediças. Catracas. Embraiagens. Rodas dentadas (rodas de engrenagem). 
Engrenagens dentadas. Perfis dentados. Carnes que funcionam por meio de eixos e 
alavancas. Guias. Transmissões por corrediças. Guias de escorregamento. Transmissões 
por elos. Accionamentos excêntricos, planos inclinados, transmissões por cunhas, 
mecanismos de manivelas. Dispositivos de engate e desengate. Accionamentos por 
atrito. Rodas de atrito. Rolamentos por atrito 

621.85 Dispositivos de accionamento e transmissão flexíveis. Transmissões flexíveis. Correias. 
Transmissão por cabos ou cordas. Transmissão por correntes 

621.86/.87 Tecnologia da manipulação dos materiais. Equipamento de transporte 

621.86 Manipulação de materiais (manipulação mecânica) em geral. Ganchos para 
levantamento. Cábreas, içadores. Guinchos, sarilhos, cabrestantes. Instrumentos para 
manipulação manual. Dispositivos de elevação a pequena altura. Macacos. Equipamento 
de transferência continua. Correias transportadoras. Elevadores. Calhas, condutas de 
queda. Veículos que se movem livremente no solo. Veículos para manipulação de 
materiais. Equipamento auxiliar para completar unidades de carga. Dispositivos de carga 
e descarga, inclusive em veículos 

621.87 Guindastes. Transportadoras. Elevadores. Escadas rolantes. Monta-cargas. Escavadores. 
Dragas. Guindastes em geral. Guindastes de ponte. Guindastes transportadores. 
Guindastes de portal. Guindastes de cavo. Escavadores de cabo. Dragas de cabo. 
Equipamento de nivelação para materiais de grande dimensão. Tractores niveladores. 
Equipamento de nivelação. Patrolas. Raspadores de arrasto. Maquinaria para escavação. 
Escavadeiras mecânicas. Dragas mecânicas 

621.88 Dispositivos de fixação, de sujeição. Elementos de fixação. Ferramentas de fixação: 
garras, grampos, tenazes, etc. Fixadores de roscas. Parafusos. Porcas. Arruelas. Chaves 
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de boca. Chave-inglesa. Chave de fenda, etc.  Rebites e rebitamento. Ferramentas para 
rebitar. Dispositivos para fixação por meio de ganchos, alças, presilhas, anéis e seus 
acessórios. Ilhoses, etc. Pinos. Pregos. Linguetas. Chavetas e cunhas. Anéis. Buchas. 
Colares , pinças elásticas (de torno). Camisas (mangas). Colares de contracção. Anéis de 
localização, de centralização. Anéis ajustáveis. Buchas de espaçamento. Buchas de mola 
ou buchas fendidas. Fixadores com algum movimento. Dobradiças. Gongas. Conexões de 
inserção e torção (junções de baioneta) 

621.89 Lubrificação. Generalidades. Atrito em máquinas. Propriedades dos lubrificantes. 
Lubrificantes. Óleos. Graxas. Material para diminuir o atrito. Materiais contra o atrito. 
Substâncias antilubrificantes. Métodos e materiais para aumentar o coeficiente de 
atrito. Óleo de corte (óleos de esfriamento de ferramentas de corte). Aparelhos de 
lubrificação, depósitos, dispositivos, Almotolias. Engraxadeiras. Bombas. 
Reaproveitamento, recuperação de lubrificantes usados. 

Nota: Indicar aqui os dispositivos independentes de lubrificação. Para dispositivos de 
lubrificação como componentes de máquinas deve usar-se o auxiliar 62-72 

621.9 Trabalho com formação de cavacas. Trabalho com abrasivos. Martelos e prensas. 
Corte. Moagem. Trabalho de chapas. Laminação de rosca 

Nota: Para características das máquinas, ferramentas, equipamentos, processos, etc., 
utilizar -1 / -9 das classes 62-1 / -8 e 66-9 

621.91 Corte ou trabalho mecânico com formação de cavacas em geral. Máquinas para aplainar 
e limar (técnicas, ferramentas, equipamentos). Plainas e talhadeiras manuais. Máquinas 
de plainar. Máquinas limadoras. Máquinas de abrir ranhuras e encaixes. Serrilhar e 
fresagem. Limagem e rapagem. Técnicas, ferramentas, máquinas e equipamentos. 
Brochagem. Brochas (brochadeiras) 

621.92 Materiais e ferragens abrasivos. Técnicas de rectificação e afins. Trituradores, 
separadores, misturadores de abrasivos. Abrasivos. Materiais abrasivos. Materiais de 
polimento. Ferramentas abrasivas. Mangas, rodas, discos, pedras, etc., para rectificar e 
polir (de limpeza, afiação, melhoramento de superfície, etc.). Limpeza com 
esmerilhador. Limpeza com escovas. Limpeza com escovas. Limpeza com jacto de areia. 
Cominuição (especialmente de materiais duros). Trituração. Britagem. Moagem. 
Pulverização. Cominuição de materiais moles. Equipamento para separar, seleccionar, 
peneirar, joeirar, crivar. Peneiras, crivos, telas. Separadores. Extractores. Misturadores 
de sólidos ou semi-sólidos. Amálgama de sólidos com líquidos 

621.93 Serras, serrarias e técnicas de corte semelhantes. Serras e serraria em geral. Serras e 
serraria manuais. Serras mecânicas de movimento alternativo (serras mecânicas de 
pistão). Serras motorizadas de vaivém. Serras circulares. Serras rotativas. Serras de fitas. 
Serras flexíveis rotativas. Serras de cabo. Serras de cadeia. Cortadores. Máquinas de 
fatiar 

621.941 Tornos. Torneamento, facetamento, perfuração, etc. 

621.95 Brocas. Brocagem, perfuração, alargamento, etc. Brocagem, perfuração mecânica em 
geral. Ferramentas manuais para perfurar. Brocas manuais, alargadores. Máquinas para 
perfurar. Máquinas para perfurar portáteis (brocas manuais motorizadas). Dispositivos 
para centrar. Punções de bico  

621.96 Corte sem formação de cavacas. Puncionamento, recorte, cisalhamento. Punções, 
puncionamento e recorte em geral. Utensílios manuais para perfuração. Punções 
manuais. Cortadores de furos. Máquinas para puncionar e recortar motorizadas. 
Punções e perfuradores motorizados. Tesouras e cisalhamento em geral. Para partir, 
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aparar, recortar. Tesouras manuais ou de bancada. Aparadores de guilhotina. Tesouras 
para cortar metais. Tesouras de jardinagem. Tesouras mecânicas. Guilhotinas, 
aparadores mecânicos. Máquinas e utensílios para fender, rachar dividir. Machados. 
Machadinhas. Enxós. Cutelos  

621.97 Martelos e prensas. Projecto e construção de ferramentas e máquinas (para trabalho a 
frio, trabalho a quente, conformação, prensagem, estampagem, etc.). Martelos manuais. 
Malhos. Marrões, marretas. Martelos mecânicos. Martelos motorizados. Máquinas de 
rebitar. Rebitadores hidráulicos e pneumáticos. Prensas: tipos, projectos, construção 

621.98 Trabalho, dobramento, estampagem, etc., de chapas (principalmente de metais). 
Ferramentas, máquinas e processos de trabalho de chapas de metal em geral. 
Dobragem. Encurvamento. Corrugação. Reviramento. Rebordamento. Nervuramento. 
Recravamento. Desempenar. Endireitar. Achatar. Aplainar. Produção de chapas, tiras e 
placas por martelagem e prensagem a frio. Configuração em matrizes. Estampagem. 
Batimento. Estiramento profundo. Embutimento, gravação em relevo. Configuração por 
tracção. Trabalho a quente com martelos e prensas (sem formação de cavacas). Outros 
processos de trabalho a frio e configuração de chapas, tiras e placas 

621.99 Laminação de roscas. Abertura de roscas por corte. Rosqueamento em machos e 
cossinetes. Configuração de roscas externas (roscas macho). Processos e máquinas para 
corte de roscas. Configuração de roscas internas (roscas fêmeas). Aberturas de roscas 
com machos. Aberturas de roscas em porcas e furos 

622 MINERAÇÃO 

Nota: Especificar características da maquinaria e processos de mineração por -1 / -9 das 
classes 62-1 / -8 e 66-9 

622’1 Estado do mineral, minério ou rocha 

622’11 Jazidas em estado natural 

622’112 Rocha de parede ou ganga 

622’113 Filão propriamente dito 

622’116 Horizontal ou quase horizontal. Levemente inclinada. 

622’117 Inclinada 

622’118 Vertical ou quase vertical 

622’12 Minério bruto 

622’13 Esmagado. Triturado 

622’14 Mecanicamente seleccionado, medido, classificado 

622’15 Concentrados segundo a dimensão da partícula 

622’152 Super-rico. Por exemplo, carvão lavado e superlavado 

622’153 Areias (corrente de fundo) 

622’156 Lodos (inundação) 
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622’16 Produtos intermediários 

622’17 Restos. Resíduos 

622’18 Tratados a quente. Ustulados. Calcinados. Concretados, etc. Aglomerados moldados 

622.01 Teoria geral. Aspectos geofísicos e de engenharia de mineração. 

Nota: Os auxiliares 622.01… não se aplicam em 622.7 e suas subdivisões 

622.011 Teoria geral. Propriedades e classificação dos solos 

622.012 Empresas de mineração, minas 

622.013 Assuntos tecno-económicos. Produtividade. Reservas. Prejuízos  

622.014 Plano geral. Sistema, programa de mineração 

622.015 Mineração a céu aberto 

622.016 Mineração subterrânea. Poços. Galerias. Túneis. Câmaras, etc. 

622.02 Propriedades físicas do mineral, minério ou rocha 

622.023 Consistência. Solidez. Dureza 

622.026 Acessibilidade. Condições de trabalho. Condições de perfuração, de explosão, de 
escavação 

622.027 Condições de tratamento. Susceptibilidade à trituração, ao polimento, etc. 

622.03 Características geológicas das jazidas 

622.031 Depósitos estratificados. Filões. Medição dos filões. Filões simples 

622.032 Veios. Filões. Betas 

622.033 Depósitos maciços. Massas compactas 

622.036 Massas não compactas. Argila. Lama  

622.037 Aluviões. Depósitos detríticos, aluviais e eluviais. Praias lacustres e aluviões submarinos 

622.038 Depósitos impregnados nas rochas 

622.06 Processos e tecnologia de mineração. 

Nota: Os auxiliares 622.06… não se aplicam em 622.6, 622.7 e suas subdivisões 

622.062 Escavações ou sedimentação dos trabalhos da mina. Armação principal. Máquina. 
Estágio 

622.063 Corte. Quebra. Selecção. Joeiramento. Carregamento. Tracção. Transporte 

622.1 Investigação preliminar. Estudo e levantamento da mina (mapeamento). Exploração 
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dos depósitos dos minerais (superficiais e subterrâneos) 

622.12 Exploração à superfície. Escavação do solo e sobrecarga. Remoção de lixos, detritos e 
terras soltas. Afloramento de filões de minério. Demarcação dos limites das jazidas. 
Cortes e escavação de valas à superfície, etc. Análise de amostras superficiais 

622.14 Exploração subterrânea, recolha de amostras e respectiva análise. Estudo e demarcação 
dos limites dos filões de minério. Uso de poços, galerias, cortes transversais. 
Dimensionamento dos depósitos. Perfuração exploratória. Amostra do núcleo 

622.2 Operações de mineração. Exploração, abertura, desenvolvimento, trabalho, de 
depósitos minerais 

622.21 Pedidos de concessão e concessões de exploração. Escoramento, atribuição e 
confirmação de concessões de exploração. Conversão. Amlagamento. Divisão. Trocas. 
Incorporação, etc. Unificação de minas 

622.22 Abertura. Desenvolvimento do trabalho. Abertura de jazidas de superfície. Trabalho de 
desenvolvimento a partir da superfície. Trabalhos iniciais. Trabalho de desenvolvimento 
a partir de poços e galerias. Abertura de trabalho subterrâneo. Trabalho de 
desenvolvimento no corpo do minério. Escavação de elevações, calhas de escoamento, 
cortes transversais, etc., no corpo do minério. Minas abandonadas. Reabertura, 
reequipamento, de minas 

622.23 Escavação de minas. Corte. Perfuração de rochas. Explosão. Trabalho manual, 
escavação, lavra, retirada. Ferramentas manuais adequadas. Escavação mecânica. 
Escavação hidráulica. Máquinas de corte e carregamento. Mineradores contínuos. 
Perfuração para explosão. Outros. Processos diversos de trabalho, Explosão. Explosivos. 
Dispositivos e processos para quebrar rochas. Acabamento e limpeza das superfícies de 
trabalho 

622.24 Perfuração. Técnica de perfuração. Tecnologia da perfuração. Furos de sondagem: 
descrição e pormenores. Instalações de perfuração. Torres de perfuração. Guindastes. 
Sistemas de perfuração profunda. Limpeza de cavidades, etc., a partir do fundo do furo. 
Perfuração inicial do depósito mineral. Testes de formação. Instalação e desmontagem 
das hastes de perfuração. Montagem do furo de sondagem. Colocação do tubo. Tornar 
produtivo, entrar em produção, etc. Abandono do furo de sondagem. Acidentes, falhas 
na sondagem. Meios de prevenção, controle, reparação, de falhas 

622.25 Poços. Escavação de poços. Construção de poços. Escavação e construção de poços em 
geral. Dimensões dos poços. Obras nos poços. Escavação normal. Escavação através de 
lençóis de água (aquíferos), sem bombeamento. Congelamento e outros processos. 
Escavação de poços com conjuntos completos de equipamentos. Escavação com 
escudos. Escavação com combinados. Construção de poços. Aprofundamento de poços. 
Processos especiais de escavação. Equipamento dos poços. Instalações de Bunton e 
divisórias, etc. 

622.26 Galerias. Acessos. Níveis. Túneis e galerias. Abertura de túneis e galerias. Abertura de 
túneis e galerias em geral: escavação e mineração. Escavações simples, com estacas. 
Escavações com escudos de madeira. Cunhas. Escavações com escudos de metal e 
outros materiais. Escavações em condições geológicas adversas (por processos 
especiais). Com rochas pesadas ou congeladas. Com queda de rochas. Com emissões de 
gás, por exemplo, de metano (grisus). Com desabamentos, etc. Vias e galerias rochosas: 
tipos diversos 

622.27 Processos de trabalho (na superfície e subterrâneos). Processos de mineração. Trabalho 
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na superfície. Trabalho subterrâneo, abaixo da superfície, em geral. Exploração da mina 
em degraus. Trabalho em jazidas horizontais ou quase horizontais (jazidas levemente 
inclinadas). Filões de carvão comum. Trabalho em jazidas, camadas, filões, veios, 
verticais ou muito inclinados. Carvão superficial. Sistemas de mineração combinados 
com recuperação do minério em estado sólido. Trabalho em lençóis de óleo mineral 
(hidrocarboneto líquido). Extracção de petróleo. Liquefacção e extracção subterrâneas 
por furo de sondagem. Dissolução (por exemplo: de depósitos de sal). Fusão. 
Gaseificação, evaporação subterrânea. Extracção de gás natural (hidrocarboneto gasoso) 

622.28 Escoramento e escoras. Tubulações. Revestimentos. Escoras no desenvolvimento. 
Galerias. Túneis. Acessos. Revestimento e escoramento permanente do poço. 
Sustentação da superfície de trabalho. Escora da cabeça do acesso. Escora do degrau. 
Estacas e escoras. Sustentação da superfície. Escora do forro. Sustentação mecânica. 
Revestimento e escoramento de grandes câmaras, salões, etc. Sustentação e escoras de 
locais já trabalhados. Equipamento auxiliar. Máquinas de colocar vigas. Máquinas de 
colocar escoras 

622.3 Mineração de minerais, minérios e rochas específicos 

Nota: Classificar aqui apenas informações gerais sobre ramos específicos da indústria da 
mineração de acordo com o mineral extraído. A indicação de operações de mineração 
específica é classificada nas outras subdivisões de 622 

622.32 Minerais líquidos e gasosos. Minerais líquidos em geral. Fontes de águas minerais. 
Petróleo (com ou sem gás natural). Gases. Gás natural. Metano. Dióxido de carbono. 
Hélio e outros gases inertes raros 

622.33 Minerais sólidos de origem orgânica. Minerais carboníferos. Carvões. Rochas 
carboníferas. Turfa. Lenhite. Carvão castanho. Carvões. Carvão negro em geral. 
Antracite. Carvão grafitizado. Grafite. Chumbo preto. Plumbago. Betume. Asfalto. Xistos 
betuminosos. Ozocerite (cera mineral). Resinas. Outros minerais orgânicos. Âmbar 

622.34 Metais e metalóides. Minérios (minerais metálicos). Minérios de ferro. Minérios de 
manganésio. Minérios de ouro. Conglomerados auríferos. Minérios de prata. 
Conglomerados argentíferos. Outros minérios. Minérios de níquel. Minérios de alumínio. 
Minerais radioactivos. Urânio. Minérios de estanho 

622.35 Pedras naturais. Pedras para construção. Pedras para monumentos. Pedras comuns 

622.36 Minerais e terras inorgânicas diversos, economicamente significativos (principalmente 
não metalíferos). Fosfatos. Rochas de fosfato 

622.37 Pedras preciosas e semipreciosas. Gemas 

622.4 Ventilação, condicionamento do ar, aquecimento e iluminação de minas 

622.41 Ventilação e condicionamento do ar de minas em geral. Princípios. Dados teóricos. Tipos 
de humidade e poeira encontrados. Quantidade de ar necessária. Distribuição do ar. 
Propriedades físicas da atmosfera das minas. Natureza do fluxo de ar. Pressão do ar. 
Medição, instrumentos de medição (por exemplo, manómetros, anemómetros). Cálculo 
das quantidades de ar em minas (em relação ao pessoal, à produção, etc.). Estações de 
pesquisa e medição. Condicionamento do ar 

622.42 Ventilação natural 

622.43 Ventilação primitiva, por calor ou bombas 
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622.44 Ventilação por ventiladores, ventoinhas, compressores 

622.45 Introdução e distribuição de ar através de poços, galerias, furos. Vias de arejamento. 
Introdução de ar através de poços. Poços de ventilação. Distribuição de ar na mina. Vias, 
ductos de ventilação. Processos, esquemas de ventilação. Vedação e compartimentos 
estanques. Portas de ventilação. Tabiques de ventilação. Fechos e selagem para ductos e 
poços. Fugas de ar e seu controle. Ventilação em trabalhos subterrâneos. Ventilação em 
minas a céu aberto. Ventilação auxiliar (local) 

622.46 Outras instalações de ventilação. Aparelhos de ozono 

622.47 Iluminação das minas. Lâmpadas de mineiros. Lâmpadas de chama aberta. Lanternas. 
Lâmpadas a óleo. Lâmpadas de acetileno. Lâmpadas de segurança. Lâmpadas Davy. 
Lâmpadas de segurança a petróleo ou gasolina. Lâmpadas de segurança a acetileno. 
Lâmpadas eléctricas portáteis. Lâmpadas de acumuladores. Lâmpadas de capacete. 
Lanternas eléctricas de mão (a pilhas). Câmaras de lâmpadas. Limpeza, manutenção, 
regulação, abastecimento, de lâmpadas. Iluminação permanente subterrânea, 
especialmente por acetileno e outros processos não eléctricos. Iluminação eléctrica 
permanente. Isolamento e problemas de iluminação semelhantes em minas 

622.48 Aquecimento, abastecimento de água, sinalização e outros serviços e instalações. 
Acessórios. Aquecimento de poços de minas. Abastecimento de água. Equipamento de 
sinalização e comunicação 

622.5 Drenagem das minas. Escoamento de água na mina 

622.51 Fontes, composição e volume da água das minas. Cálculo do fluxo de água no interior 
das minas. Medidas na superfície. Medidas subterrâneas para limitar o fluxo de água no 
interior da mina, ou para interrompê-lo. Diques. Portas de vedação. Barreiras estanques. 
Colectores de água. Instalações. Remoção de lodos e lamas 

622.53 Drenagem de água das minas. Instalações na superfície. Bombeamento. Motores de 
balancim. Bombas subterrâneas. Canalizações para drenagem. Escoamento durante a 
escavação do poço. Drenagem de trabalhos inundados. Remoção de águas ácidas. 
Outros equipamentos para elevação da água 

622.58 Drenagem em minas a céu aberto. Processos de drenagem. Filtros. Cortinas de injecção. 
Drenagem na superfície. Drenagem primária em minas a céu aberto. Drenagem 
contínua. Diminuição da pressão das águas subdepositadas e observação da água no 
solo 

622.6 Transporte e manipulação. Elevação. Enrolamento. Transporte de superfície 

Nota: Os auxiliares indicados em 622.06... não se aplicam em 622.6 e suas subdivisões. 
Especificar carregamento e transporte, etc., segundo a fonte da potência ou da força 
motriz, por -8... da classe 62-8... 

622.61 Transporte, carregamento e manipulação subterrâneos, em geral. Transporte e 
manipulação na superfície de trabalho. Carregamento. Enchimento de vagões, cubas, 
etc. Máquinas, equipamento, de carregamento. Carregadores. Pás de arrasto. 
Transportadores 

622.62 Transporte em rodovias e ferrovias. Carris e tubos. Locomotivas. Ferrovias de cabos. 
Dispositivos de sinalização. Sistemas de controlo central e de bloqueio. Transporte 
primitivo. Em cestos ou sacas, transportados por homens ou animais de carga. 
Transporte por gravidade (planos inclinados). Transporte subterrâneo por ferrovias e 
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carris. Ferrovias de cabos, cordas e corrente. Transporte subterrâneo sem trilhos 

622.64 Transporte contínuo e semicontínuo. Calhas, chaminés e poços interiores para 
escoamento de minérios. Transporte de minério para fora da mina. Correias 
transportadoras. Transporte por tubulação sem meio especial de arrasto 

622.67 Elevação. Enrolamento. Transporte e arrasto verticais. Escadas de mão, escadarias e 
outros dispositivos fixos. Engrenagem de enrolamento. Guias de gaiolas. Vigas de guias. 
Pontaletes divisórios. Estações de carga. Postos de paragem em poços de minas. 
Patamares, Dispositivos diversos de levantamento e elevação. Uso de guinchos. Subida e 
descida do material 

622.68 Transporte a céu aberto. Transporte por ferrovia. Transporte motorizado. Transporte 
hidráulico. Transporte pneumático 

622.69 Armazenagem, manipulação e transporte de superfície, de minérios (nas minas ou das 
instalações da mina, boca da mina, poço, pedreira ou moinho, inclusive transporte por 
tubulação). Armazenagem, transporte, etc., de gases naturais. Gasómetros. Tubulação 
de gases. Armazenagem, transporte, etc., de minerais líquidos. Armazenagem, 
transporte, etc., de minerais e minérios sólidos. 

Nota: Especificar o estado do mineral a ser transportado ou armazenado por ‘1..., de 
622’l 

622.7 Tratamento e processamento de minerais. Preparação de minerais. Preparação de 
minérios 

Nota: Pormenores sobre características e tipos de processamento, utilizar -9... das 
classes 66—9 

622.72 Selecção. Peneiramento. Escolha. Selecção manual. Selecção mecânica. Selecção 
electrónica 

622.73 Fraccionamento (cominuição). Esmagamento. Trituração. Moagem. Pulverização 

622.74 Classificação e selecção por tamanho, através de peneiras e telas. Peneiras e telas para 
separação, classificação, lavagem 

622.75/.77 Processamento através de meios líquidos e gases. Processos húmidos. Separação por 
sedimentação dos sólidos sob a acção da gravidade. Classificação por sedimentação, em 
geral. Sedimentação na água. Métodos e equipamentos que usam corrente lenta de 
água. Elutriação (decantação). Métodos e equipamentos que usam fluxo vertical ou 
quase vertical da água. Separação centrífuga húmida. Separação hidrociclónica. 
Calibragem. Máquinas de calibrar. Lavadores de calha, mesa ou pia (principal mente por 
corrente horizontal de água). Mesas de concentração. Selecção de mesas. Mesas fixas. 
Flutuação. Processos de concentração baseados na tensão superficial. Separação com 
uso de meios pesados. Processos de combinados de flutuação e mergulho. Separação 
pneumática. Separadores a corrente de ar. Separação mecânica. Separação a seco, 
baseada na forma ou tipo de superfície. Processos que utilizam a elasticidade. Processos 
baseados na dureza, clivabilidade, fragilidade. Separadores centrífugos. Separadores de 
espiral ou parafuso. Processos de separação combinados. Flutuação e precipitação por 
lixívia (processo de Mostowitsch). Separação por meio de solventes. Cianidação. 
Amalgamação. Separação electrostática. Separação magnética 

622.78 Tratamento térmico de minérios e minerais. Preparação de minérios e aditivos para a 
calcinação e sinterização, moldagem, etc. Mistura com combustível, agentes 
aglutinantes, etc. Torrefacção. Calcinação. Torrefacção por suspensão, centelha ou fluo-
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sólido. Manufactura de aglomerados modelados (briquetes, pelotas, nódulos). 
Briquetização, pelotização, etc. Sinterização de formas verdes 

622.79 Tratamento posterior de minérios e minerais. Pós-tratamento. Armazenagem. 
Disposição. Tratamento químico. Desgastes por exposição à atmosfera. Tratamento da 
água. Eliminação do excesso de água e poeira. Processos de mistura. Mistura de 
minérios, de concentrados 

622.8 Riscos da mineração. Acidentes. Danos. Protecção e segurança nas minas 

622.807 Controle subterrâneo da poeira em geral. Precauções contra a poeira 

622.81 Explosões subterrâneas de gás e poeira. Explosões e medidas de segurança nas minas. 
Explosões de grisu. Explosões de poeira de carvão. Explosões de poeira de sulfureto de 
carbono. Irrupção de gases e líquidos nas perfurações e poços. Prevenção e controle de 
explosões. Medidas para conter e localizar os danos. Barreiras automáticas. Vedação 
instantânea 

622.82 Fogos subterrâneos. Fogos em minas. Combate aos incêndios em minas. Fogos e risco de 
incêndios nas minas em geral. Incêndios e riscos de incêndio nas escoras, instalações e 
equipamentos acessórios das minas subterrâneas. Fogos e riscos de incêndio nas 
instalações superficiais de armazenagem, manipulação e transporte. Incêndios em 
tanques de refregos, montes de escória, borra, etc. Fogos e riscos de incêndio de gás, 
óleo e equipamento de furos de sondagem. Incêndios em furos de sondagem. Incêndios 
em poços 

622.83 Movimentos de rocha e terras. Pressão das rochas. Abaixamento. Fenómenos 
geostáticos e geodinâmicos. Efeitos da pressão e do deslocamento. Fracturas, falhas, 
etc. Movimentos do solo relacionados com as operações de escavação, perfuração, de 
galerias. Deslizamento. Distribuição da fadiga. Movimentos no solo causados ou 
provocados pela exploração e o trabalho de mineração. Dasabamentos. 
Desmoronamentos. Abaixamentos. Levantamentos. Danos devidos a trabalhos de 
mineração. Medidas especiais de segurança contra abaixamento, movimento de rochas, 
etc. Danos erradamente atribuídos à mineração. Danos devidos ao peso das edificações, 
ao movimento do subsolo, à vibração 

622.84 Inundações e regime hidrológico em relação aos movimentos de rochas. Influência da 
mineração nos recursos hídricos. Variações, esgotamento, das fontes subterrâneas de 
água. Desabamentos e abaixamento em relação à drenagem. Desabamento e 
abaixamento em relação à dissolução. Penetração da água. Inundação 

622.85 Danos na vegetação e nos animais causados pela mineração 

622.86 Acidentes em minas. Precauções de segurança. Trabalhos de busca e salvamento. 
Acidentes que envolvem o movimento ou a acção dos mineiros. Quedas. Ferimentos 
provocados por ferramentas. Acidentes devidos a causas externas. Precauções e 
medidas de segurança contra acidentes na mineração em geral. Saídas de emergência, 
rotas de fuga, etc. (provisão, inspecção, manutenção). Organização do socorro. 
Trabalhos de salvamento (métodos, equipamentos, etc.). Postos de primeiros socorros. 
Equipamento para o pessoal, por exemplo, aparelhos de respiração, máscaras anti - gás. 
Trabalho de recuperação após incêndios. Reabertura 

622.87 Riscos para a saúde na mineração. Medidas preventivas e paleativas, por exemplo, 
modificação dos métodos de trabalho e controlo das condições ambientais 

622.88 Controle, regulamentação e reconstrução de danos provocados pela mineração. 
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Avaliação dos danos. Compensação. Restauração da mina 

623 ENGENHARIA MILITAR 

Nota: Detalhes de máquinas e equipamentos militares, utilizar -11-9 das classes 62-1/-8 
e 66-9 

623.09 Equipamentos especiais de defesa e ataque (de fortificações, veículos, embarcações, 
etc.). Blindagem. Equipamentos, veículos, etc., blindados. Armamento. Armar (com 
armas). Veículos armados, etc. 

623.1/.3 Engenharia de campo. Fortificações. Trabalhos de defesa 

623.1/.7 Engenharia militar sediada em terra. Artilharia 

623.1 Fortalezas. Fortificações permanentes. Linhas, zonas fortificadas 

623.11 Princípios. Teoria. Secções. Perfis. Contornos. Planos. Distribuição. Defesas de flancos 
em geral. Desfiladeiros 

623.12 Pormenores de fortalezas e de fortificações permanentes. Trabalhos de alvenaria, 
construção de muralhas e paredes. Obras de terra. Cobertura contra fogo. Blindagem. 
Construções de defesa diversas. Localização de canhões. Casamatas. Bastiões. Torreões. 
Montagem de peças de artilharia (canhões, baterias de mísseis, etc.). Obstáculos de 
aproximação. Paliçadas. Armadilhas antitanques. Valas, trincheiras 

623.13 Linhas fortificadas, pontos e comunicações reforçados 

623.15 Fortificações e trabalhos de campo temporários em geral 

623.2 Trabalhos de ataque e defesa. Fortificações no terreno. Trabalhos de trincheira 

623.21 Ataque. Preparações. Preparação do campo 

623.22 Circunvalação. Contravalação 

623.23 Linhas paralelas. Baterias 

623.24 Trincheiras. Trincheiras em ziguezague, covas, etc. Trincheiras de comunicações. 
Escavações simples. Trincheiras individuais, abrigos subterrâneos 

623.25 Baterias de assédio. Brechas. Trabalhos de assédio 

623.3 Campos minados. Obstáculos de campo. Inundação 

623.36 Campos minados. Colocação de minas. Fitas e indicadores. Veredas e carreiros. Limpeza 
e desarme de minas. Detecção de minas 

623.38 Obstáculos de campo. Armadilhas. Cercas de arame farpado. Armadilhas (covas 
cobertas) 

623.39 Inundação como meio de defesa 

623.4 Armamentos. Material militar. Armas. Canhões. Artilharia. Armas portáteis. Veículos 
blindados e outras viaturas de serviço. Munições e gases de guerra. Mísseis e foguetes 
teleguiados 
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623.41 Sistemas de armas. Armas para artilharia e foguetes. Formas primitivas de artilharia. 
Colubrinas. Falconetas. Bombardas. Sistemas de armas anticarro. Artilharia de 
campanha. Canhões de montanha. Canhões de desembarque. Sistemas de armas para 
fortificações e linhas fortificadas de defesa. Artilharia pesada. Artilharia naval. Artilharia 
antiaérea e artilharia para aeronaves. Sistemas de mísseis ou de foguetes 

623.42 Material militar. Tipos de canhões. Canhões segundo o processo de carregamento e de 
operação. Canhões municiados pela boca. Canhões municiados pela culatra. Peças de 
artilharia multitubos (metralhadoras, canhões giratórios, etc.). Fabrico de canos e tubos 
para armas de fogo. Armas de fogo e seus suportes, adaptados para treino e exercício de 
tiro. Canos de armas para treinos. Armas e outros projectores de munições que não 
utilizam propelentes explosivos 

623.43 Suportes superior e inferior para armas. Veículos militares. Viaturas para transporte de 
munições e armões. Recipientes de munições (cunhetes, estojos, tambores e cofres). 
Suportes móveis para armas de fogo. Suportes terrestres. Suportes em veículos, 
embarcações e aeronaves. Componentes de viaturas armadas e seus suportes. 
Equipamento especial para manobras. Equipamento manual. Alavancas, roldanas, 
manivelas, etc. Carrinhos de munição. Troles. Viaturas militares de serviço, transporte e 
abastecimento. Veículos blindados 

623.44 Armas manuais. Armas de fogo. Armas de pequeno porte. Armas brancas. Armas de fogo 
primitivas. Bacamartes. Arcabuzes. Mosquetões. Carabinas. Espingardas. Metralhadoras. 
Armas de fogo para finalidades especiais. Armas de fogo manuais. Pistolas. Revólveres. 
Armas brancas (armas de corte e arremesso). Equipamento protector. Armaduras, 
capacetes, etc. Armas primitivas diversas 

623.45 Munições. Dispositivos de pirotecnia. Armas atómicas (nucleares), biológicas 
(bacterianas) e químicas. Projécteis de artilha ria. Granadas. Bombas. Fabrico, 
montagem, de munições de artilharia. Dispositivos pirotécnicos para detonadores e uso 
incendiário, produção de fumo, sinalização e demolição. Minas, Armas atómicas. 
Munições para armas leves. Munições manuais. Munições para paradas, cerimónias. 
Munições para treino, prática. Munições para exercícios. Balas para cerimónias. 
Cartuchos sem bala. Equipamento para montagem, embalagem e manutenção de 
munições. Armas biológicas. Venenos, bactérias, etc. Armas químicas. Gases de guerra 
(gases venenosos): detecção, protecção, descontaminação 

623.46 Mísseis teleguiados. Foguetes. Sistemas de direcção, curvas de voo, lançamento. Ogivas 
de foguetes. Foguetes. Sistemas de direcção dos mísseis e foguetes. Lançamento de 
mísseis e foguetes. Ogivas, cargas e acessórios 

623.48 Ferramentas. Instrumentos. Instalações para fabrico de armamento. Armazenagem. 
Manutenção. Testes. Experiências, falhas e acidentes. Ferramentas. Instrumentos. 
Instalações e equipamento de fábrica de material militar Armazenagem. Depósitos de 
material militar. Armazenagem no campo. Manuntenção durante a armazenagem e 
exploração. Ensaios. Experiências. Falhas. Acidentes 

623.5 Balística. Artilharia. Questões teóricas e experimentais 

623.51 Pesquisa geral e comparativa de armas de artilharia, foguetes, mísseis teleguiados 

623.52 Balística interna. Efeitos da pólvora. Cargas propulsoras. Medição balística. Pressões, 
velocidade, temperatura. Determinação da carga. Ignição da carga propulsora em 
canhões. Falha no disparo. Ignição prematura da carga propulsora do projéctil. Efeitos da 
combustão da carga propulsora 
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623.53 Balistica intermediária. Fenómenos relativos ao disparo dos canhões. Centelha e fumo. 
Comportamento do projéctil e do canhão no momento da saída. Coice (recuo) 

623.54 Balística externa. Medição do tempo e aparelhos. Cronógrafos balísticos. Aparelhos e 
equipamentos experimentais. Medição das trajectórias. Resistência do ar ao projéctil. 
Compilação e computação de tabelas balísticas, tabelas de alcance, etc. 

623.55 Artilharia. Colocação e disparo. Poder de fogo. Controle de fogo. Disparo em terra 
(disparo a partir do solo). Disparos submarinos. Disparos no mar. Disparos da infantaria. 
Disparos de aeronaves 

623.56 Efeitos provocados pelos e nos projécteis. Estudos experimentais. Efeitos em objectos 
animados, em alvos vivos. Efeitos em objectos inanimados, em alvos sem vida. Efeitos 
em projécteis. Fragmentação. Explosões. Balística submarina. Trajectórias controladas 
de projécteis 

623.57 Comportamentos dos suportes durante o disparo. Recuo 

623.59 Campos de tiro. Equipamento para prática de tiro. Campos de tiro em geral. Campos de 
tiro (alcance de tiro, carreiras de tiro). Campos de bombas. Campos de treino (treino de 
tiro). Campos de tiro submarino. Simuladores e aparelhos de treino. Alvos. Abrigos e 
defesas dos verificadores de disparos 

623.6 Equipamento e operações de engenharia de campo. Linhas de comunicação. 
Contramedidas de radar. Topografia militar 

623.61 Comunicações militares. Controle de tropas. Aparelhos. Equipamento. Técnica. 
Organização. Linhas de comunicação por fios no terreno. Centros de comunicação: 
aparelhos, cruzamentos, etc. Postos de comunicação de documentos. Estações do 
correio militar. Sistemas de controle automático de tropas. Sistemas de inteligência 
militar. Postos de comando. Centros de controle. Redes de inteligência 

623.62 Medidas defensivas para radar e rádio. Sistemas ou complexos de armamentos como 
contramedidas contra sistemas de rádio e radar inimigos. Outras medidas contra rádio e 
radar. Neutralização pela utilização de interferências 

623.64 Topografia. Cartografia. Levantamento. Terreno e suas propriedades tácticas. 
Reconhecimento topográfico do terreno. Levantamento visual. Mapas topográficos. 
Mapeamento. Orientação. Referericiação ao alvo. Mapas especiais e documentos 
topográficos. Mapas para tropas e quartéis-generais. Mapas de estradas. Mapas de 
inteligência militar. Plantas das cidades (mapas de ruas). Fotografias aéreas, fotoplanos, 
fotomapas, etc. Dispositivos e instrumentos para orientação de tropas no terreno. 
Instrumentos de levantamento topográfico. Métodos de determinação de dados 
geodésicos iniciais para fornecer apoio às acções de combate 

623.67 Remoção ou construção de obstáculos. Disposição de munições e bombas 

623.68 Protecção, demolição e reparação de edificações, trabalhos de construção, etc. 
Protecção. Com sacos de areia. Com blocos de cimento. Demolição ou destruição como 
meio de defesa. Reparação e restauro de estruturas essenciais 

623.7 Aviação militar e naval. Camuflagem, etc. 

623.74 Aeronaves militares e navais. Aeronaves mais leves do que o ar (aeróstatos) em geral. 
Balões. Ancorados (por exemplo, balões de barragem). Balões rebocados, balões livres. 
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Dirigíveis (zepelins). Aeronaves mais pesadas do que o ar (aeródinas). Dispositivos para 
obstrução de aviões inimigos. Barragens. Cabos. Redes. 

Nota: Especificar utilizando adicionalmente 629.7... Especificar blindagens e 
armamentos por .09 

623.76 Técnicas de defesa aérea. Sistemas de defesa antiaérea. Sistemas de defesa antimíssel e 
antifoguete. Sistemas de controle de defesa aérea 

623.77 Camuflagem. Efeitos das condições metereológicas. Camuflagem passiva. Cores, 
dissimuladores, desenhos, etc. Nevoeiro artificial. Ocultamento (extinção de luzes). 
Camuflagem activa. Construção de engodos. Estruturas falsas 

623.8/.9 Engenharia naval 

623.8 Construção naval. Bases navais. Navios e outros vasos de guerra 

623.81 Docas e oficinas navais. Instalações e fortificações costeiras e flutuantes. Instalações 
temporárias. Portos flutuantes. Portos do tipo Mulberry. Fortificações costeiras, no 
litoral e ao largo. Fortes, refúgios marítimos. Paliçadas marítimas. Bases flutuantes. 
Baterias flutuantes 

623.82 Navios de combate (vasos de guerra) e embarcações auxiliares. Navios de guerra. Navios 
comandantes de forças de combate. Navios de guerra. Navios de perseguição. 
Cruzadores. Porta-aviões. Contratorpedeiros. Corvetas. Fragatas. Embarcações leves 
anti-submarinas. Navios de escolta. Navios armados de defesa costeira. Canhoneiras. 
Chalupas. Navios torpedeiros. Lanchas contratorpedeiras. Lanchas a motor costeiras. 
Lanchas a motor. Pequenas embarcações de patrulha e reconhecimento. Navios de 
exploração. Navios e embarcações de escolta, patrulha e protecção de pesqueiros. 
Embarcações submarinas. Submersíveis. Submarinos. Embarcações de transporte, 
depósito e auxiliai Embarcações de lançamento de redes e linhas. Embarcações 
lançadoras de minas. Embarcações de limpeza de minas. Outros tipos de embarcações 
de guerra 

623.9 Materiais e equipamentos das forças navais. Protecção e armamento de embarcações. 
Defesas submarinas 

Nota: Indicar tipos específicos de embarcações blindadas ou armadas utilizando 623.8 
com .09 

623.91 Blindagem de embarcações. Blindagens de todos os tipos, inclusive torres blindadas, 
torreões, conveses 

623.92 Subdivisão do casco e da superestrutura. Construção celular. Compartimentos. Tabiques 
e anteparos 

623.93 Defesa externa de embarcações e portos. Defesa contra submarinos em geral. 
Barragens. Protecção do casco do navio. Redes antitorpedo. Redes anti-submarino. 
Outros dispositïvos anti-torpedo e antiminas. Métodos e dispositivos para ocultar 
embarcações. Sistemas de defesa contra armas de destruição em massa 

623.94 Artilharia e armamentos navais. Instalação de artilharia a bordo de embarcações. Treino 
e prática de tiro a bordo. Equipamento de treino. Torpedos navais, tubos e acessórios 

623.95 Minas e cargas de profundidade. Lançamento de minas. Destruição de minas. Minas 
submarinas em geral. Minas ancoradas ou pousadas no leito do oceano. Minas à deriva. 
Minas de contacto. Cargas de profundidade. Controle da profundidade da explosão. 
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Mecanismo de libertação de cargas de profundidade. Detonação. Mecanismos de 
detonação. Marcação do tempo, etc. Lançamento de minas, técnicas de distribuição de 
minas. Destruição de minas, busca de minas e técnicas de limpeza das áreas minadas. 
Métodos de neutralização, de desactivação de minas. Remoção de minas. 
Desmagnetização de navios 

623.97 Métodos de ataque e defesa naval não incluídos em outros pontos da CDU. Homens-rãs 

623.98 Aplicações diversas da ciência. Instrumentos e equipamentos especiais. Detectores de 
objectos submarinos (por exemplo, detectores de submarinos) 

624 ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAL EM GERAL. SUBESTRU TURAS.TRABALHOS DE 
PREPARAÇÃO DO SOLO. FUNDAÇÕES. ABERTURA DE TÚNEIS. CONSTRUÇÃO DE PONTES. 
SUPERESTRUTURAS 

Nota: Em 624 classificam-se assuntos sobre a prática de engenharia civil e estrutural. A 
classe 69 está reservada para materiais de construção, ofícios e construção. A classe 72 
para desenho arquitectónico e tipos de edifícios segundo o fim a que se destinam 

624-1 Especificações da engenharia civil 

Nota: Utilizar -11... e -18..., das classes 62-11 e 62-18, 624 e suas subdivisões 

624-15 Fundações 

624-2/-9 Detalhes de máquinas e equipamentos para construção. 

Nota: Especificar por -21-9 das classes 62-21-8 e 66-9 

624.01 Estruturas e partes estruturais segundo o material e o método de construção 

624.011 Estruturas e materiais de origem orgânica 

624.012 Estruturas de alvenaria em pedra natural, pedra moldada, massas artificiais, materiais 
cerâmicos 

624.014 Estruturas de metal 

624.016 Estruturas em materiais compósitos. Estruturas compósitas 

624.02 Partes estruturais e elementos. 

Nota: Para partes estruturais e elementos de edifícios deve preferir-se o 692... 

624.024 Telhados. Tipos de telhados 

624.03 Dimensão, estabilidade, localização e forma das estruturas 

624.04 Desenho estrutural. Estática gráfica e analítica para pesquisa e cálculo das estruturas 

624.041 Determinação do desenho geral. Sistemas e grades. Estática das estruturas em geral 

624.042 Cálculo de cargas e esforços 

624.044 Cálculo da deformação e tensão (deformações elásticas e plásticas) 

624.046 Força estrutural. Capacidade de suporte de cargas 
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624.047 Estruturas móveis e estacionárias 

624.048 Estática - modelo. Uso de modelos no desenho estrutural 

624.05 Local, organização e planta. Métodos de construção 

624.07 Elementos estruturais. Peças que suportam a carga 

624.071 Elementos para receber somente em um único esforço axial 

624.072 Elementos para receber esforços biaxiais 

624.073 Plantas das estruturas de suporte de carga. Placas. Lajes. Discos 

624.074 Estruturas tridimensionais para suporte de carga (estruturas espaciais) 

624.075 Elementos cujo estado de esforço deve ser testado para fins de estabilidade 

624.078 Conexões, juntas, ligações estruturais e seu cálculo 

624.1 Subestruturas. Terraplanagem. Fundações, alicerces. Túneis 

624.12 Engenharia e mecânica das rochas. Mecânica das rochas. Escavações e remoção de 
rochas. Consolidação de vertentes rochosas. Engenharia de protecção de rochas em 
terrenos montanhosos 

624.13 Geotécnica. Mecânica dos solos. Terraplanagem. Engenharia do solo congelado. 
Mecânica do solo. Tecnologia estrutural do solo. Estudos técnicos e económicos. 
Remoção e transporte de terras. Operações de movimentação de terras. Rebaixamento 
do nível do solo. Escavações. Ordenação do espaço, limpeza, remoção e trabalhos 
auxiliares. Abertura de canais, trincheiras, valas. Abertura de trincheiras. Elevação do 
nível do solo. Taludes. Aterros e nivelamento de grandes áreas. Diques. Barragens. 
Barragens de protecção. Ensecadeiras, diques provisórios. Corte de taludes. Estruturas 
de retenção. Obras intermediárias entre níveis diferentes do solo. Fixação de massas de 
terra. Melhoramento da capacidade de suporte dos solos (melhoramento do solo) 

624.14 Engenharia da neve e do gelo. Obras e materiais de construção em climas frios. Efeitos 
das temperaturas baixas. Acção do congelamento. Danos provocados pelo 
congelamento. Medidas contra o congelamento e a formação de gelo. Prejuízos e 
acidentes provocados pela neve e pelo gelo em terra (precauções, prevenção e 
controle). Danos provocados por gelos flutuantes (precauções, prevenção e controle). 
Prejuízos provocados pelo gelo de fundo (precauções, prevenção e controle). Neve e 
gelo como materiais de fundação e estruturais ou de engenharia. Materiais e adaptações 
para obras em climas frios 

624.15 Engenharia de fundações. Obras de infra-estrutura. Fundações. Leito de fundação. 
Operações de escavação e terraplanagem para fundações. Trincheiras de fundação. 
Colocação das fundações na escavação. Fundação em estacas. Estacas em geral. Estacas 
pré - fabricadas, impulsionadas (colocadas por impacto). Grades, sapatas, plataformas e 
outras fundações especiais no seco. Fundações na água. Fundações subaquáticas. 
Fundações profundas em geral (com ou sem água no solo). Fundações especiais 

624.16 Contra-apoios. Pilares. Muros de sustentação. Apoios de ponta. Pilares (apoios 
estruturais). Pilones 
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624.19 Túneis. Escavação de túneis. Galerias. Construção de galerias. Perfuração, escavação de 
túneis. Escavação e construção de galerias. Túneis de tráfico. Túneis, etc. para transporte 
de fluidos, por exemplo, de água, de óleo 

624.2/.8 Construção de pontes 

624.21 Pontes em geral. Estrutura, partes, etc. 

624.26 Pontes planas ou de laje 

624.27 Pontes de vigas. Pontes de vigas simples. Pontes com vigas principais reforçadas. Pontes 
de vigas compósitas (encaixadas por meio de dentes ou presas com cavilhas). Pontes de 
vigas e tábuas largas. Pontes com vigas em T 

624.28 Pontes de armação de treliça. Pontes de armação metálica do tabuleiro. Ponte de vigas 
em treliça com armação metálica por cima do tabuleiro. Pontes de vigas em treliça com 
armação metálica por baixo do tabuleiro. Pontes de vigas em treliça (com o tabuleiro 
entre treliças) 

624.3 Pontes de treliça (pontes de teia aberta, de vigas em treliça) 

624.31 Superestruturas segundo o sistema de construção (construções sólidas, rígidas, flexíveis, 
em conchas). Estruturas marcadas por uma coluna ou pilar 

624.32 Pontes de lanças ou cordas paralelas 

624.34 Pontes de lanças ou cordas curvas. Pontes de arco atirantado 

624.35 Pontes de partes ligadas por pinos de junta. Pontes com vigas articuladas 

624.5 Pontes em balanço (cantiléver) 

624.52 Pontes de cabos. Pontes pênseis 

624.53 Pontes pênseis sem reforço ou parcialmente reforçadas 

624.6 Pontes pênseis reforçadas. Pontes contraventadas em balanço (cantiléver). Pontes de 
vigas estabilizadas 

624.8 Pontes em arco 

624.82 Pontes móveis 

624.82 Pontes levadiças. Pontes basculantes. Pontes basculantes com eixo fixo. Pontes 
basculantes giratórias. Pontes retrácteis. Câmara de contrapeso ou de equilíbrio 

624.83 Pontes movediças (pontes pivotantes, giratórias) 

624.84 Pontes elevatórias 

624.85 Pontes de travessia (pontes rolantes retrácteis) 

624.86 Pontes de transporte. Pontes para transporte de carga e passageiros. Pontes portuárias. 
Pontes para carga e descarga 
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624.87 Pontes flutuantes. Ponte de barcas. Pontes de balsa (com barcos de fundo chato, 
barcaças e flutuadores cilíndricos). Pontes de jangada 

624.9 Superestruturas (excepto pontes). Superestruturas completas em si mesmas 

Nota: Especificar detalhes em 624.91/.97 utilizando .01/.07, listados sob 624.01/.07 

624.91 Superestruturas segundo o desenho do telhado 

624.92 Superestruturas segundo o sistema de construção (construções sólidas, rígidas, flexíveis, 
em conchas). Estruturas marcadas por uma coluna ou pilar 

624.94 Estruturas marcadas por diversas colunas ou pilares. Estrutura de esqueleto. Estrutura 
de arcabouço. Superestruturas de construção de arcabouço. Estruturas de armazenagem 
para líquidos. Tanques. Torres de água. Reservatórios de líquidos sobre o solo, etc. 
Estruturas de armazenagem para sólidos a granel. Depósitos. Silos 

624.95 Estruturas de armazenagem. Estruturas de armazenagem para líquidos. Tanques. Torres 
de água. Reservatórios de líquidos. Estruturas de armazenagem para sólidos. Depósitos. 
Silos 

624.96 Estruturas de suporte para manipulação, recepção, transporte de materiais. Cavaletes, 
pórticos dos guindastes de suporte. Torres de elevação, etc. 

Nota: Especificar utilizando adicionalmente 621.8... 

624.97 Estruturas altas e delgadas. Torres. Chaminés. Mastros. Torres de sustentação livre, 
auto-sustentadas. Pilares (torres de cabo). Mastros de sustentação livre, Torres de 
chaminés, etc. Estruturas com suporte adicional. Mastros com esteios, escorados, 
contraventados, etc. Estruturas suspensas de uma torre ou núcleo central 

625 ENGENHARIA CIVIL DO TRANSPORTE TERRESTRE. ENGE NHARIA FERROVIÁRIA. 
ENGENHARIA RODOVIÁRIA 

Nota: Características das obras de engenharia do transporte especificar por -1/-9 das 
classes 62-1/-8 e 66-9 

625.02 Teoria do projecto de pavimentação de rodovias 

625.021 Pavimentos flexíveis. Macadame, tarmacadam, cascalho 

625.022 Pavimentos rígidos. Pavimentos de betão 

625.023 Pavimentos de solo estabilizado. Mistura no local. Betão fino 

625.03 Interacção entre o veículo e a pista ou estrada: pesquisa, experiências, etc. 

625.031 Geometria do contacto entre o veículo e a pista 

625.032 Efeitos químicos e físicos (especialmente mecânicos) entre o veículo e a pista 

625.033 Tensões no veículo e na pista 

625.04 Influências nas pistas e nas estradas. Propriedades das pistas e das estradas em relação a 
essas influências 

625.041 Influência do método de construção 
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625.042 Influências atmosféricas e outras influências físicas (e as propriedades das pistas e 
estradas em relação a elas) 

625.06 Aglutinantes, materiais de ligação e seu uso 

625.061 Ligantes em forma fundida. Ligantes quentes 

625.062 Ligantes em solução. Óleos de estrada. Dissolventes 

625.063 Ligantes em forma de emulsão 

625.065 Ligantes em forma de pó 

625.066 Revestimento. Impregnação, pré-tratamento de materiais 

625.067 Método de emboço. Derramamento do ligante sobre o agregado 

625.068 Métodos de mistura. Mistura na fábrica. Mistura no local 

625.07 Agregados minerais 

625.072 Agregados não refinados. Cascalho. Granalha. Areia grossa 

625.073 Agregados finos. Areia 

625.074 Enchimentos. Pós. Farinhas 

625.08 Instalação e maquinaria de construção de estradas. Acabamento. Manutenção. 
Reparações. Pequenos melhoramentos 

625.083 Enchimento de juntas, de vazios 

625.084 Rolamento, aplainamento. Rolos compressores de estradas 

625.085 Outros equipamentos de compactação. Socadores. Compressores mecânicos. 
Apisoadores de cruzamento 

625.086 Aplainamento da superfície. Aplainadores 

625.087 Escarificação da superfície. Escarificadores 

625.088 Máquinas e equipamentos auxiliares para preparação de materiais de revestimento da 
superfície 

625.089 Acabamento. Revestimento da superfície. Reparações. Pequenos melhoramentos 

625.094 Estradas e partes de estradas com cores especiais  

625.095 Derrapagem. Propriedades antiderrapantes 

625.096 Obras rodoviárias em relação a interrupções do tráfego. Confinamento da obra a um só 
lado da estrada de cada vez, etc. 

625.097 Formação de poeira 
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625.098 Ruído do tráfego (por causa da interacção com a superfície) 

625.1/.5 Ferrovias. Carris. Linhas de cabos aéreos 

625.1 Ferrovias em geral. Via permanente. Construção da linha 

625.11 Investigações teóricas. Planeamento e especificação de estradas. Estudos gerais sobre 
construção de linhas. Projectos e planos de linhas, etc. Bitola de linha. Entroncamento 
de linhas de bitolas diferentes. Estudo das secções longitudinais. Gradientes. Curvas. 
Curvas de transição nos planos horizontais e verticais. Estudos dos cortes transversais da 
linha. Cálculo da terraplanagem. Espaço destinado à largura, bitola do comboio. Estudos 
teóricos sobre sobreelevação e alargamento da bitola 

625.12 Infra-estruturas. Fundações e subleito (formação). Construção e consolidação da 
terraplanagem. Métodos de protecção. Cortes. Aterros. Enchimentos. Deslizamentos (de 
terra). Desmontes. Instalações de drenagem. Precauções contra enchentes. 
Rebaixamento do lençol de água subterrâneo. Abertura de valas. Precauções contra 
geadas, etc. 

625.14 Superestrutura, linha. Via permanente em geral. Lastro. Materiais para lastro. 
Profundidade e perfiil do lastro. Suportes de carris. Vigas (chulipas, dormentes) 
transversais e longitudinais. Tirantes. Carris. Fixações de carris. Assentamento da linha 
férrea. Dispositivos para desmantelamento da linha, remoção e transporte de carris. 
Oficinas de trabalho e depósitos para componentes da linha férrea 

625.15 Entroncamento e acessórios da linha férrea. Ramais. Desvios. Entroncamentos. Agulhas 
de chaves e cruzamentos de desvio. Cruzamentos de linhas, carris, via férrea. Chaves 
corrediças. Plataformas giratórias. Pontes giratórias. Plataformas de travessia. 
Cruzamento de vias. Batentes fixos e dispositivos similares 

625.16 Instalações secundárias. Vias de acesso. Cruzamentos de nível. Casas, cabanas, 
barracões. Casas para guardas de passagens de nível. Cabanas para assentadores de 
carris. Cruzamentos de nível. Cercado. Demarcação. Cultivo e plantação de terras 
pertencentes às ferrovias. Escudos contra a neve e outras estruturas de protecção. 
Protecção contra o desmoronamento de rochas. Galerias de protecção, etc. Vias de 
acesso. Acesso às estações. Pátios. Jardins, etc. 

625.17 Manutenção, reparação e substituição dos carris da via férrea. Supervisão e inspecção 
da linha férrea. Manutenção do fluxo normal. Condições da linha. Manutenção da bitola. 
Reparação e substituições. Correcção e alinhamento de carris, da via férrea, de curvas. 
Correcção da inclinação, da elevação excessiva. Renovação de materiais, do lastro. 
Limpeza de neve na linha férrea. Eliminação de ervas daninhas. Alteração da bitola 

625.3 Ferrovias de construção especial 

625.31 Vias férreas de bitola estreita. Bitolas entre 1000 mm e 1435 mm. Bitolas até 1000 mm 

625.32 Ferrovias de aderência para gradientes fortes 

625.33 Ferrovias de cremalheira 

625.34 Sistemas de monocarril não suspenso 

625.35 Ferrovias de bitola larga 
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625.39 Outras ferrovias de construção especial. Ferrovias atmosféricas. Ferrovias de ar 
comprimido. Ferrovias com pistas de deslizamento, de trenós. Ferrovias com parafuso 
sem-fim (propulsão helicoidal) 

625.4 Ferrovias elevadas. Ferrovias subterrâneas. Ferrovias suburbanas. Ferrovias urbanas, 
metropolitanas (metros). Carros eléctricos 

625.41 Ferrovias elevadas em viadutos. Ferrovias elevadas 

625.42 Ferrovias subterrâneas 

625.45 Ferrovias suburbanas. Ferrovias urbanas (metropolitanas) 

625.46 Carros eléctricos 

625.5 Ferrovias de cabo. Ferrovias funiculares. Ferrovias de sus pensão. Vias aéreas por 
cabos e cordas. Teleféricos 

625.52 Ferrovias de tracção por cabo (com tracção por cabo, cordas ou correntes). Planos 
inclinados (autopropulsionados). Ferrovias funiculares. Cabos. Cordas. Correntes. 
Instalação de cabos. Grampos, garras de acoplamento 

625.54 Ferrovias elevadas suspensas (com carris reforçados). Monocarris suspensos, etc. 
Suportes e infra-estruturas. Carruagens e dispositivos de aperto 

625.57 Cabos e cordas aéreos. Teleféricos de cabo. Trabalhos preliminares. Planeamento. Rotas, 
etc. Cabos aéreos com suportes móveis. Cabos aéros rolantes. Mastros, suportes dos 
cabos. Escoramento. Contrapesos (pesos de equilíbrio). Dispositivos de tensão. 
Mecanismo de transmissão. Maquinaria. Dispositivos de carga e descarga. Cordas e 
cabos aéreos com capacidade de transporte de carga em plano horizontal ou em plano 
inclinado. Cordas e cabos aéreos com capacidade de deslocação de carga entre dois 
pontos de apoio. Blondins. Carruagens e dispositivos de fixação 

625.7/.8 Engenharia rodoviária 

625.7 Rodovias em geral. Estradas. Vias para veículos. Ruas. Sistemas rurais e urbanos de 
estradas 

625.71 Tipos de estradas comuns segundo a importância e a finalidade. Estradas em campo 
aberto. Estradas urbanas. Aterros, avenidas marginais (estradas ao longo de cursos de 
água). Estradas através de terrenos pantanosos. Pavimentação de aeroportos e campos 
de aviação. Pistas de aterragem e descolagem 

625.72 Planeamento e traçado de estradas. Distribuição, esboço no mapa. Uso de linhas de 
contorno. Desenho, projecto da rede de estradas (radial, concêntrica, triangular, 
rectangular, etc.). Perfis longitudinais (secções longitudinais). Mudanças de direcção. 
Curvas de transição. Nivelamento. Gradientes. Subidas. Descidas. Entroncamentos. 
Cortes. Diagramas da massa transportada. Quantidades de entulho e enchimento 

625.73 Partes das estradas. Projecto, desenho. Dimensões. Base da estrada, subleito. 
Fundações. Terraplanagem. Cortes. Transporte do aterro. Formação. Perfis transversais 
(secções transversais). Arqueamento da estrada. Sobrelevação. Escalonamento (estradas 
em níveis múltiplos). Flancos, bermas, aterros laterais. Vias para peões. Faixas medianas 
(faixas centrais reservadas). Refúgios (ilhas). Valas. Canais de drenagem. Aterros. 
Rampas, inclinações. Muros de retenção. Parapeitos. Cercas. Muretes de segurança 
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(railes de protecção). Entroncamentos rodoviários. Encruzilhadas, bifurcações. 
Intersecções. Cruzamentos 

625.74 Métodos de construção de estradas. Obras subsidiárias. Outras obras subsidiárias, 
relacionadas com o uso da rodovia pelo tráfego. Mobiliário de rua. Obras subsidiárias 
não directamente relacionadas com o tráfego rodoviário 

625.75 Tratamento da superfície da rodovia. Tratamento com betume, asfalto. Tratamento com 
óleo. Tratamento com alcatrão. Tratamento com misturas de betume e alcatrão. 
Tratamento com misturas de betume e borracha 

625.76 Manutenção e reparação de rodovias. Conserto de estradas. Limpeza de ruas. 
Manutenção de rodovias macadamizadas ou empedradas. Manutenção de rodovias de 
blocos de madeira. Manutenção de rodovias de cimento monolítico. Manutenção de 
estradas asfaltadas. Manutenção de vias destinadas a pedestres, calçadas, passeios. 
Manutenção de ciclovias. Manutenção contínua de pequenas obras 

625.77 Arborização em rodovias e áreas abertas. Arborização ao longo das estradas. Condições 
e métodos de plantação. Fileiras ónicas, duplas, múltiplas. Espaçamento de árvores. 
Plantação irregular (não em fileira). Manutenção e protecção das áreas arborizadas 
contra o tráfego, obras rodoviárias, etc. Drenagem. Irrigação. Grades protectoras das 
árvores. Poda 

625.78 Serviços subterrâneos. Tubulações. Cabos. Manilhas. Redes de distribuição. Secções 
transversais de instalações subterrâneas, Complexos de canais diversos de 
abastecimento e disposição. Serviços que seguem a orientação, a direcção da rodovia. 
Serviços que não seguem a orientação, a direcção da rodovia 

625.79 Outros assuntos relativos a rodovias. Estruturas salientes. Ressaltos. Beirais 

625.8 Revestimento duro de rodovias. Pavimentação, tapete ou piso em duas camadas. 
Preparação e uso dos materiais 

625.81 Estradas primitivas. Estradas de terra, etc. Estradas de terra, cascalho, areia, argila, 
sedimento de trasse, etc. Estradas com pavimentação de lajes 

625.82 Pavimentos de pedra. Pavimentos de tijolo. Tipos de pedra utilizada. Manufactura de 
pedras e de blocos de pedra para pavimentação. Colocação de pavimento de pedra 

625.83 Pavimentação com blocos de madeira. Tipos de madeira utilizados. Colocação de 
pavimento de madeira. Pavimentos de cortiça. Pavimentos de madeira sintética 

625.84 Pavimentos de cimento. Cimento não reforçado. Cimento reforçado. Macadame ligado 
por camada de argamassa de cimento. Estrada de cimento com junções 

625.85 Pavimentos de asfalto. Pavimentações betuminosas. Pavimentos de mastique ou asfalto 
fundido. Pavimentos de asfalto comprimido. Pavimentação de lajotas ou tijolos de 
asfalto. Pavimentos de asfalto com agregados minerais (cascalho, areia, etc.). 
Estabilização de solos betuminosos. Pavimentos de betume - macadame. Pavimentações 
de misturas de asfalto e alcatrão. Pavimentos de pedras e alcatrão. Pavimentos de 
macadame e alcatrão. Pavimentos de alcatrão com outros minerais 

625.86 Pavimentos de pedras partidas, cascalho, gravilha, terra. Materiais usados. Tipos de 
pedra, detritos, etc. Preparação e armazenagem de materiais. Quebra de pedra (à mão, 
com martelo, mecanicamente). Assentamento de pavimentos de pedra que brada, etc. 
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625.87 Tipos diversos de pavimentos. Pavimentos de metal (por exemplo: de ferro, de aço). 
Pavimentos de tijolo vitrificado. Pavimentos de mosaico. Pavimentos de materiais 
fibrosos. Pavimentos de borracha 

625.88 Construção de vias pedestres, de passeios. Meios - fios. Guias. Bermas 

626/627 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES HIDRÁULICAS. ESTRUTURAS AQUÁTICAS 

626 ENHARIA HIDRÁULICA EM GERAL 

Nota: Especificar detalhes de obras de engenharia hidráulica por -1/-2, e -4/-9 das 
classes 62-1/-2, 62-4/-8 e 66-9. Os auxiliares 62-3... não são aplicáveis ao 626 e suas 
subdivisões 

626-3 Secções transversais de construções hidráulicas 

626-31 Vias de acesso e partes a jusante (contra a corrente) 

626-33 Vias de acesso e partes a montante (favor da corrente) 

626-331 Paredes laterais abertas obliquamente 

626-332 Soalho permeável 

626-333 Soalho impermeável 

626-335 Instalações de controle da corrente. Empilhamento de chapas. Comportas de represa. 
Poços 

626-337 Dissipadores de energia. Paredes falsas. Blocos 

626-338 Desobstrução de fundações. Fixação do pavimento e das plataformas de assento do 
dique 

626.0 Nota: O .0... não é utilizado para especificar auxiliares especiais. Não pode ser 
transferido para outros números do 626 

626.01 Princípios específicos de engenharia hidráulica 

626.02 Obras subaquáticas em geral 

626.022 Equipamento para trabalho subaquático. Sinos de mergulho. Eixos de mergulhador. 
Embarcações para mergulho (embarcações de apoio ao mergulhador) 

626.024 Trabalho do mergulhador 

626.025 Vestuário de mergulho. Equipamento de respiração. Equipamento subsidiário 

626.027 Métodos de trabalho. Uso de ferramentas debaixo de água 

626.1 Vias aquáticas interiores navegáveis. Canais. Rios canalizados 

626.11 Generalidades. Tipos de canais. Canais sem eclusas. Canais com eclusas. Canais de 
entroncamento. Canais laterais. Canais paralelos aos rios 
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626.12 Planeamento e traçado de canais. Perfis longitudinais (secções longitudinais). Dobras, 
curvas. Alargamento nas curvas. Cruzamentos, intersecções de canais 

626.13 Construção de canais. Escavação do leito do canal. Aterros e cortes para canais. 
Escavadores para valas compridas. Dragagem. Canais subterrâneos (canais de túneis). 
Aquedutos. Acessos dos canais. Cruzamentos de rodovias e vias aquáticas. 
Esvaziamento, drenagem de canais. Revestimento, calafetagem dos canais. 
Impermeabilização. Vazamento geral, invisível. Materiais de revestimento 

626.14 Manutenção de canais. Dragagem de manutenção. Limpeza. Limpeza de vegetação 
parasita. Remoção do gelo 

626.15 Plantação nas encostas e aterros do canal 

626.17 Reforço das encostas e aterros do canal 

626.18 Terraplanagem de canais 

626.2 Abastecimento de água (água aumentadora) para canais de nível elevado 

626.21 Quantidade de água necessária. Consumo de água. Perdas de água 

626.22 Abastecimento de canais por cursos de água e lagos naturais 

626.23 Abastecimento por armazenagem artificial de água. Reservatórios de canais 

626.24 Escoamento, elevação de água por meios mecânicos. Mecanismos de elevação da água 

626.25 Canais, diques de alimentação. Comportas, barragens alimentadoras 

626.26 Instalação para descargas e drenagem 

262.28 Estruturas específicas em canais. Acessos e bacias de comporta. Lugares de passagem e 
retorno. Cais, molho de entrada. Portões de segurança 

626.3 Forma e dimensões transversais de canais 

626.31 Secção aquífera. Perímetro húmido. Secção transversal húmida. Largura e profundidade 
do canal. Profundidade média da água. Altura livre sob pontes. Ângulos de rampa lateral 

626.32 Caminhos para sirgas 

626.33 Depósitos de terra escavada 

626.34 Contradescargas, contravalas 

626.35 Margens do canal 

626.4 Eclusas. Organização. Localização. Dimensões 

626.41/.46 Eclusas de câmara 

626.41 Eclusas de câmara em geral. Projectos diversos. Eclusas únicas. Eclusas duplas ou 
gémeas. Eclusas tetragonais (para duas ou mais embarcações simultâneas). Eclusas para 
comboios de barcaças. Eclusas para lidar com grandes diferenças de nível. Eclusas 
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escalonadas (lanços de eclusas). Eclusas de eixos (eclusas de alta elevação). Outros tipos 
de eclusas. Eclusas de chaves de desvio. Eclusas terminais. Eclusas ou portões de 
segurança 

626.42 Partes estruturais de eclusas de câmara. Eclusas de madeira. Eclusas de alvenaria. Partes 
fixas. Paredes, batentes, soleiras de câmaras. Cabeceiras. Partes móveis. Construções 
para maquinaria de eclusas. Casas de máquinas 

626.43 Construção de eclusas de câmara 

626.44 Equipamento. Instalações de reboque. Escada de segurança. Anéis de atracação. Postes 
de amarração. Batentes. Correntes de retenção 

626.45 Operação e manutenção de eclusas. Tempo de operação de eclusas. Perdas, fuga, 
infiltrações de água 

626.46 Dispositivos para poupar água nas eclusas. Bóias. Câmaras para poupar água. 
Reservatórios da eclusa 

626.49 Eclusas sem câmaras 

626.5 Engrenagens de elevação e planos inclinados para elevações 

626.51 Engrenagem de elevação vertical para embarcações. Elevadores de barcaça. Guindaste 
de barcaça. Elevadores hidráulicos, operados por bóia, por contrapeso. Elevadores 
hidráulicos. Elevadores ope rados por bóia. Elevadores por contrapeso 

626.52 Planos inclinados com berços de transporte 

626.53/.54 Transporte molhado com condutos de elevação (eclusa móvel) 

626.53 Transporte com condutos longitudinais à rampa 

626.54 Transporte com condutos transversais à rampa 

626.7 Tracção e propulsão em rios e canais 

Nota: Classificar aqui aspectos de engenharia hidráulica, incluindo instalações. Classificar 
veículos em 629.5... 

626.71 Condições que afectam o movimento da embarcação. Esforço de tracção ou de 
propulsão. Resistência da água. Velocidade atingida ou andamento da embarcação 

626.72 Propulsão por força humana 

626.73 Reboque. Transporte por arrasto. Reboque por força humana ou animal. Transporte 
mecânico com corrente ou cabo sem-fim 

626.74 Propulsão a vela e a corrente de água. Vela. Deriva, flutuação à deriva (por exemplo: 
balsas, comboios de troncos) 

626.75/.76 Reboque ou tracção com motor 

626.75 Reboque por rebocadores 

626.76 Tracção por corrente ou cabo. Transporte por corrente submersa. Sistemas de 
transportes por correntes. Sistemas de cabo e tambor. Sistemas de rodas dentadas 
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626.78 Navegação com embarcações com autopropulsão 

626.8 Hidráulica agrícola. Engenharia de irrigação, drenagem e recuperação de terras 

626.80 Significado da água para o cultivo das terras 

626.81/.84 Irrigação 

626.81 Fontes de água para irrigação. Abastecimento com água do sub- solo. Água de poços. 
Água de poços artesianos. Abastecimento por cursos de água naturais. Água de 
nascentes. Água de rios. Abastecimento por canais efluentes ou de drenagem. 
Abastecimento por lagos, reservatórios, canais de navegação. Extracção de água pela 
utilização de poços, barragens, estruturas de drenagem 

626.82 Canais, sulcos de irrigação, etc. Traçado dos sulcos. Dimensões das secções transversais. 
Tipos de sulcos. Construção de sulcos. Obras subsidiárias. Passagens subterrâneas para a 
água, etc. Medição, distribuição, quantidade de água. Rotação (uso alternado de fontes 
de água). Recuperação, reutilização da água. Perdas de água em canais e sulcos de 
irrigação 

626.83 Obras hidráulicas para irrigação. Estações de bombeamento de água. Maquinaria para 
elevação das águas 

626.84 Métodos de irrigação. Irrigação por inundação. Irrigação de campos com águas de 
esgoto, águas residuais, águas servidas. Sistema de retenção. Irrigação por 
transbordamento ou por derramamento. Irrigação por valeta e calha. Irrigação por leito 
ou faixa. Irrigação na superfície. Espalhamento de água ou inundação livre. Irrigação em 
curvas de nível. Irrigação por obras de retenção. Irrigação por sulcos ao longo de 
lombadas elevadas. Irrigação infra - superficial (irrigação abaixo da superfície). 
Nebulização ou aspersão com água. Perdas por evaporação. Métodos diversos de 
conservar a humidade na terra irrigada. Protecção com palha 

626.86 Remoção da água. Drenagem. Generalidades. Trabalhos preliminares. Condições de 
drenagem existentes. Drenagem por canais abertos. Drenagem por sulcos cobertos. 
Drenagem abaixo da superfície. Estações de bombeamento de drenagem. Drenagem por 
poços com bombas. Poços de auxílio 

626.87 Recuperação de terrenos baldios, de terras áridas. Pântanos em geral. Terras alagadas. 
Origem e composição dos solos pantanosos. Recuperação de pântanos das terras baixas, 
baixios alagadiços, várzeas. Recuperação de pântanos elevados, alagados elevados. 
Terras incultas com águas minerais em geral. Charnecas arenosas. Terras incultas 
montanhosas. Cultivo de monturos, aterros sanitários, vazadouros de lixo 

626.88 Obras hidráulicas para criação de peixes. Condições necessárias. Pureza da água. Vias de 
peixes. Passagens de peixes. Canais de peixes. Escadas de peixes. Lugares naturais e 
artificiais de desova. Aparelhos para incubação. Incubadoras. Viveiros de peixe, tanques 
para criação de peixes. Tanques de peixes (para espécies determinadas). Requisitos e 
abastecimento de água para tanques de peixes 

626.9 Canais marítimos. Canais de navegação 

626.91 Generalidades. Planeamento e traçado de canais para navegação. Dimensões. Secções 
transversais. Canais de passagem única e de passagem dupla 

626.92 Canais não represados (canais ao nível do mar sem eclusas) 
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626.93 Canais represados ao nível do mar (canais marítimos com eclusas de entrada ou saída) 

626.95 Canais marítimos com vários níveis ou elevações. Canais marí timos de nível elevado 

627 ENGENHARIA DE CURSOS DE ÁGUA NATURAIS, DE PORTOS, DE BAÍAS E LITORAL. 
INSTALAÇÕES PARA NAVEGAÇÃO, DRAGAGEM E SALVAMENTO. REPRESAS E CENTRAIS 
HIDRO ELÉCTRICAS 

627.01 Princípios fundamentais 

627.02 Trabalho subaquático. Trabalho de mergulhador 

627.03 Localização. Forma da estrutura. Grau de protecção. Construção fixa (sobre fundação 
firme). Construções temporárias, transportáveis e desmontáveis. Estruturas insufláveis. 
Estruturas flutuantes. Estruturas submersas. Localização desprotegida, aberta. 
Localização segura, protegida 

627.05 Localização, organização e instalações. Métodos de construção 

627.06 Características especiais (iluminação, construção, etc.) 

627.08 Cursos de água, portos e baías em relação à maré e ao nível da água. Cursos de água, 
portos e baías de maré. Docas de maré, etc. Cursos de água, portos e baías sem maré. 
Docas molhadas, etc. 

627.09 Instalações para fins especiais em cursos de água, portos, baías internas. Instalações 
portuárias para passageiros. Instalações portuárias para frete ou carga. Instalações 
portuárias para pesca. Instalações e portos navais. Portos e instalações de lazer. 
Marinas. Portos ou bases de abrigo, segurança e salvamento e suas instalações. Baías de 
abrigo. Outros portos e baías para fins especiais 

627.1 Águas interiores naturais 

627.11 Origem dos cursos de água naturais 

627.12 Nascentes. Mananciais. Fontes 

627.13 Hidrodinâmica dos cursos de água. Leis do fluxo de água nos rios. Velocidade média do 
fluxo. Resistência da água em movimento. Fluxo uniforme e variável. Represamento dos 
cursos de água. Saltos, eclusas, quedas. Leis das quedas de água. Movimento dos corpos 
sólidos na água. Medição, escala de medidas dos cursos de água (medidas de 
quantidade e velocidade) 

627.14 Controle e regulação das torrentes e de rios ou regatos turbulentos. Obstruções. 
Reforço. Construção de barragens. Controle de torrentes. Causas. Medidas preventivas. 
Rios e cursos de água turbulentos, de cursos rápidos. Rápidos. Estrangulamento (de 
cursos de água). Transbordo (de rios) 

627.15 Generalidades sobre rios e correntes. Rios e correntes. Sedimentação. Assoreamento. 
Sedimentos (detritos, cascalho, areia, aluvião) 

627.16 Foz dos rios. Estuários 

627.17 Águas estagnadas. Lagos, etc. 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

339 

627.18 Bancos. Praias. Margens 

627.2 Portos, baías e ancoradouros: engenharia e obras de construção em geral 

627.21 Portos e ancoradouros (como unidades completas). Portos e ancoradouros ao largo da 
costa. Terminais de oleodutos ao largo da costa. Portos e ancoradouros costeiros (em 
costa aberta). Portos e ancoradouros na foz dos rios, nos estuários. Portos em praias. 
Linhas ele maré em praias. Portos e ancoradouros em rios, canais e enseadas 

627.22 Condições gerais para construção e instalações de portos. Condições hidrográficas, 
hidrológicas e geológicas. Escolha do local, etc. Tipos de água e propriedades relevantes. 
Águas salinas, frescas, salobras. Estado do leito do mar, rio ou lago. Condição das praias 
e margens. Leito do mar. Hidrografia submarina. Correntes marítimas e marés. Regime 
do gelo nos portos 

627.23 Partes ou elementos principais dos portos. Ancoradouros. Atracadouros. Amarração. 
Entrada do porto. Entrada do ancoradouro. Porto exterior. Canal ou passagem 
navegável. Quebra-mar. Diques de ancoradouro. Molhes. Instalações em águas 
profundas. Ancoradouros e portos interiores 

627.24 Execução de obras de construção marítima 

627.25 Protecção de obras de construção hidráulica. Utilização de dispositivos mecânicos. 
Guardas. Uso de formas de estrutura especial. Medidas contra a corrosão 

627.26 Deterioração de obras portuárias e marítimas. Danos causados por erosão, corrosão, 
ataque biológico (de organismos marinhos) 

627.3 Instalações portuárias internas. Docas. Desembarcadouros. Cais. Instalações e 
equipamento 

627.31 Docas e instalações em docas em geral 

627.32 Estruturas de serviços e armazenagem em portos. Construções subsidiárias. Portos com 
eclusas (bacias de maré). Docas de atracação ou desembarcadouros. Construções 
subsidiárias (de serviços) 

627.33 Estruturas de amarração e atracação. Desembarcadouros. Cais. Molhes. Embarcadouros, 
molhes, plataformas de atracação (com construção montada). Molhes de construção 
maciça (cais de alvenaria e betão). Docas de atracação ou embarcadouros. Estruturas de 
atracação para embarcações. Ancoradouro para barcas. Instalações para amarração em 
embarcadouros. Bóias de amarração 

627.34 Equipamento de amarração e desembarcadouros, cais, molhes. Equipamento de 
amarração e protecção. Pontes de desembarque ajustáveis (dispositivos para embarque 
e desembarque), etc. Plataformas ou pontes fixas de desembarque. Rampas móveis ou 
ajustáveis de desembarque. Plataformas eleváveis, etc. 

627.35 Rodovias e ferrovias portuárias. Equipamento para manipulação de carga. Outros 
equipamentos subsidiários dos portos. Caminhos portuários ou em docas (carris ou 
estradas). Equipamento para manipulação de carga em portos. Instalações portuárias 
para abastecimento de navios com água, combustíveis e outros líquidos. Instalações 
portuárias para limpeza, lavagem, bombeamento. Equipamento e instalações contra 
incêndio nos portos. Vias de acesso e de estacionamento para veículos de combate a 
incêndios. Revestimento, pavimentação da zona portuária 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

340 

627.36 Instalações para construção e reparação de navios nos portos 

627.37 Disposições para encerramento temporário de portos. Utilização de correntes, cabos de 
reboque. Barreiras flutuantes. Diques flutuantes 

627.4 Regulamentação para protecção de rios. Correcção do seu curso e outros 
melhoramentos 

627.41 Socalcos em rios. Depósitos aluviais. Estabilização de margens íngremes. Plantio das 
margens (com cobertura de solo). Cobertura com relva. Florestação das margens. 
Plantação de árvores e arbustos. Fixação das margens com feixes de ramos ou de paus. 
Revestimento com pavimentação de pedra, cascalho, betão, asfalto, etc. Estabilização de 
margens íngremes ou verticais. Estacadas. Escoramento com tábuas. Muros de retenção 
das margens. Trabalhos de correcção 

627.42 Trabalhos de correcção. Melhoramento de rios pela modificação do leito ou canal. 
Estreitamento e limitação do curso de água. Molhes fluviais. Contrafortes. Vigas de 
terra. Paredes de reforço. Diques secundários (diques de caniçadas submersas). 
Colchões. Rectificação do curso de rios. Obras de corte, escavação. Limpeza de canais, 
remoção de obstáculos. Dragagem. Encerramento de tributários, afluentes, canais 
primitivos. Sistemas mistos de molhes e diques baixos 

627.43 Melhoramento de rios por obras de represamento. Barragens. Represas com comportas. 
Barragens fixas. Barragens móveis. Barragens de barras ou vigas. Barragens de troncos. 
Barragens de agulhas, de batoques, de postes. Barragens cegas 

627.44 Estreitos. Saídas da comporta 

627.45 Eclusas, comportas em rios 

627.47 Desvio de cursos de água 

627.5 Outras obras de protecção e melhoramento dos cursos de água. Diques. Protecção da 
costa. Drenagem e recuperação das margens 

627.51 Medidas de protecção contra enchentes. Causas de enchentes. Regime de chuvas e 
cursos de água. Natureza do terreno. Enchentes, inundações em cursos de água. 
Previsão de enchentes. Obras preventivas. Limpeza dos canais. Dragagem. Diques, 
aterros longitudinais. Molhes. Planos, disposição. Projecto. Construção. Manutenção e 
protecção de diques. Reforço de diques. Controle de inundações. Serviços de informação 
sobre enchentes. Avisos, alarmes contra enchentes. Abertura das eclusas, comportas. 
Quebras, rompimento de diques. Reparações e reconstrução de diques 

627.52 Protecção do litoral. Protecção da costa. Protecção da costa contra os efeitos do vento e 
das ondas. Mudanças naturais nas costas. Erosão. Solapamento. Deriva. Deposição. 
Estrutura de protecção contra os efeitos das ondas. Revestimento. Pavimentação. 
Estruturas de protecção contra a acumulação de areias e seixos rolados. Estruturas para 
estabilização da costa. Estruturas de protecção contra os efeitos do vento. Construção 
de dunas 

627.53 Terras baixas propensas a inundações e sua protecção. Drenagem. Secagem. 
Recuperação de terras. Acumulação de sedimentos. Deposição de aluviões. Pólderes. 
Estações de bombeamento. Maquinaria para elevação de águas. Operações de 
bombeamento. Despolderização. Conversão ou reversão de pólderes em terra não 
protegida 
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627.7 Instalações para a navegação. Manutenção dos canais Instalações para salvamento e 
socorro 

627.71 Instalações para a navegação. Materiais de apoio e equipamento para a navegação. 
Faróis. Marcação dos canais para a navegação. Localização geral e disponibilização de 
instalações e equipamentos. Marcos, indicadores e guias fixos. Faróis de rádio e radar 
(fixos). Marcos, indicadores e guias flutuantes. Bóias. Faróis e navios - farol 
(posicionamento, equipamento, etc.). Pilotagem. Estações e equipamento de pilotos. 
Técnicas e regulamentos de manobra. Instalações de reboque em canais navegáveis 

627.72 Sinalização nautícal. Sinais metereológicos. Comunicação com a costa. Sinais que 
indicam marés, níveis de água. Sinais de emergência, fraca visibilidade, mau tempo. 
Sinais de neblina, tempestade e vento. Foguetes, tiros de sinalização, etc. Sinais sonoros 
(gongos, campainhas, sirenes, buzinas, buzinas de neblina). Sinais de rádio. Sinais, 
boletins e previsões de tempo para a navegação. Sinais de bandeiras. Equipamento de 
comunicação com a costa. Comunicação e sinalização a longa distância entre a costa e os 
navios. Sinais de perigo, pedidos de socorro. Foguetes de pedido de socorro. Outras 
instalações para SOS a bordo. Controle remoto (telecontrole) de navios 

627.73 Serviços, instalações e equipamentos para quebrar o gelo 

627.74 Dragagem, arrasto e abertura de comportas. Trabalho de manutenção do canal e do 
ancoradouro em conjunto. Dragagem de lei tos rochosos. Dragagem de leitos duros, 
resistentes. Dragagem de leitos arenosos. Dragagem de leitos lamacentos, assoreados. 
Abertura de comportas (para a manutenção de canais). Limpeza do litoral. Limpeza dos 
fundos. Remoção de rochas. Dinamitação. Equipamento flutuante para manutenção do 
canal e do ancoradouro. Embarcações de dragagem. Embarcações de retirada da lama 

627.76 Salvamento marítimo. Flutuação e recuperação de embarcações (danificadas, 
destruídas, afundadas, encalhadas) – Maquinismos, âncoras, etc., de procura e 
marcação de navios afundados. Recuperação, no local, de carga e bens em naufrágios. 
Reparação e salvamento de embarcações danificadas e afundadas (mas que se podem 
pôr de novo a flutuar). Endireitamento e desencalhe de embarcações viradas. 
Rebocamento, desencalhe de embarcações (em relativo bom estado) afundadas 

627.77 Salvamento marítimo, salva-vidas. Segurança e sobrevivência dos viajantes marítimos. 
Instalações, estações e equipamentos para serviços de salva-vidas. Aparelhos, estações e 
equipamento de foguetes. Instalações para salvamentos aéreos. Utilização de 
helicópteros. Dispositivos de salvamento a bordo ou na costa. Equipamento de salva-
vidas. Salva-vidas em geral. Sistemas submarinos de saídas de emergência. Câmaras de 
compressão, de escapamento, de saída de emergência em submarinos 

627.8 Represas. Trabalhos em centrais hidroeléctricas 

627.8.01 Represas segundo o material e o método de construção 

627.8.03 Represas em condições específicas. Localização e forma das represas 

627.8.04 Desenho, projecto estrutural. Estática gráfica e analítica, etc. 

627.8.05 Organização do local para a construção da represa. Método e equipamento 

627.8.06 Partes ou áreas estruturais de represas 

627.8.07 Elementos estruturais de represas 
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627.8.09 Utilização de represas para força hidráulica (energia hidráulica) 

627.81 Reservatórios. Lagos de armazenagem. Capacidade de armazenagem. Reservatórios de 
compensação 

627.82 Represas. Barragens. Represas de terra. Represas de pedra. Represas reforçadas. 
Represas em arco. Represas com apoio distribuído. Represas de arcos múltiplos. 
Represas de cúpulas múltiplas. Represas celulares. Represas de contraforte. Represas de 
construção especial. 

Nota: Classificar aqui a informação sobre represas para aumentar o nível da água; para 
represamento como melhoramento de rios, ver 627.43 

627.83 Instalações de operação de represas. Estruturas de arrasto e transbordamento. 
Vazadouros. Vazadouros de transbordamento. Condutas de descarga no fundo. Saídas 
em nível baixo. Saídas de água. Comportas. Eclusas. Vazadouros de poço. Vazadouros de 
sifão. Vazadouros com portinholas móveis. Dissipadores de energia. Poços de remanso 

627.84 Estruturas e condutas de extracção de água. Canais de extracção. Canais adutores. 
Antecâmaras. Tubulações de pressão. Canalização para turbina hidráulica. Dispositivos 
de fechamento. Canais de entrada de água. Túneis. Túneis de pressão. Tanques de 
compensação 

627.85 Centrais eléctricas 

627.86 Canais de adução traseira. Canais de saída ou descarga 

627.88 Estruturas subsidiárias. Grades. Caimento. Alçapões de areia 

628 ENGENHARIA DE SAÚDE PÚBLICA. ENGENHARIA SANITÁRIA ÁGUA. SANEAMENTO. 
ENGENHARIA DA ILUMINAÇÃO 

628.1 Abastecimento de água. Tratamento de águas. Consumo de água 

628.1’1 Características especiais de sistemas de obras aquáticas, por exemplo, de condutas de 
água e de redes de extracção de água 

628.1’11 Como método de abastecimento de água 

628.1’12 Por meios hidráulicos 

628.1’14 Por zona. Sistemas de obras aquáticas em zonas determinadas 

628.1’15 Sistemas de fluxo único. Sistemas de passagem única 

628.1’16 Sistemas de repetição de utilização de água 

628.1’17 Sistemas de retorno 

628.1’18 Por meio de depósito 

628.1.03 Tipos de água. Água natural. Água potável. Água para a agricultura. Águas minerais 
naturais, etc. 

Nota: É usada para classificar sistemas segundo o tipo de água fornecido 
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628.11 Fontes de água. Instalações para entrada, recolha e extracção de água. Lençol de água. 
Água de nascentes. Extracção de água de poços, de perfurações. Água de fontes na 
superfície. Extracção de água de fontes na superfície. Instalações para extracção de 
água. Tipos de água recolhida. Extracção de água da atmosfera (por condensação) 

628.12 Sistemas de elevação de água. Estações e instalações de bombeamento para distribuição 
de água 

628.13 Armazenagem de água. Reservatórios de água. Reservatórios em geral. Reservatórios 
sem pressão. Reservatórios de água pura. Torres de água. Colunas de água sob pressão. 
Instalações de água sob pressão pneumática 

628.14 Transporte de água do ponto de represamento para o sistema de distribuição. 
Canalizações de água e redes de distribuição de água. Canalizações de água. Aquedutos, 
canais, tubulações. Redes de abastecimento de água aos consumidores. Canalizações 
das redes de abastecimento de água. Interconexões das canalizações de água. 
Cruzamentos de aqueduto, de ponte, de nível. Sifões. Túneis. Bueiros. Instalações para 
redes de distribuição. Construção e manutenção de sistemas de canalização de água 

628.16 Tratamento de águas: processos, instalações e equipamentos. Instalações para 
purificação de água em geral. Purificação de água natural em geral. Amaciamento da 
água. Redução da dureza. Prevenção de depósitos de carbonatos. Dessalinização e 
destilação da água. Desinfecção da água. Remoção de odores e travos da água. Outros 
tipos de tratamento da água. Tratamento e utilização de depósitos. 

Nota: Especificar reagentes utilizados, segundo a sua composição química, por -92 da 
classe 66-92 

628.17 Requisito específico e consumo de água. Perdas de água. Precauções contra o desper-
dício de água. Poupança de água. Requisito específico e consumo. Abastecimento de 
água e equilíbrio de descarga. Poupança de água. Perdas de água e respectiva prevenção 

628.19 Poluição de nascentes e abastecimento de água (causas, prevenção e remoção). 
Poluição com materiais específicos. Poluição em fases determinadas do abastecimento, 
distribuição ou tratamento de água. Prevenção e remoção de poluentes da água 

628.2 Eliminação de águas residuais em zonas urbanas. Drenagem urbana. Esgotos urbanos 

628.21 Sistemas de esgotos. Sistemas combinados de esgotos. Sistemas separados de esgotos. 
Por exemplo, o problema da entrada de água da chuva (infiltração). Sistemas de 
bombeamento. Sistemas de ejector. Processos de transbordamento 

628.22 Cálculo da forma e das dimensões do esgoto. Características da pluviosidade. Zonas de 
drenagem. Cálculo, distribuição e intensidade da pluviosidade. Escoamento da água na 
superfície. Quantidade, ritmo e duração do escoamento. Tempo de concentração. 
Quantidade e ritmo da descarga. Corrente de bom tempo 

628.23 Ventilação de esgotos. Poços de ventilação nas ruas. Orifícios de iluminação. Poços de 
inspecção. Colunas de ventilação. Canos de ventilação no exterior de edifícios. Canos de 
ventilação no interior de edifícios. Gás de esgoto. Mecanismos de ventilação  

628.24 Projecto e construção de esgotos. Esgotos principais. Esgotos interceptores. Esgotos 
sectoriais principais. Fossas locais. Fossas domésticas (linhas de colecta). Canos de 
esgoto (de fossas). Canos de águas residuais. Conexões, juntas, junções de canos. 
Construção de canos de esgoto. Colocação e substituição de canos. Construção de 
esgotos monolíticos no local 
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628.25 Obras subsidiárias de esgotos e fossas. Ramais pequenos. Ligações e bueiros de rua. 
Escoadouros de estrada. Ligações residenciais. Ramais particulares, domésticos. 
Câmaras, caixas de inspecção. Orifícios de inspecção. Orifícios de iluminação. Tampas. 
Escadas. Degraus de ferro. Válvulas e comportas para esgotos. Escoadouros e 
reguladores. Escoadouros para tempestades (barragens de separação) 

628.26 Cruzamentos de cursos de água. Canos arqueados. Sifões inver tidos. Sifões de ponte 

628.27 Bloqueio e fractura de esgotos 

628.28 Desobstrução, limpeza e descarga de esgotos. Instalações para descargas de limpeza. 
Reservatórios para descargas de limpeza. Esvaziamento de esgotos. Sucção de esgotos. 
Utilização de limpa dores flutuantes. Barcas de limpeza. Diversos dispositivos de 
limpeza. Vassouras. Raspadeiras. Elevadores de lamas e lodos. Limpeza com jacto de 
água pressurizada 

628.29 Elevação e descarga de água de esgotos. Dispositivos para elevação de água. Estações de 
bombeamento. Ejectores. Elevadores. Estações e ejectores de bombeamento 

628.3 Água de esgotos. Tratamento, remoção, utilização da água de esgotos 

628.31 Propriedades, tratamento, purificação da água de esgotos. Quantidade, volume da água 
de esgotos. Composição e propriedades da água de esgoto. Componentes. Amostragem 
de água do esgoto. Sistemas e fases do tratamento de esgotos. Tratamento por 
eliminação de poluentes. 

Nota: Os processos individuais devem ser classificados em 628.33/.35 

628.32 Estações de tratamento de esgotos. Obras em esgotos 

628.33 Tratamentos físicos e mecânicos em esgotos. Filtragem. Eliminação de gorduras e 
impurezas. Coagulação, floculação (sem adição de produtos químicos). Lamas. 
Manipulação e remoção de lamas. Tratamento eléctrico e purificação de esgotos 

628.34 Tratamento químico de esgotos. Mistura com produtos químicos. Adição de produtos 
químicos. Máquinas para misturar, agitar, etc. Precipitação. Coagulação química. Outros 
processos químicos  

628.35 Tratamento biológico e bioquímico de esgotos. Equipamentos para tratamento biológico 
e bioquímico. Tratamentos preliminares de esgotos antes da purificação biológica. 
Protecção da actividade da microflora. Tanques sépticos em geral. Biofiltragem. 
Biofiltros. Filtragem por areia. Filtros de areia. Lama activada em geral. Tratamento 
biológico da flora bacteriana dos esgotos em geral. Química e fisiologia dos microrga-
nismos. Processos de purificação de esgotos por lamas activadas. Arejamento em geral. 
Lagoas (lagos) de despejo de esgotos. Lagos de esgotos. Autopurificação. Processo final 
de purificação de esgotos. Purificação profunda de esgotos. Purificação ligeira 

628.38 Utilização de água dos esgotos e seus componentes. Componentes de água de esgotos 
utilizáveis. Utilização da água de esgotos na agricultura. Gorduras e óleos de esgotos. 
Gás, metano de esgotos. Extracção de outras substâncias valiosas dos esgotos. Utilização 
de águas servidas para fins industriais, domésticos. Utilização de resíduos radioactivos 

628.39 Vazamento de resíduos não tratados e desperdícios irrecuperáveis em ambientes 
naturais. Poluição da água, solo, ar. Medidas preventivas. Colectores de esgotos. 
Depósitos de lamas. Vazamento de esgotos em águas naturais (mares, rios, lagos). 
Lançamento de resíduos na atmosfera 
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628.4 Higiene urbana. Resíduos. Refugos. Lixo. Recolha e vazamento de lixos urbanos 

628.42 Latrinas. Cloacas, fossas. Recolha e vazamento de excrementos. Latrinas de balde. 
Latrinas de poro. Outras soluções. Sistemas de cobertura com terra, etc. Sanitários 
públicos em geral 

628.46 Colecta e remoção de lixos, Limpeza urbana. Recolha de lixos em recipientes. Recolha de 
lixo em veículos, Carroças, carretas, caminhões do lixo. Barcos, barcaças do lixo, 
Remoção, transporte de lixos. Aterros para depósito de lixos 

628.47 Vazamento e utilização de lixo urbano. Eliminação do lixo por meio de compostagem. 
Eliminação do lixo pelo fogo, por incineração. Eliminação de lixo por gaseificação 
(pirólise). Utilização de lixos, refugos, resíduos, tratados e não tratados 

628.48 Outras matérias. Questões de materiais Questões de corrosão 

628.5 Medidas contra danos de origem industrial e de outros tipos 

628.51 Medidas contra danos industriais de outros géneros. Medidas contra poeiras. Medidas 
contra gases e vapores tóxicos. Condutas de exaustão (exaustores). Medidas contra 
infecções, contra exalações prejudiciais à saúde. Medidas contra bactérias. Medidas 
contra danos provocados por vapores e vapor de água. Medidas contra a poluição da 
água. Medidas contra a poluição do solo. Medidas contra a poluição acústica. Medidas 
contra danos de origem óptica, eléctrica e outros. Medidas contra o calor e 
temperaturas elevadas 

628.52 Medidas contra fumos, emanações, cheiros, odores, industriais. Localização de fábricas. 
Uso de chaminés altas. Condensação de fumos em água. Combustão de fumos cm 
fornalhas 

628.53 Medidas contra fumos e fuligem. Medidas para diminuição de fumos. Medidas contra 
fumos de fogos domésticos. Medidas contra fumos de geradores a vapor, centrais 
eléctricas. Medidas contra fumos produzidos por indústrias específicas 

628.54 Tratamento de resíduos industriais sólidos. Descarga de resíduos em cursos de água. 
Enterramento de resíduos. Incineração 

628.55 Condicionamento artificial da atmosfera natural. Controle de nevoeiro e neblina. 
Dispersão de nevoeiro. Dispersão de nuvens 

628.58 Medidas contra outros danos 

628.6 Drenagem e instalações sanitárias das construções (em especial, os requisitos da saúde 
pública) 

628.8 Temperatura interior. Condicionamento do ar. Aquecimento. Ventilação. 
Principalmente em aspectos de saúde pública, em especial em grandes espaços, por 
exemplo, túneis, arcadas 

628.81 Aquecimento em geral, especialmente em grandes espaços 

628.82 Arrefecimento em geral, especialmente em grandes espaços 

628.83 Ventilação, especialmente em grandes espaços. Distribuição e circulação do ar 
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628.84 Condicionamento do ar: técnica e fábricas 

628.85 Critérios físicos que determinam os climas interiores: definição, natureza, medição. 
Temperaturas. Temperatura do ar. Temperatura da parede. Temperatura média de 
radiação. Humidade. Movimento do ar Circulação do ar. Ventilação 

628.86 Critérios compostos que determinam os climas interiores: definição, natureza, medida. 
Valores directamente mensuráveis. Temperaturas, leitura de termómetros. Valor Kata 
(taxa de arrefecimento), Valores deriváveis (não directamente mensuráveis). Valor do 
conforto 

628.87 Requisitos de conforto e bem-estar Regulação da temperatura interior e do calor do 
corpo 

628.88 Temperaturas interiores associadas a tipos diferentes de sistemas de aquecimento, 
arrefecimento e ventilação. Medição das instalações. Com aquecedores de ambiente 
independentes. Sistemas de aquecimento central que usam ar quente ou gás condutor 
(não emitido nos ambientes). Com sistemas de aquecimento central que usam água 
quente. Com sistemas de aquecimento central que usam vapor. Efeitos das medidas das 
temperaturas interiores sobre as instalações de ventilação e condicionamento do ar 

628.89 Influência do projecto e estrutura do edifício nas temperaturas interiores 

628.9 Iluminação. Engenharia da iluminação 

628.91 Técnicas de produção de luz 

628.92/.97 Engenharia da iluminação. Técnica de aplicação da luz 

628.92 Iluminação natural. Iluminação de interiores com a luz do dia. Generalidades. Projecto e 
cálculo. Factor luz do dia. Iluminação lateral em geral. Janelas. Localização, número, 
dimensão e distribuição. Influência das propriedades de transmissão de luz dos materiais 
sobre a luz natural. Tipo de vidraças. Influência das propriedades reflectoras dos 
materiais sob luz natural. Efeito da sujidade na reflexão da luz natural. Influência das 
propriedades de difusão dos materiais (e do vapor, neblina, nevoeiro, fumo, etc.) sob luz 
natural. Iluminação do alto (iluminação elevada, sus pensa). Iluminação de telhado. 
Iluminação por clarabóias 

628.93 Iluminação artificial. Uso de pontos de luz locais, fontes (de 1w) lineares, fontes ou 
difusores planos ou de superfície (iluminação em painel) - Uso de difusores 
tridimensionais. Globos. Influência das propriedades de transmissão de luz dos materiais 
sob luz artificial. Efeito da sujidade na difusão da luz artificial. Influência das 
propriedades de reflexão dos materiais sob iluminação artificial. Influência das 
propriedades de difusão dos materiais (e do vapor neblina, fumo, etc.) sob iluminação 
artificial. Influência da cor da luz sob iluminação artificial 

628.94 Luminárias (lâmpadas, armações de luz). Projectores de luz. Dispositivos de 
direccionamento do feixe de luz. Candeeiros moveis ligados à rede principal (eléctrica ou 
a gás). Candeeiros de mesa. Candeeiros de pé. Lâmpadas eléctricas portáteis (com 
energia de pilhas ou de combustível). Lanternas. Floshlights. Lâmpadas eléctricas 
portáteis cilíndricas. Projectores de luz. Reflectores sem luz própria. Adaptações em 
construções. Armações estruturais. Recessos (recantos, nichos). Tabiques. Tectos de 
vidro 

628.95 Acessórios para armações de luz. Peças, materiais, etc. Guias de luz como parte de 
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dispositivos de iluminação. Materiais pata armações de luz. Características ópticas dos 
materiais 

628.97 Iluminação segundo o objecto iluminado. Iluminação com fins especiais. Iluminação 
exterior. Iluminação de interiores em geral. Iluminação interior especialmente destinada 
a criar unia certa atmosfera. Iluminação destinada a desencadear certos estados de 
espírito. Iluminação para efeitos psicológicos e estéticos. Luzes e iluminação festiva. 
Iluminação para publicidade, propaganda. Uso arquitectónico da luz. Iluminação de 
áreas de trabalho, excepto iluminação para sala comum. Iluminação localizada (para 
trabalho que exige concentração, para estudo). Lâmpadas de trabalho. Lâmpadas para 
leitura. Lâmpadas de escrivaninha. Lâmpadas em máquinas. Iluminação interior 
predominantemente para trabalho. Iluminação para fins especiais. Efeitos específicos da 
iluminação. Efeitos sobre os seres humanos e outros organismos 

628.98 Avaliação da luz (aspectos físicos, técnicos, económicos, fisiológicos e psicológicos). 
Avaliação das fontes de luz. Avaliação de luminárias (Iâmpadas, armações de lâmpadas). 
Avaliação de instalações de iluminação, de sistemas completos 

629 ENGENHARIA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE 

Nota: Os auxiliares especiais .0, listados em 629.0... aplicam-se a todo o 629. Constituem 
um enquadramento comum para auxiliares .0 mais específicos, listados em cada 
subdivisão principal de 629, que diferem em pormenores, para se ajustarem às 
categorias principais dos veículos (terra, carris, água, ar). Para pormenores sobre 
características, componentes, operação e controle de veículos, fontes de energia, etc., 
utilizar -1 /-9 das classes 62-1/- 8 e 66-9, quando não são mencionados nos auxiliares .0 

629.01 Princípios de projecto de veículos: características, capacidades, testes 

629.012 Dimensões. Dimensionamento dos veículos 

629.013 Peço. Tonelagem. Capacidade. Rendimento por carga transportada 

629.014 Capacidades funcionais. Modo de utilização. 

Nota: Utilizar o auxiliar 629.014 apenas para indicar capacidades acidentais ou especiais, 
ou aplicações não mencionadas nas subdivisões directas do 629.3/.9 

629.015 Mecânica e dinâmica em relação ao meio ambiente 

629.016 Características, capacidades, do desempenho. Avaliação 

629.017 Segurança operacional, adequação ao uso 

629.018 Processos e equipamento para teste de veículos 

629.02 Estrutura, princípios de construção, disposição geral e partes do veículo 

629.021 Princípios e propriedades de construção (do todo ou das partes) 

629.022 Disposição geral, configuração, relação das partes com todo o veículo 

629.023 Armação, chassis do veículo 

629.024 Carroceria, casco, fuselagem 
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629.025 Estruturas de veículos especiais 

629.026 Disposição das estruturas da unidade de propulsão 

629.027 Estruturas de suporte, suspensão, amortecimento de choque. Rodas, etc. 

629.028 Acessórios. Acoplamentos. Montagens e outras estruturas auxiliares 

629.03 Sistemas de propulsão. 

Nota: Para outros detalhes, utilizar - 8..., das classes 62-8 e/ ou utilizando 
adicionalmente 621 

629.031 Sistema de propulsão que utilizam força muscular e natural 

629.032 Sistemas de propulsão 

629.033 Sistemas de propulsão para veículos especiais, por exemplo, sobre carris e cremalheira 
de pinhão 

629.034 Sistemas de propulsão para tipos especiais de veículos, por exemplo, corda, cabo, 
corrente e engrenagem de rosca sem-fim 

629.035 Sistemas de propulsão a hélice 

629.036 Foguete ou sistemas, de propulsão a tacto 

629.038 Sistemas combinados de propulsão 

629.04 Disposição interior: acomodação, instalação, equipamento para pessoas e carga 

629.042 Disposição interior e acabamento. Compartimentos. Cabines, etc. 

629.043 Disposição, divisões, cabines para a tripulação. Cabine de comando 

629.044 Disposições de entrada e de saída. Passadiços. Escadas 

629.045 Frete (carga). Disposição da carga, descarga, armazenagem e amar ração da carga 

629.046 Disposições para conforto, serviços e higiene dos passageiros  

629.047 Protecção pessoal e equipamento e instalações de segurança 

629.048 Sistemas de condicionamento. Iluminação 

629.05 Sistemas de direcção, de partida do comando e da navegação (dentro do veículo) 

629.051 Princípios e finalidades dos sistemas de direcção e navegação 

629.052 Meios de operação dos sistemas de direcção 

629.053 Sistemas especiais de controle para tipos específicos de veículos 

629.054 Instrumentos (dentro dos veículos) 
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629.056 Meios de operação de sistemas de navegação 

629.058 Características operacionais (de sistemas e instrumentos) 

629.06 Sistemas e dispositivos auxiliares do veículo 

629.062 Sistemas de ligação e reforço do comando. Comandos automáticos, etc. 

629.063 Sistemas auxiliares de abastecimento e alimentação. 

Nota: Outros pormenores podem especificar por -6/-72 da classe 62, e utilizar 
adicionalmente 621.6... 

629.064 Sistemas auxiliares de potência em geral 

629.065 Equipamento para manuseamento de materiais. Sistemas e dispositivos de 
reabastecimento. Sistemas e dispositivos de abastecimento de víveres 

629.066 Dispositivos de observação, sinalização, comunicação e identificação 

629.067 Sistemas de segurança e protecção do veículo 

629.069 Outros sistemas auxiliares do veículo. Sistemas de armamento 

629.07 Aspectos técnicos das operações dos veículos (técnicas operacionais) incluindo o 
desempenho. 

Nota: Para aspectos não técnicos usar o 656.052. Usar .07... para especificar 
equipamentos, dispositivos, modificações técnicas, etc., para operações listadas nesta 
classe 

629.071 Operações e preparações preliminares. Operações após paragem, à chegada 

629.072 Técnica de condução, navegação, pilotagem em geral. Testes (experiências). Treinos 

629.073 Técnicas especiais (operacionais) para condições específicas, por exemplo, 
meteorológicas, das estradas ou do terreno, falha de motor 

629.075 Técnicas de partida, zarpar, descolagem, lançamento, etc. 

629.076 Técnicas e desempenho operacionais do veículo em andamento, em viagem 

629.077 Técnicas de paragem, desaceleração atracagem e aterragem (de veículos) 

629.078 Operações para manutenção a bordo do veículo (pela tripulação) 

629.08 Equipamentos, instalações e procedimentos técnicos de base correspondentes 

629.081 Instalações e equipamentos de oficinas, reservatórios ou depósitos de veículos 

629.082 Serviços subsidiários ou instalações para abastecimento, depósitos e armazéns (para 
combustíveis, água, etc.) 

629.083 Manutenção, manipulação, serviço e reparação de veículos 

629.084 Sobressalentes e peças para substituição. Controle de saída, de armazéns, de existências 
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629.085 Equipamento e procedimento técnico de base para partida, de colagem, lançamento 

629.086 Equipamento e técnicas de base para controle e testes em andamento: rastreio, etc. 

629.3 Engenharia de veículos terrestres (excepto os que se deslocam em carris) 

629.3.01 Projecto dos veículos. Princípios, características, capacidades, testes 

629.3.02 Estrutura dos veículos. 

Nota: Máquinas e motores estão classificados em 621. As partes não listadas em 629.3.0 
podem ser especificadas pelos auxiliares 1 /-9 das classes 62-1 /-S e 66-9 

629.3.03 Sistemas de propulsão 

629.3.04 Disposição interior Acomodação. Instalações e equipamentos (para pessoas e carga) 

629.3.05 Sistemas de direcção, início de controle e navegação 

629.3.06 Sistemas e dispositivos auxiliares dos veículos 

629.3.07 Aspectos técnicos e operacionais dos veículos (técnicas operacionais) inchando o 
desempenho 

629.3.08 Fábrica, instalações, equipamento e técnicas com eles relacionadas 

629.31 Transporte simples. Transporte de materiais (por seres humanos ou animais). Mochilas. 
Padiolas. Macas. Cadeirinhas. Veículos com rodas propulsionados, empurrados ou 
puxados por seres humanos. Carros – de - mão. Carros de vendedor ambulante. 
Carrinhos de bagagem. Carrinhos de bebé. Cadeiras de rodas. Riquexós. Trotinetes. 
Veículos com rodas puxados por animais. Carretas. Carroças. Cabriolés. Carruagens. 
Transportes com capacidade de carga directa pelos eixos. Transportes rolantes. 
Transportes não motorizados montados sobre patins (deslizantes). Trenós. Trenós 
puxados por cavalos 

629.32 Bicicletas. Veículos com selim. Veículos de pedal. Veículos de pedal com assentos 
diferentes de selins. Motociclos em geral. Motociclos combinados 

629.33 Veículos a moto Engenharia de automóveis (em geral). Atrelados, semiatrelados 
(pequenos, médios, grandes) e veículos articulados em geral. Casas móveis. Caravanas. 
Rulotes, Casas motorizadas. Caravanas motorizadas 

629.34 Veículos para transporte colectivo de passageiros. Autocarros. Minibus. Táxis. Carros de 
aluguer. Ambulâncias. Outros 

629.35 Veículos para fretes.Veículos de mercadorias. Camiões (atrelados de camiões). Furgões. 
Furgões para entrega de mercadorias. Camioneta de caixa aberta (pick-up). Camiões tipo 
báscula, ou para despejo de lixo. Camiões para transporte de contentor Veículos para 
transporte de contentores de mercadorias. Veículos com dispositivos de arrefecimento 
para mercadorias perecíveis. Camiões-frigoríficos. Tanques e veículos para transporte de 
mercadorias de grandes dimensões ou sob a forma de granulados. Transportadores de 
cargas muito pesadas ou de grandes dimensões. Por exemplo, veículos e embarcações 
para transporte de grandes quantidades de troncos de árvores e de estruturas muito 
pesadas. Outros veículos especiais para transporte de carga fretada  
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629.36 Veículos para fins especiais. Veículos para uso particular (para comodidade do 
proprietário) em geral. Veículos para controle ou segurança do tráfego. Oficinas, 
recuperação e reparação de veículos. Veículos com estruturas especiais. Gruas. Veículos 
e máquinas de terraplanagem. Veículos para a agricultura. Veículos para colocação de 
carris (com lagartas, tractores). Outros veículos para fins especiais 

629.37 Veículos para desempenhos específicos, com duas ou mais todas. Veículos especiais 
todo-o-terreno, com duas ou mais rodas. Veículos para corridas ou outras finalidades 
desportivas. Veículos para utilizações específicas fora das estradas. Veículos especiais 
todo-o-terreno 

629.4 Engenharia de veículos ferroviários. Locomotivas. Material rolante. Instalações e 
serviços relativos ao material rolante 

629.41 Departamento de força motriz 

629.42 Tipo de tracção. Unidades de força motriz. Unidades de força motriz segundo a 
finalidade e a construção. Locomotivas eléctricas. Locomotivas com motores de 
combustão interna, excepto diesel. Locomotivas com motores de turbina a gás. Vagões 
abertos e troles motorizados. Carros motorizados sobre carris. Carros de linha férrea. 
Outros tipos de locomotivas, Máquinas com motores de sistemas especiais. Locomotivas 
de reacção (foguetes) 

629.43 Transporte ferroviário que usa locomotivas especiais. Locomotivas e veículos para 
transporte urbano e suburbano. Veículos ferroviários para transporte de curta distância 
em geral. Locomotivas e veículos para ferrovias elevadas. Locomotivas e veículos para 
ferrovias subterrâneas. Locomotivas e veículos para carris. Locomotivas e veículos para 
ferrovias urbanas e suburbanas (de superfície). Locomotivas e veículos para monocarris. 
Locomotivas e veículos para funiculares (ferrovias de cabo). Veículos de ferrovias sobre 
almofadas de ar. Comboios aéreos. Locomotivas para ferrovias de sistemas especiais. 
Locomotivas e veículos para outros sistemas ferroviários especiais. Locomotivas com 
hélice, volante, giroscópio, comando de ar comprimido, energia nuclear, etc. 

629.44 Material rolante passivo. Veículos. Veículos ferroviários rebocados em geral 

629.45 Material rolante para passageiros, carruagens. Carruagens de passageiros para comboios 
regionais (com percursos curtos). Carruagens articuladas a um eixo comum ou truque. 
Sistema Talgo. Carruagens para comboios internacionais. Carruagens para percursos 
longos, com acomodações especiais, etc. Carruagens com equipamentos especiais. 
Carruagens para grande densidade de passageiros 

629.46 Material rolante de carga. Veículos ferroviários mistos. Vagões ou carruagens para 
mercadorias (vagões de carga). Veículos de manutenção da ferrovia. Veículos e 
comboios para finalidades específicas. Veículos ferroviários para múltiplos fins. Veículos 
para transporte do pessoal ferroviário 

629.47 Depósitos ferroviários. Galpões de máquinas. Desvios e seus equipamentos 

629.48 Grandes oficinas e fábricas ferroviárias. Oficinas de construção, montagem e reparação 
de veículos ferroviários. Oficinas centrais. Para construção e reparação das máquinas, 
locomotivas. Para construção e reparação de carruagens de passageiros. Para 
construção e reparação de vagões de mercadorias, de carga. Para reparação de varais e 
eixos. Equipamento técnico especializado para oficinas ferroviárias. Manutenção, 
modificação e reparação de material rolante (técnicas e tecnologia). Frequência e 
extensão das operações 
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629.5 Engenharia naval. Engenharia marítima. Barcos. Navios. Construção de barcos e navios 

629.5.01 Arquitectura naval. Desenho de navios: princípios, capacidades, testes 

629.5.02 Estrutura da embarcação ou veículo. Disposição e partes 

629.5.03 Sistemas de propulsão de navios. 

Nota: Especificar outras particularidades dos motores por 

62-…, especialmente 62-8... 

629.5.04 Distribuição dos espaços no interior. Acomodações. Instalações e equipamentos. 
Disposição do interior e acabamentos. Compartimentos, cabines, etc. 

629.5.05 Sistemas e instrumentos. Direcção, início do controle e navegação (incorporados no 
veículo) 

629.5.06 Sistemas e dispositivos auxiliares do navio 

629.5.07 Aspectos técnicos das operações do navio (técnicas operacionais), incluindo o 
desempenho. 

Nota: Para os aspectos não técnicos usar 656.6 

629.5.08 Equipamentos de costa, baia e porto, instalações e técnicas com eles relacionadas 

629.51/.58 Tipos de embarcações ou veículos e sua construção. Barcos e navios 

629.51 Estruturas flutuantes sem meios (específicos) de propulsão. Estruturas de movimento 
simples. Jangadas. Jangadas de troncos. Bóias 

629.52 Pequenas embarcações e barcos. Barcos primitivos e barcos pequenos e simples. 
Pirogas. Canoas. Pequenos barcos individuais (revestidos de peles ou de telas 
impermeáveis) Barcos manejados à vara ou com um único remo. Barcos a remos, 
pequenas baleeiras a remos, barcos a remos de competição (dois remos e mi reino por 
pessoa). Barcos e pequenas lanchas a motor (com motor a bordo ou motor fora de 
bordo) Barcos salva-vidas. Lanchas a motor para passageiros (especialmente para cursos 
de água). Veículos para transportes colectivos aquáticos 

629.53 Barcos à vela. Barcos à vela de grandes dimensões. Barcos à vela antigos (com ou sem 
remos). Galeões. Caravelas. Pequenas embarcações à vela de alto mar. Cúteres. 
Corvetas. Galeotas (de dois mastros). Navios árabes de um só mastro (para tráfico de 
escravos). Navios à vela de grandes dimensões. Navios à vela com motores auxiliares 

629.54 Navios a motor em geral. Veículos de mar alto a motor. Veículos a motor para grandes 
cursos de água. Barcos cesteiros. Navios de carga. Navios - cisternas. Navios para 
contentores. Navios com meios especiais para manipulação de carga. Navios para 
transporte de grande quantidade de mercadorias 

629.55 Embarcações para cursos de água (rios e canais). Barcos de transporte para rios e canais. 
Navios de passageiros em rios e canais (para cruzeiros e viagens turísticas) Barcaças a 
motor Barcos de carga a motor (para rios e canais). Navios - cisternas (para canais e rios) 

629.56 Veículos e embarcações para fins especiais. Embarcações de ser viço. Barcos de pesca. 
Navios para missões longe da costa. Navios oceanográficos, com equipamento para 
estudos meteorológicos, navios de pesquisa, exploração e para expedições. 
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Embarcações especiais para instalações portuárias, manipulação de carga e reparações 
em navios. Salvamentos marítimos, recuperação de veículos 

629.57 Embarcações para deslizar nas superfícies. Embarcações de superfície hidrodinâmica. 
Hidroviões. Navios de efeito à superfície (NES). Veículos deslocando-se sobre almofada 
de ar. Aerodeslizadores 

629.58 Embarcações subaquáticas. Submersíveis. Submarinos. Sinetas de mergulho. Dispositivos 
submersíveis. Batisferas. Batiscafos. Submarinos 

629.7 Engenharia de transportes aéreo e espacial. Aeronáutica e aeronaves. Foguetes e 
mísseis. Astronáutica e astronaves 

629.7.01 Princípios, características e testes de projectos de veículos aeroespaciais 

629.7.02 Estruturas de veículos aeroespaciais. Princípios de construção. Disposição geral e partes 

629.7.03 Sistemas de propulsão nos veículos aeroespaciais 

629.7.04 Disposição interior dos veículos aeroespaciais. Acomodação Instalações. Equipamentos 

629.7.05 Sistemas e instrumentos de orientação, inicio de controle e navegação (no próprio 
veículo) 

629.7.06 Sistemas e dispositivos auxiliares nos veículos aeroespaciais 

629.7.07 Aspectos técnicos das operações (técnicas operacionais), incluindo o desempenho. 

Nota: Usar as subdivisões de .07 para especificar equipamentos, dispositivos, 
modificações técnicas, etc., para as oper4es listadas. Para aspectos não técnicos usar 
656.7 

629.7.08 Equipamento, instalações e técnicas de seio ou base 

629.73 Engenharia aeronáutica. Aeronaves, Aeronaves mais leves do que o ar (aeróstatos) 
Balões. Aeronaves mais pesadas do que o ar (aeródinos). Aeródinos motorizados. 
Aeroplanos. Giroplanos etc. 

629.76 Engenharia de foguetes e mísseis. Foguetes. Mísseis 

629.762 Mísseis (balísticos e não balísticos) 

629.764 Foguetes para lançamento de veículos espaciais 

629.765 Foguetes de sondagem de alta altitude e sondas atmosféricas 

629.78 Engenharia de voo e Astronáutica. Astronaves. Aviões espaciais com asas (projectados 
para voo controlado na atmosfera, manobras orbítais e regresso à Terra). Satélites 
artificiais. Satélites de navegação. Satélites de comunicação e retransmissão. Veículos 
espaciais de cruzeiro e acoplarnento (para transporte de pessoal e equipamento a 
estações orbitaís e interplanetárias, etc.). Sondas espaciais (para voo lunar, circum-lunar, 
planetário, circum - planetário, solar e circum-solar). Estações espaciais (orbitais, para 
investiga não para aterragem ou regresso). Estações e dais orbitais (perto da Terra). 
Veículos interplanetários e lunares para aterragem, sem regresso. Veículos 
interplanetários e limares para aterragem e regresso 
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629.9 Veículos convertíveis, projectados para uso normal em um ou mais do que um meio 

Nota: Os veículos inicialmente projectados para uso em ou sobre um único meio devem 
ser classificados em 629.3/.7 

629.92 Veículos para deslocação sobre carris ou estrada (veículos carris-asfalto) 

629.94 Veículos para deslocação em água ou terra. Veículos anfíbios 

929.95 Veículos para viagem por terra ou por ar 

63 AGRICULTURA, CIÊNCIAS AGRÁRIAS E TÉCNICAS RELACIONADAS. SILVICULTURA. 
EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS. EXPLORAÇÃO DA VIDA SELVAGEM 

Nota: Os auxiliares -1/-9 de 62-1 /-8 e de 66-9 são também aplicáveis em 63 com 
excepção do -1... e -2... em 633/635 

630 SILVICULTURA 

Nota: Para árvores de fruto ver 634.11.6. As subdivisões a seguir listadas, são uma 
selecção da «Forest Decimal Classification» (IUFRO, Viena) 

630*1 Factores ambientais em silvicultura. Biologia florestal 

630*11 Factores locais na silvicultura 

630*111 Clima e microclima florestal. A atmosfera. Meteorologia 

630*113 Localização. Topografia florestal. Declive e frente 

630*114 Solo florestal 

630*116 Hidrologia florestal. Conservação da água, conservação e erosão do solo 

630*12 Biologia florestal 

630*13 Zoologia florestal em geral 

630*14 Zoologia sistemática das florestas 

630*15 Ecologia animal nas florestas. Gestão da caça e da pesca. Caça. Tiro. Pesca 

630*16 Botânica florestal em geral 

630*17 Botânica sistemática das florestas 

630*18 Ecologia vegetal nas florestas 

630*2 SILVICULTURA 

630*22 Sistemas de silvicultura 

630*221 Sistemas florestais densos. Sistema de desbravamento de florestas. Desbravamento de 
gerações sucessivas. Floresta contínua 

630*222 Matas, sistemas de corte e desbaste 
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630*226 Alterações do sistema de silvicultura. Conversão (do sistema ou das espécies) 

630*228 Constituição, composição e tipo de formações florestais 

630*23 Regeneração e formação de florestas 

630*231 Regeneração natural 

630*232 Regeneração artificial. Prática de manutenção de árvores. Plantação e propagação de 
árvores. Abate de árvores 

630*233 Reflorestação de tipos específicos de solos 

630*234 Formação de florestas através de regeneração natural 

630*235 Subplantação. Plantação avançada, etc. Viveiros. Formação de misturas 

630*236 Cuidados a ter com as plantações em fase inicial 

630*237 Desenvolvimento e melhoramento das formações florestais 

630*24 Cuidar de florestas e árvores 

630*241 Limpeza 

630*242 Desbastamentos 

630*245 Cuidar de árvores. Poda 

630*25 Tratamento de formações florestais deficientes, abandonadas ou muito abertas 

630*26 Sistemas mistos de silvicultura com agricultura e pastoreio. Florestas com sistemas de 
irrigação e florestas em solos encharcados (pântanos). Terrenos abrigados, etc., e seu 
tratamento 

630*27 Arboricultura ornamental. Parques, bosques. Sebes e plantas de sebe 

630*28 Economia florestal. Cultivo e colheita de produtos florestais, com excepção de madeira, 
fruta e sementes, seiva, casca de árvore. Colheita de folhagem Cultivo de vime, bambu, 
cana, etc. 

630*3 Trabalho cientifico e estudos em florestas. Recolha de madeira 

630*31 Corte e transporte de árvores: geral 

630*32 Corte e operações relacionadas 

630*33 Grau de utilização e desperdício no corte de árvores. Limpeza do local de corte 

630*34 Armazenamento de madeira na floresta. Armazenamento em depósitos ou plataformas 

630*35 Medições de desempenho (para determinar a proporção de peças no corte de árvores e 
operações relacionadas) 
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630*36 Instrumentos, máquinas e equipamento para corte e operações relacionadas 

630*37 Transporte. 

Nota: Para equipamento de manuseamento ele materiais ver 621.86/87 

630*38 Engenharia florestal. Edifícios, estradas e pontes nas florestas. Trabalhos de protecção. 
Drenagem) irrigação, canais de água e posicionamento de cursos de água lia floresta 

630*4 Danos e protecção florestais 

630*41 Técnica geral de protecção da floresta. Tipos de danos. Métodos de controlo de danos e 
pragas 

630*42 Danos provocados por agentes inorgânicos (excluindo o fogo) 

630*43 Incêndios florestais 

630*432 Prevenção e controlo de incêndios florestais 

630*433 Recuperação e utilização de madeira queimada 

630*434 Reflorestação, etc., de áreas queimadas 

630*436 Os efeitos benéficos do fogo. Utilização do fogo na silvicultura 

630*44 Danos causados por outras plantas prejudiciais. Doenças vitais 

630*45 Danos provocados por animais 

630*46 Danos provocados no cultivo de árvores pelo homem 

630*5 Medições de árvores. Crescimento e desenvolvimento de árvores. Desenvolvimento e 
estrutura das formações florestais 

630*51 Sistemas e unidades de medição (incluindo tabelas de conversão) 

630*52 Medições de dimensões e volume dos troncos (de árvores, florestas e madeira) 

630*53 Medições especiais de árvores e formações florestais. Dimensões da coroa. Densidade 
das formações florestais 

630*54 Determinação da qualidade do local da floresta 

630*55 Determinação da idade das árvores 

630*56 Incremento. Desenvolvimento e estrutura das formações florestais 

630*6 Gestão florestal. A economia na silvicultura. Administração e organização de empresas 
florestais 

630*62 Métodos de gestão. Planos de acção. Produção anual e periódica. Regulação da 
produção 

630*64 A silvicultura enquanto negócio 
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630*65 Problemas especiais no comércio da madeira 

630*66 Custo das operações de corte de árvores 

630*67 Determinação de resultados financeiros. Escrita e contabilidade. Estatísticas comerciais. 
Planeamento e financiamento a curto prazo 

630*68 Administração e organização de empresas florestais 

630*681 Administração e serviços florestais nacionais (federais, estatais) 

630*682 Administração florestal privada. Questões quanto ao pessoal na silvicultura privada 

630*7 Markering de produtos florestais. Economia de transporte florestal e indústria de 
madeira 

630*8 Produtos florestais e sua utilização 

630*81 Madeira e casca de árvores. Sua estrutura e propriedades 

630*82 Conversão, modelagem, montagem e acabamento da madeira 

630*83 Indústria da madeira e seus produtos. Utilização da madeira. Manufactura de objectos 
de madeira 

630*84 Preservação e outros tratamentos para melhorar as propriedades da madeira, Danos 
provocados por agentes biológicos e seu controlo. Secagem. Práticas de serração 
(manuseamento e armazenamento) 

630*85 Classificação da madeira e seus produtos. Qualidade da madeira 

630*86 Indústria de pasta de papel. Materiais compostos feitos total ou parcialmente a partir de 
madeira. Utilização química da madeira 

630*88 A economia na utilização da madeira. Substituição da madeira por materiais mais 
competitivos 

630*89 Outros produtos florestais 

630*9 Florestas e silvicultura do ponto de vista nacional. Política florestal. Política de 
reflorestação. Economia social da silvicultura 

630*92 Direito de propriedade da floresta e política de direito de propriedade 

630*93 Supervisão e regulação pública da silvicultura, incluindo legislação para estas acções 

630*94 Outros métodos para implementar a política florestal. Subsídios. Créditos. Seguros 
florestais. Serviços consultivos. Publicidade Educação. Investigação. Associações 

630*95 Impostos sobre florestas 

630*96 Questões laborais quanto ao trabalho florestal. Questões laborais quanto ao transporte 
e indústria de madeira 

630*97 Política internacional da floresta. Outras colaborações internacionais 
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631/635 GESTÃO AGRÍCOLA. AGRONOMIA. HORTICULTURA 

631 AGRICULTURA EM GERAL 

631.1 Gestão e organização de propriedades agrícolas 

631.1.016 Estabelecimento, crescimento e declínio das propriedades agrícolas. Junções, 
conversões, etc. 

Nota: Subdividir como em 65.016 

631.1.017 Dimensão ou extensão das propriedades agrícolas. Latifúndios, plantações, herdades, 
etc., de grandes dimensões. Pequenas quintas de habitação. Minifúndio e sua 
organização. Pequenas parcelas de terra agrícola e a sua utilização. 

Nota: Subdividir como em 65.016 

631.1.02 Condições, acordos, etc., especiais. 

Nota: Subdividir como em 65.02 

631.1.027 Marketing e condições de fornecimento 

631.11 Quintas, propriedades agrícolas e sistemas de agricultura. Quintas em áreas não 
desenvolvidas. Localização e características do terreno das quintas. Teoria da localização 
das quintas. Qualidade da propriedade agrícola. Localização da quinta em áreas 
específicas. Quintas em reservas naturais. Aquisição de quintas. Compra e venda de 
quintas. As quintas relativamente à utilização, posse e supervisão. Sistemas de gestão. 
Quintas privadas. Quintas familiares. Quintas de sociedade. Propriedades arrendadas. 
Propriedades para usufruto. Propriedades com partilha da área. Propriedades colectivas. 
Propriedades rurais públicas. Propriedades rurais estatais, comuns ou municipais. 
Quintas de empresas mistas. Cooperativas agrícolas. Propriedades rurais segundo outros 
sistemas agrários ou agrícolas. Propriedades rurais arrendadas. Propriedades rurais 
prisionais. Propriedades rurais de formação, investigação e de demonstração. 
Propriedades rurais de investigação. Propriedades rurais experimentais. Estações de 
pesquisa agrícola 

631.12 Equipamento e materiais para exploração agrícola em geral (selecção, aquisição, 
manutenção, etc. 

631.14 Agricultura e propriedades agrícolas consoante os produtos produzidos e o tipo de 
produção. Agricultura sem criação de animais. Empresas agroindustriais. A agricultura 
industrializada em geral. Agricultura biotécnica e ecológica (para tecnologia alter nativa, 
intermediária e ligeira). Agricultura biológica e quintas com agricultura biológica 

631.15 Produção agrícola. Gestão e organização das explorações agrícolas. Sistemas agrários e 
de gestão agrícola. Sistema agrícola extensivo. Intensivo. Sistema de produção agrícola 
especializada. Diversificada. Integrada. Princípios de gestão agrícola. Expansão. 
Modernização. Inovações técnicas. Reagrupamento. Alterações administrativas. 
Planeamento de produção agrícola. Controlo da produção agrícola. Quotas de produção 
agrícola. Perdas de produção. Excesso de produção. Subsídios. Subsídio aos cereais. 
Comércio e administração agrícola. Administração do trabalho agrícola e do pessoal 

631.16 Finanças e avaliação económica das explorações agrícolas. Administração financeira. 
Escrita, contabilidade, etc. 

631.17 Tecnologia agrícola. Mecanização e automatização da agricultura. Organização do 
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equipamento agrícola e dos serviços especializados. Utilização de pesticidas 

631.2 Construções, estruturas e instalações agrícolas. Construções para manutenção de 
gado, produção, maquinaria e equipamento 

631.21 Instalações agrícolas. Currais. Eiras. Instalações agrícolas para diversos fins. As 
instalações sanitárias nos edifícios agrícolas 

631.22 Instalações e estruturas para manutenção de gado. Divisões e equipamento. Estábulos. 
Instalações similares para animais presos. Telheiros. Instalações similares para animais 
fissípedes. Vacarias. Currais. Pocilgas. Canis. Outras instalações para animais predadores. 
Casas e estruturas para coelhos e roedores. Aviários. Estruturas de aviário. Estábulos 

631.23 Construções para multiplicação de plantas e estruturas de veiro. Estufas 

631.24 Instalações para armazenamento, manuseamento e processamento de produtos. 
Armazéns. Tulhas. Celeiros. Celeiros de forragem. Silos 

631.25 Construções e outras instalações para maquinaria e equipamento agrícola. Oficinas 
agrícolas. Oficinas de metalurgia. Casa das ferramentas 

631.27 Limites da propriedade agrícola. Cercas. Paredes. Vedação. Gradeamento. Portões. 
Passagem sobre cerca. Vedações electrificadas. Valas. Fossos. Diques. Passagem sobre 
eles. Vedação para cercar gado 

631.3 Máquinas, apetrechos e equipamento agrícola. 

Nota: Especificar através dos auxiliares -1/-9 das classes 62-l/-8 e 66-9 

631.3.02 Componentes de máquinas e apetrechos agrícolas. Ferramentas. Partes de maquinaria. 
Acessórios 

631.3.05 Máquinas e apetrechos com dispositivos para medição, calibração, amostragem, etc.. 

631.3.06 Combinações de máquinas e apetrechos. Conjuntos de máquinas, etc., para utilização 
em sequência. Combinações de máquinas de colheita de tubérculos e de outras 
máquinas (como, por exemplo, cortador de ramagem, arrancador de tubérculos, 
apanhador de tubérculos, carregador e distribuidor) 

631.3.07 Máquinas e acessórios agrícolas de acordo com o tipo de condução e potência 

631.31 Máquinas e apetrechos de cultivo do solo. Máquinas e acessórios auxiliares. Escavadores 
para estacaria. Plantadores. Escavadores de fosso e de valas, Equipamento para 
escavação de vaias. Máquinas para simultaneamente escavar valas e escoar águas. 
Outras máquinas para melhoramento dos terrenos. Máquinas e acessórios de extracção 
(para remover raízes, toros. arbustos, etc.). Dispositivos para remover raízes, cavar, 
desbravar. Apanhador de pedras. Mecanismos para revolver, misturar, regenerar o solo. 
Arados. Componentes dos arados, Grades. Ferramentas manuais para tratamento do 
solo. Ferramentas para remoção de infestantes. Ferramentas de jardim. Ferramentas 
para remoção de infestantes. Ancinhos para solo agrícola. Ancinhos de jardim. Pás. 
Espátulas de jardim. Forquilhas. Cultivadores. Enxadas mecânicas. Trituradores, 
Máquinas e acessórios para o cultivo do solo, para plantação e manutenção das plantas. 
Máquinas e acessórios para criar canais, sulcos e regos (para plantar, semear, adubar) - 
Acessórios para escavar sulcos. Máquinas e acessórios para fazer e cobrir furos para 
plantação. Acessórios para plantação (para plantar e cuidar das linhas de cultivo). 
Máquinas para estrumar 
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631.33 Máquinas e apetrechos para semear e plantar. Adubadeiras. Semeadores. Distribuidores 
de adubo agrícola. Distribuidores de estrume. Máquina para espalhar estrume animal, 
compostos e turfa. Equipamento para triturar o adubo agrícola. Depósitos de 
armazenamento de adubo. Tratamento de plantas através de adubo agrícola e liquido. 
Dispositivos para a preparação de com postos. Equipamento para a propagação de 
plantas através de estacas, enxertos, etc. Equipamento para transplantação. 
Equipamento para cultivo de plantas sem terra (hidropónico). Máquinas e equipamento 
especiais de plantação. Distribuidores de fertilizante. Distribuidores de estrume. 
Máquinas e equipamento para preparação e distribuição de fertilizante, Máquinas para 
transplantar, plantar plantas de vaso, etc.,. Máquinas para plantar em sulcos. Varas para 
plantar. Equipamento para cultivo de plantas que não no solo 

631.33.02 Componentes. Peças. Mecanismos de alimentação e de distribuição. Dispositivos para 
introdução da semente no solo, Tubos de sementeira, Rodas de pressão 

631.34 Máquinas e equipamento para protecção de plantas. Ferramentas de corte. Tesouras. 
Tesouras de tosquia. Tesouras de poda. Facas de poda. Podadeiras e foices para 
manutenção de plantas. Machados. Machadinhas, Serras. Equipamento de tratamento 
de solo, para cuidado e protecção das plantas. Dispositivos para aquecimento do solo. 
Dispositivos para cobrir e proteger as plantas. Campânulas. Terra aquecida. Estruturas 
aquecidas. Terra enriquecida. Estufas. Suportes para plantas. Varas, canas, estacas. Fios 
e cordas. Dispositivos de condução e de união, Vasos, caixas, etc. Utensílios de rega. 
Equipamento de irrigação. Máquinas ou equipamentos para protecção das plantas. 
Repelentes para pragas, espantalhos, etc. Armadilhas. Controlo de pragas e doenças 
quimicamente. Fumigadores. Geradores de fumo. Pulverizadores de herbicidas e 
pesticidas. Equipamento de eliminação de infestantes. Queimadores 

631.35 Equipamento de colheita. Máquinas ceifeiras. Ferramentas manuais para colheitas. 
Ferramentas simples de colheita. Foices grandes e pequenas para ceifar. Forquilhas. 
Forquilhas para feno e palha. Máquinas ceifeiras em geral. Máquinas para acondicionar 
feno (excepto ceifeiras) Máquina para cortar cereais. Enfardadoras. Ceifeiras 
combinadas. Enfardadeiras. Ceifeiras de milho. Apanhadores. Debulhadoras. Máquinas e 
acessórios para recolha de colheitas em linhas. Colectores de tubérculos. Colectores de 
batata. Equipamentos e máquinas para medição do rendimento da colheita  

631.36 Máquinas e equipamentos para a preparação e armazenamento de colheitas ou 
produtos. Máquinas e equipamento para a preparação do pasto. Transportadores de 
palha. Ferramentas manuais para enfaixar, cortar palha, debulhar. Manguais. 
Debulhadoras. Crivos. Máquinas para polir sementes ou cereais, etc. Máquinas e 
equipamento para preparar fruta. Máquinas para remoção da casca dos vegetais e 
frutos. Máquinas para descascar. Máquinas para remoção de talos. Máquinas e 
equipamentos para limpeza e selecção de produtos. Contentores, peneiras, etc. 
Dispositivos simples. Pás. Peneiras. Tanques. Máquinas de limpeza e de selecção. 
Máquinas para remoção da cobertura das culturas de sementes (remoção de vagens, 
folhagem, palha, etc.). Máquinas para colher e processar lúpulo. Máquinas para lavagem 
de produtos. Máquinas de centrifugação. Máquinas para remoção de resíduos químicos 
(por exemplo: pesticidas dos frutos). Máquinas e equipamentos para preparar pastos ou 
forragem. Equipamento para enfeixar, fazer molhos, atar, etc. Máquinas para ensacar. 
Máquinas para empacotar. Equipamento para secar, arejar, ventilar os produtos. 
Secadores. Ventiladores de colheitas. Equipamento e mecanismos para grampos de 
cobertura, contentores, etc., para armazenagem de produtos agrícolas 

631.37 Máquinas e equipamento para fornecer energia e tracção. Transporte de equipamento 
agrícola. Máquinas e equipamento para fornecer força motriz e condução. Veículos 
motorizados. Tractores. Veículos não motorizados. Carroças. Reboques. Equipamento de 
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transporte. Mecanismos de carregamento e de descarregamento (não incluindo as 
estruturas fixas) 

631.4 Estudo dos solos. Pedologia. Investigação em ciências do solo 

631.41 Propriedades químicas e físico-químicas dos solos. Propriedades dos solos quanto à 
nutrição das plantas. Disponibilidade de nutrientes nos solos. Propriedades físico-
químicas dos solos em geral. Propriedades electroquímicas dos solos. Trocas iónicas. 
Fixação. Acumulação de sais. Quantidade de sais. Trocas catiónicas. Propriedades 
coloidais dos solos. Estado coloidal, Solo pesado. Solo desagregado. Camadas 
impermeáveis (subsolo). Absorção. Absorção. Reacção do solo. Acidez e alcalinidade do 
solo. Concentração de ides de hidrogénio no solo (p11) Acidez. Solos ácidos, 
Alcalinidade. Solos alcalinos. Química inorgânica do solo. Natureza dos vários 
componentes do solo. Azoto. Acido fosfórico. Outros não-metais e seus componentes. 
Potássio. Sódio. Cálcio. Outros metais e seus componentes. Química orgânica do solo. 
Teor em carbono. Quantidade de húmus. Relação carbono/nitrogénio. Outros 
componentes orgânicos 

631.42 Análise do solo. Pesquisas do solo. Ensaios com o solo em campo e cima vasos. Métodos 
de estatística. Lisimetria. Análise qualitativa do solo. Análise quantitativa do solo. Teor 
de água. Humidade do solo. Sais dissolvidos. Composição do ar do solo. Determinação 
das bases de troca. Análise física do solo. Análise biológica do solo 

631.43 Propriedades físicas e mecânicas do solo. Densidade. Deformibilidade. Expansibilidade. 
Encharcamento. Resistência ao encharcamento. Coesão. Compressibilidade. 
Plasticidade. Viscosidade. Ponto de viscosidade. Expansibilidade e compressibilidade. 
Abertura de fendas. Compactação. Água do solo. Hidrologia agrícola. Lençol de água. 
Superfície freática. Humidade do solo. Permeabilidade. Lixiviação. Mobilidade dos 
constituintes do solo. Atmosfera do solo. Estrutura do solo, Porosidade do solo. 
Composição granulométrica do solo. Textura do solo. Propriedades térmicas do solo. 
Propriedades eléctricas e magnéticas do solo. Radioactividade do solo 

631.44 Classificação dos solos. Solo arenoso. Solo sílico-calcário. Areias calcárias. Solos 
sedimentosos. Lodo. Solos argilosos. Solos argilo-arenosos. Solos alíticos. Arenoso-
argilosos. Solos franco-argilosos. Greda. Solos orgânicos. Solos rochosos. Classificação 
genética dos solos. Solos hidromórficos. Solos de tundra. Solos podzólicos. Solos 
castanhos. Solos chernozems (terras negras). Solos áridos. Deserto. Solos 
mediterrânicos. Krasnozms (solos vermelhos). Terra rossa. Solos tropicais e subtropicais. 
Margas vermelhas tropicais. Solos negros subtropicais (tirs, regur, grumossolos). 
Rendzinas, Solos castanhos calcários. Outros tipos de solos. Solos marinhos. Solos 
esqueléticos (lioto-solos, rego-solos, neo-solos, preo-solos). 

Nota Para aspectos fisiogeográficos e geológicos. Especificar usando adicionalmente 
notações de 55... 

631.45 Fertilidade e toxicidade do solo. Necessidade de adubação. Empobrecimento do solo. 
Esgotamento do solo. Erosão 

631.46 Bacteriologia do solo. Biologia do solo, Micróbios zimóticos do solo. Bactérias do solo. 
Microbiologia do solo. Bactérias amonificadoras. Bactérias ureolíticas. Proteólise. 
Amonificação. Bactérias formadoras de nitritos. Bactérias formadoras de nitratos. 
Nitrificação. Desnitrificação. Bactérias fixadoras do nitrogénio. Fixação do nitrogénio. 
Decomposição de compostos não nitrogenados. Decomposição da celulose e outros 
hidratos de carbono. Conversão de substâncias inorgânicas e minerais. Bactérias 
fixadoras de enxofre. Bactérias fixadoras de ferro. Bactérias fixadoras de fósforo. 
Esterilização e desinfestação do solo. Antibióticos. Antagonismo entre micróbios. 
Vitaminas no solo. Enzimas no solo. Outra microflora. Fungos. Micorrizos. Leveduras. 
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Bastonetes (actinomicetes). Algas. Microfauna. Protozoários. Nematóides. Macrofauna e 
mesofauna. Animais no solo 

631.47 Avaliação, classificação e utilização dos terrenos, Perfis de solos, Desenvolvimento dos 
perfis dos solos. Camadas do solo. Camada superior do solo. Subsolo 

631.48 Pedogénese. Formação do solo. Formação do solo através de processos físicos e 
mecânicos. Solos aluviais. Solos diluviais. Formação do solo através de meios químicos. 
Formação do solo através de meios biológicos. Acção das plantas, bactérias e animais. 
Solo transportado e deslocado 

631.5 Operações agrícolas 

631.51 Preparação e aração do solo. A preparação do solo sem dispositivos mecânicos. Com 
pás, enxadas, ancinhos. A preparação do solo com ferramentas mecânicas. Com tracção 
animal ou motora, A preparação do solo com explosivos 

631.52 O melhoramento genético das plantas. Biologia da reprodução das plantas. Genética 
aplicada. Variação de características. Grupos e tipos de plantas cultivadas. 
Melhoramento através de selecção (natural e artificial). Reprodução selectiva de plantas. 
Melhoramento através da modificação e mutação (natural ou induzida) 

631.53 Propagação das plantas. Propagação vegetativa. Divisão de plantas. Propagação por 
mergulhia. Propagação por estacaria, Estacas. Renovação de pomares e vinhas, etc. 
Rejuvenescimento 

631.53.01 Sementes 

631.53.02 Produção de sementes. Recolha, armazenamento e tratamento das sementes 

631.53.03 Cultivo de plantas jovens, mudas. Viveiros 

631.53.04 Semear. Plantação. Transplantação 

631.54 Cuidados para com as plantas. Enxertia. Corte. Poda. Plantação. Protecção e abrigo das 
plantas. Cultivo sob cobertura. Formas naturais e artificiais de orientação do 
crescimento das plantas. Formas com estacas, verticais e erectas. Formação em parede. 
Caramanchões. Pérgulas. Formação em cordão horizontal. Fases e controlo do 
crescimento das plantas 

631.55 Colheitas 

631.55.03 Métodos especiais de colheita. Colheita antes da maturidade. Colheitas não maduras. 
Colheita múltipla. Primeira, segunda colheita, etc. Respigo 

631.56 Preparação dos produtos. Tratamento após a colheita. Debulhar. Descascar, desbastar. 
Limpeza e selecção do produto. Joeirar. Peneirar. Lavar. Preparação e armazenamento 
do produto. Secagem. Redução do tamanho. Trituração. Misturar. Fermentação. 
Preparar e preservar para armazenamento. Armazenamento em silos. Empacotar. 
Transporte 

631.57 Produtos, subprodutos e produtos semiacabados da agricultura. Madeira. Casca de 
árvore. Troncos. Fibras. Palha. Raízes. Tubérculos. Bolbos. Folhas. Flores. Frutos. Partes 
de frutos. Frutos completos e nozes. Sementes como produtos. Cereais. Nozes sem 
casca. Pele, casca dos frutos. Vagens. Fibras. Farelo. Sumos, seivas, gomas, essências, 
etc., de plantas 
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631.58 Sistemas específicos de cultura. Pousio. Rotação de culturas. Monocultura. Cultivo 
intensivo. Cultivo intercalar. Cultura de substituição. Cultura exaustiva. Sistema de 
pastoreio. Transumância. Cultura de sequeiro. Utilização de níveis mais profundos do 
solo. Culturas em terras irrigadas. Cultura utilizando métodos especiais. Utilização de 
ondas eléctricas, de rádio ou acústicas, luz, calor, fogo, etc. Culturas em meios artificiais 

631.6 Engenharia rural 

631.6.02 Conservação do solo e da água. Controlo da erosão 

631.6.03 Água: composição e propriedades 

631.61 Limpeza e exploração de tipos especiais de terrenos. Recuperação de terras rochosas. 
Recuperação de dunas. Recuperação de terras inclinadas. Aplanar. Recuperação de 
florestas virgens e bosques. Recuperação de pântanos. Recuperação de terrenos abaixo 
do nível do mar. Recuperação de desertos e terras áridas. Recuperação de terras 
industriais e de minas 

631.62 Drenagem 

631.67 Irrigação. Necessidades de água. Fornecimento de água. Métodos de irrigação. Taxa e 
tempo de irrigação. Parâmetros de irrigação 

631.8 Fertilizantes, adubos e enriquecimento do solo. Melhoramento do terreno. 
Estimulantes do crescimento das plantas 

631.81 Generalidades. Nutrientes de plantas. Produção e utilização de fertilizantes e adubos. 
Nutrição das plantas. Estimulantes de plantas (para melhoramento artificial do solo sem 
adubagem). Reguladores e hormonas do crescimento das plantas. Produção, 
preparação, armazenamento, etc., dos fertilizantes. Constituição e forma dos 
fertilizantes. Composição, reacção (pH) toxicidade e reacções recíprocas dos 
fertilizantes. Princípios de perda de fertilizante. Alterações no valor de adubagem. 
Aspectos económicos. Aplicação e distribuição de fertilizantes 

631.82 Correcção mineral. Fertilizantes artificiais em geral. Cal. Giz. Gesso. Marga. 
Polielectrólitos. Condicionadores do solo. Magnésio. Sulfato de ferro, Sedimentos 
provenientes das inundações. Aluvião. Outras correcções. Sal, lodo. Cobre. Gases de 
combustão. Dióxido de carbono 

631.83 Fertilizantes de potássio. Cinzas de madeira. Cinzas vegetais. Cinzas de turfa. Cloretos. 
Sulfatos. Sais de potassa em bruto. Silvinite. Silicatos, Carbonatos 

631.84 Fertilizantes de azoto. Fertilizantes de amónio. Amidos. Fertilizares de nitrato. Salitres 
(nitratos de potássio e de sódio), etc. Fertilizantes de azoto vegetais. Inoculação 
bacteriana e inoculação micorrizal do solo 

631.85 Fertilizantes de fosfato. Fosfatos minerais. Fosfatos em bruto. Ossos. farinhas e outros 
produtos similares. Escória básica. Escória Thomas. Guano (excrementos de pássaros e 
morcegos). Guano de peixe (farinha de peixe). Superfosfato. Electrofosfato. Fosfatos 
condensados. Silicofosfatos. Fosfatos de «Rhenania». Outros fertilizantes de fosfatos. 
Fosfatos de sódio, potássio, amónio, cálcio, magnésio 

631.86 Adubos orgânicos em geral. Fertilizantes de origem biológica. Adubos de origem animal 
em geral. Adubo agrícola. Excrementos de animais. Esterco de estábulo (incluindo urinas 
e adubos líquidos). Excrementos humanos, matérias de esgoto. Outros fertilizantes de 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

364 

origem animal. Resíduos de peixe. Sangue. Refugo do matadouro 

631.87 Outros adubos orgânicos. Adubos de origem vegetal em geral. Detritos vegetais. Folhas. 
Lixo florestal. Folhas caídas. Húmus. Palhas. Material vegetal de origem aquática. 
Adubagem orgânica. Colheitas de melhoramento de solo. Adubagem com plantas 
cortadas. Adubagem com bagaço de sementes oleaginosas. Com bagaço de amendoim. 
Turfa, lenhite, carvão como fertilizantes. Outros resíduos como fertilizantes, Resíduos 
urbanos e lixo corno fertilizantes. Material de esgoto como fertilizante. Resíduos 
industriais como fertilizantes. Resíduos da indústria de cerveja como fertilizantes 

631.89 Fertilizantes compostos. Adubos mistos. Misturas de fertilização puramente inorgânicas. 
Misturas de fertilização puramente orgânicas (adubos mistos). Misturas de fertilizantes 
orgânicos e inorgânicos 

631.92 Efeitos geofísicos do cultivo. Influências da agricultura no clima, solo, cursos de água, 
erosão, desabamentos, etc. 

631.95 Ecologia agrária. 

Nota: Classificar aqui apenas os estudos do ponto de vista da agricultura 

631.96 Tipos de plantação. Avaliação do local. Plantações relativamente ao local. Tipos de 
formações vegetais e inatas. Densidade. For mações puras. Formações mistas. 
Formações da mesma idade. Formações de idade diferente. Origem e desenvolvimento 
das formações vegetais. Migração das espécies vegetais. Invasão e naturalização das 
espécies vegetais. Formações naturais em geral. Formações artificiais em geral. Gestão 
agrícola. Agronomia Horticultura 

632 DANOS E ESTRAGOS NAS PLANTAS DOENÇAS DAS PLANTAS. PRAGAS, ORGANISMOS 
PREJUJDICIAIS ÀS PLANTAS. PROTECÇÃO DAS PLANTAS 

632.03 Determinação e avaliação dos estragos. Extensão dos estragos 

632.08 Técnicas biológicas. Métodos experimentais, etc. 

Nota: Subdividir como em 57.08 

632.1 Doenças não provocadas por parasitas. Doenças das plantas de origem complexa 

632.11 Condições climatéricas ou meteorológicas desfavoráveis. Danos provocados pelo clima. 
Extremos de temperatura. Frio. Calor Luz. Luz excessiva. Falta de luz. Sombra. 
Queimaduras provocadas pelo sol. Precipitação e condensação. Chuva. Neve. 
Avalanchas. Granizo. Orvalho. Geada. Geada branca. Tempestades. Ciclones. Fenómenos 
eléctricos e radioactivos. Relâmpagos. Radioactividade. Condições do solo desfavoráveis. 
Deficiência de nutrientes. Clorose. Constituintes prejudiciais ou tóxicos. Substâncias 
inorgânicas prejudiciais. Minerais tóxicos. Substâncias orgânicas prejudiciais. Humidade 
do solo. Cheias. Inundações 

632.12 Condições fiscais do solo desfavoráveis, Degradação do solo. Perturbações sísmicas. 
Terramotos. Tremores de terra 

632.15 Impurezas atmosféricas. Poluição química e industrial. Fumo. Nevoeiro de fumo. Gases. 
Cinzas vulcânicas. Águas residuais. Agua do mar. Água de irrigação, etc. Danos causados 
por preparações para protecção de plantas, pesticidas, etc. Danos causados por 
fertilizantes 

632.16 Perturbações fisiológicas ou várias doenças complexas. Degeneração. Morte. Murchar. 
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Arrastamento do pólen pela chuva. Abatimento por acção do vento. Caída prematura 
das folhas, flores ou frutos. Doenças fisiológicas durante o armazenamento. Teratologia. 
Malformações 

632.18 Outros problemas não devidos a parasitas. Lesões mecânicas. Lesões. Danos provocados 
pelo fogo. Danos provocados por bombas 

632.2 Sintomatologia das plantas 

Nota: Classificar aqui apenas as matérias gerais. Quando o agente motivador é 
conhecido, classificar os danos sob 632.1 e 632.31.8 

632.21 Galhas. Cecídias 

632.23 Tumores. Cancro 

632.24 Murchar. Secar 

632.25 Carunchos. Bolores. Míldios. Apodrecimento 

632.26 Manchas nas folhas. Descoloração. Necroses 

632.27 Vassoura-de-bruxa 

632.3 Doenças bacterianas e vitais das plantas 

Nota: Subdividir como em 57.01/.08 

632.35 Doenças bacterianas das plantas. 

Nota: Especificar por extensão alfabética para o nome de género ou espécie de bactéria 

632.38 Doenças virais das plantas. 

Nota: Especificar por extensão alfabética para o nome de género ou espécie de vírus 

632.4 Doenças das plantas causadas por fungos ou algas. Micoses das plantas, etc. 

Nota: Especificar por extensão alfabética para o nome do fungo ou alga 

632.5 Plantas prejudiciais a outras plantas 

Nota: Especificar por extensão alfabética para o nome da espécie de planta 

632.51 Ervas daninhas 

632.52 Outras plantas não parasitárias. Arbustos. Moitas. Hóspedes intermediários de parasitas 
(plantas hospedeiras de pragas). P venenosas 

632.53 Plantas parasitas. Epifitas. Trepadeiras 

632.6 Animais prejudiciais às plantas (excepto insectos) 

Nota: Especificar por extensão alfabética pelo norte do género ou espécie de anima 

632.7 Insectos prejudiciais às plantas (por exemplo: gafanhotos vulgares, prejudiciais às 
plantas. Plantas parasitas, afídeos, insectos etc., como prejudiciais às plantas. 
Besouros) 

Nota: Especificar por extensão alfabética pelo nome do género ou espécie de insecto 
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632.8 Outros danos e doenças das plantas. Problemas devidos a causas desconhecidas 

632.9 Controlo de doenças e pragas das plantas 

632.91 Generalidades. Métodos experimentais. Serviços de protecção às plantas Medidas de 
protecção das plantas. Legislação. Importação. Exportação. Quarentena de plantas. 
Métodos de inspecção 

632.92 Invasão e disseminação de doenças e pragas das plantas 

632.93 Métodos de controlo de doenças, pragas, danos das plantas. Métodos de cultivo para 
controlo de doenças e pragas, etc. Métodos químicos de controlo de doença e pragas. 
Métodos físicos e mecânicos para controlo de doenças e pragas, etc. Métodos 
mecânicos de controlo de doenças e pragas. Controlo de pragas psicológico e sensorial. 
Armadilhas de luz. Atractores. Iscos. Repelentes. Espantalhos. Métodos acústicos, 
Limitação natural das doenças e pragas das plantas. Controlo biol6gico. Imunologia. 
Plantas resistentes a doenças e pragas. Imunização de plantas. Esterilização de insectos 

632.95 Preparados para protecção de plantas. Pesticidas. Efeito dos pesticidas. Efeitos 
fisiológicos dos pesticidas. Toxicologia dos pesticidas. Toxicidade em relação a pragas, 
outros animais, e para o homem. Efeito nas plantas. Fitotoxicidade. Modo de acção dos 
pesticidas. Por ingestão. Por inalação. Venenos respiratórios, antagonismo. Por sinergia. 
Resistência aos pesticidas. Tratamentos preventivos e curativos. Persistência dos 
pesticidas e seus efeitos. Resíduos de pesticida. Preparados para destruição de 
artrópodes e moluscos. Insecticidas. Acaricidas, Preparados para destruição de pragas de 
vertebrados. Venenos para répteis, pássaros, peixes, mamíferos. Venenos para 
roedores, etc. 

632.98 Implementação do tratamento. Tipos de preparações para controlo de pragas. Sprays. 
Suspensões. Soluções. Emulsões. Poeiras. Pós. Granulados. Agentes aquosos. Adesivos. 
Emulsionantes. Diluentes. Agentes de volume. Sinergistas. Métodos e mecanismos de 
aplicação 

633/635 CULTURAS ESPECÍFICAS. HORTICULTURA 

633 CULTUFAS E SUA PRODUÇÃO 

Nota: Pode indicar as variedades sazonais através de “32” 

633-1/-2 Equipamento, operações, etc., para colheitas. Danos e doenças das plantas. 

Nota: Os auxiliares 62-1... e 62—2… não são aplicáveis na classe 633 e suas subdivisões 

633.1 Cereais. Culturas de grãos 

633.11 Trigo. Triticum 

633.12 Trigo sarraceno. Fagopyrum 

633.13 Aveia. Ávena sativa 

633.14 Centeio. Secale cereale 

633.15 Milhos. Maiz. Milho doce 

633.16 Cevada. Hordeum sativum 
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633.17 Painço. Sorgo 

633.18 Arroz. Oryza 

633.19 Outros cereais e culturas de milho 

633.2 Pastos de forragem. Prados e pastagens 

633.21 Gramíneas. Poa 

633.22 Panasco. Dactylis 

633.23 Agróstide 

633.24 Capim. Phleum 

633.25 Cereais como culturas de pasto. 

Nota: Aplica-se apenas aos cereais cultivados como pasto ou forragem 

633.3 Plantas forrageiras excepto gramíneas 

633.31/.37 Leguminosas. Legumes forrageiros 

633.31 Luzerna. Medicago 

633.32 Trevo. Trifolium 

633.33 Ervilha-de-vaca. Vigna 

633.34 Soja (sementes de soja). Glycine 

633.35 Leguminosas secas. Ervilhas. Lentilhas. Feijões e favas 

633.36/.37 Outras leguminosas. Sanfeno, onobrychis viciaefolia. Tremoço, lupinus. Amendoim, 
arachis hypogaea (como planta forrageira) 

633.37 Outras leguminosas forrageiras 

633.39 Outras plantas forrageiras. Plantas forrageiras não leguminosas 

633.4 Raízes e tubérculos comestíveis. Culturas de sachada 

633.41/.44 Beterraba. Cenoura. Pastinaga. Raiz de beterraba. Beta vulgaris conditiva. Beterraba 
amarela) beta vulgaris alba. Beterraba forrageira. 

Nota: Apenas os aspectos de cultivo estão classificados aqui. Os números principais são 
635.11/.14 

633.41 Beterraba. Beterraba vermelha e amarela. Beta vulgaris 

633.42 Crucíferas e aipos rábano. Couve rábano, rutabagas, nabos. Cru cíferas 

633.43 Cenoura, daucus carota. Chaerophyllum bulbosum 
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633.44 Pastinaga, pastinaca sativa 

633.49 Batatas. Batatas-doces. Feijão de Jerusalém (Tupinambo BR). Batata-doce, ipomoea 
batatas, mandioca, manihot utilíssima. Tupinambo, helianthus tuberosus. 

Nota: Apenas os aspectos de cultivo estão classificados aqui. Os números principais são 
635.21/.24 

633.5 Plantas têxteis e de fibras 

633.51 Algodão e fibras similares. Algodão, gossypium 

633.52 Linho e fibras similares. Cânhamo. Cannabis sativa. Rami. Boehmeria nivea. Agave ou 
sisal, agave sisalana. Fibras de frutos monocotiledóneos. Fibras de plantas aquáticas. 
Fibras marinhas. Lã marinha. Posidonia australis. Grama do mar. Zostera marina 

633.58 Plantas produtora de fibras para cestaria, vimes, tecelagem rústica, Salgueiros. Vimeiros. 
Salix Bambus. Rota 

633.6 Plantas de açúcar e de amido 

633.61 Cana-de-açúcar. Saccharum officinarum 

633.63 Beterraba sacarina. Beta vulgaris 

633.64 Ácer sacarino. Acer saccharum 

633.65 Palmeira sacarina. Arenga saccharifera 

633.68 Plantas de amido. Araruta. Maranta arundinacea. Sagueiro. Metroxylon sagu. Inhame. 
Inhamo. Cana-da-índia 

633.7 Plantas produtoras de estimulantes e de bebidas 

633.71 Tabacos. Nicotiana 

633.72 Chás. Camellia sinensis 

633.73 Cafés. Café arábica. Outras espécies de cafés 

633.74 Cacau (árvores de cacau ou de chocolate). Theobroma cacao 

633.75 Papoila do ópio. Papaver somniferum 

633.76 Cola. Cola acuminata 

633.77 Mate 

633.78 Chicória. Cichorium intybus. Lúpulo. Humulus lupulus 

633.8 Plantas aromáticas. Plantas condimentares. Plantas oleaginosas. Plantas corantes. 
Plantas medicinais 

633.81 Plantas aromáticas. Plantas produtoras de perfume. Rosas. Jasmim. Violetas. Lavanda. 
Rosmaninho. Gerânio (pelargonium). Pachuli. Madeiras perfumadas. Sândalo. Cedro. 
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Raízes perfumadas. Plantas balsâmicas. Plantas de incenso 

633.82 Ervas aromaticas. Plantas condimentares. Baunilha. Vanilla planifolia. Menta. Mentha. 
Folha de louro. Laurus nobilis. Gengibre. Zinziber officinale. Anis estrelado. Illiceum 
verum 

633.83 Especiarias. Canela. Pimenta. Cravo-da-índia. Noz-moscada 

633.84 Plantas de condimentação picante (picantes fortes) 

633.85 Plantas oleaginosas. Plantas produtoras de óleo. Amendoim. Arachis hypogea (como 
fome de óleo). Azeitona. Olea europaea (como fonte de óleo). Palmeiras oleaginosas 
(várias espécies de palmas) 

633.86 Plantas corantes. Plantas produtoras de pigmentos 

633.87 Plantas de curtimento. Plantas produtoras de tanino. Anacardiáceas. Fagáceas. Carvalho. 
Castanheiro. Leguminosas. Coníferas. Ouflos tipos de árvore contendo tanino 

633.88 Plantas medicinais. Ervas medicinais 

633.9 Plantas diversas para utilização industrial 

633.91 Plantas produtoras de borracha 

633.93 Plantas produtoras de goma e resina 

633.94 Plantas produtoras de terebinrina e resina 

633.95 Outras plantas produtoras de seiva. Plantas de catechu. Canforeiro. Cinnamonum 
camphora 

634 HORTICULTURA EM GERAL 

Nota: Os auxiliares especiais .0 listados sob o número 635.0... também sáo aplicáveis na 
classe 634 

634-1/-2 Equipamento, operações, etc., de horticultura. Doenças e danos nas plantas 

634.1 Generalidades da cultura de frutos 

Nota: Para plantas de jardim e horticultura em geral ver 635 

634.10 Frutos de pomar em geral 

634.11 Maças cultivadas.Malus sylvestris, subespécie mitis 

634.12 Maçãs silvestres. Maçã brava. Maçã do paraíso 

634.13 Pêra. Pyrus Communis 

634.14 Marmelos. Cydonia obIongata. Marmelo japonês. Chaenomeles 

634.15 Nêsperas. Mespilus germanica 

634.16 Nêsperas ou ameixas-do-japão. Eriobotrya Japonica 
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634.17 Espinheiro. Crataeyus 

634.18 Maçã de mesa. Sorbus domestica 

634.19 Outros frutos de pomar 

634.2 Frutos de caroço. Drupáceos em geral 

634.21 Damascos. Prunus armeniaca 

634.22 Ameixas 

634.23 Cerejas 

634.25 Pêssegos. Prunus persica 

634.26 Nectarinas. Prunus persica nectarina 

634.3 Rutáceas e Moráceas. Citrinos em geral 

634.31 Laranjas 

634.32 Vários citrinos. Toranjas. Tangerinas 

634.33 Limão. Cidra. Lima 

634.36 Moráceas 

634.37 Figo. Ficus carica 

634.38 Amoras. Morus species 

634.39 Jaqueira 

634.4 Outros frutos de polpa. Anonáceas 

634.42 Mirtáceas. Goiaba, etc. Espécies de Psidium. Jambeiro rosado, etc. Espécie syzygium ou 
Eugenia 

634.43 Frutos da família das sapotaceae. Sapotilha 

634.44 Anacardiáceas. Manga, etc. Mangifera. Ameixoeira 

634.45 Diospiro. Díaspyros 

634.46 Frutos leguminosos. Tarnarindo. Alfarroba, cássia 

634.47 Gutifferae. Papaia. Mammea Americana 

634.48 Rubiáceas. Vanguaria madagascariensis 

634.5 Frutos secos 

634.51 Nozes. Juglandáceas 
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634.52 Noz branca americana. Carya. Noz-pecã 

634.53 Castanha. Costanea 

634.54 Avelãs. Corylus avellana 

634.55 Amêndoas 

634.57 Outros frutos secos. Ginkgo. Ginkgo biloba. Caju. Anacardium occidentale. Pistácio. 
Pistacia vera. Castanha-do-pará. Bertholletia excelsa 

634.58 Amendoim. Arachis hypogea (o fruto) 

634.6 Vários frutos tropicais e subtropicais 

634.61 PaImáceas. Frutos de palmeira. Tâmaras. Nipa. Avelã. Rotim. Cocos. Cocos nucifera 

634.63 Azeitona. Olea europaea 

634.64 Romã. Punica granatum 

634.65/.66 Frutos das Caricáceas, Baseláceas, Lauráceas, Ramnáceas, Miricáceas, Poligonáceas, 
Euforbiáceas e Ericáceas. Papaia (papaia verdadeira). Carica papaya. Líchias. Litchi 
sinesis Abacate.Persea americana. Açofeifeira. Ziziphus jujuba. Samouco-do-brabante. 
Myrica gaIe 

634.67 Frutos das Bombacáceas, Meliáceas, Geraniáceas, Solanáceas. Durião. Durio zibethinus. 
Bilimbim. Carambola. Tomateiro. Cyphomand betacea. Physalis. Solanum 

634.7 Pequenos frutos de arbusto e plantas herbáceas. Bagas 

634.71 Frutos de silveiras. Rubus. Framboesas. Rubus idueus. Amoras. Rubus fruticosus ou 
nigrobaccus. Fspécies de bagas orientais 

634.72 Groselhas. Ribes 

634.73 Frutos da família da urze. Vaccinaceae. Mirtilos. Arandos 

634.74 Outros arbustos com bagas. Zambujeiro. Elaeagnus multiflora. Carandeira. Carissa 
carandas. Bérberis. Berberis vulgaris. Sabugueiro. Sambucus nigra 

634.75 Morangos. Fragaria 

634.77 Frutos de espécies herbáceas. Bspécie Musa em geral. Banana comum. Musa 
paradisíaca. Ananás. Ananas comosus ou Ananas sativa. Frutos de Cactáceas. Frutos de 
cactos. Outros frutos de espécies herbáceas. Tomate de árvore. Cyphomandra betacea. 
Maracujá. Passiflora edulis. Castanha de água 

634.8 Viticultura.Videiras. Vinhas. Produtores de vínhas.Vinhas jovens (cultivo e 
propagação). Vinhas adultas (plantação, etc.). As vinhas segundo características 
ecológicas. Robustez, resistência, etc., das vinhas. Rendimento das vinhas. Vindima. 
Uvas: aparência, dimensão dos cachos, etc. Sumo de uva. Produção de sumo. Uvas 
secas. Corintos. Passas. Sultanas. Cruzamento de castas, híbridos de vinhas. Formas 
degeneradas de vinhas. Híbridos naturais. Híbridos espontâneos. Produtores directos 
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634.84 Espécie Vitis para viticultura. Vitis vinifera e outras. Classificação botânica das vinhas. 
Ampelografia. Regiões vinícolas 

634.85 Vindima e prensa das uvas. Uvas para produção de vinho 

634.86 Videiras com uvas de mesa (frescas, preparadas ou conservadas) e uvas para bebidas 
não alcoólicas 

635 PLANTAS DE JARDIM. JARDINAGEM 

635-1/-2 Equipamento, operações, etc., de jardinagem. Danos e doenças das plantas. 

Nota: Os auxiliares 62-1… e 62-2... não são aplicáveis na classe 635 e suas subdivisões 

635.01 Princípios e práticas gerais de horticultura. Horticultura experimental e de investigação. 
Jardinagem prática (generalidades). Técnica. Equipamento. Ferrarnentas. Gestão 
profissional e comercial de um jardim. Jardinagem de parque, propriedade e de 
mercado. Jardinagem amadora, de passatempo, doméstica, de lotes de terrenos 

635.03 Plantas jovens (plantas de muda, etc.) e seu cuidado. Viveiros 

635.04 Plantas adultas e seu cuidado. Jardins: localização, disposição, etc. Plantas cultivadas ao 
ar livre, em canteiros, etc. Plantas cultivadas em vasos, caixas ou caixotes. Plantas 
cultivadas sob vidro ou outra protecção (protegidas ou forçadas). Jardins: localização, 
disposição, etc. 

635.05 Tipos e formas de plantas de jardim. Plantas delicadas. Plantas semi-resistentes Plantas 
resistentes. Plantas caducas. Árvores (plantas lenhosas com tronco). Plantas sem flor 
(criptogâmicas). Musgos, fetos, etc. 

635.07 Produção de plantas (totalidade, parte, etc., das plantas) 

635.1/.8 Vegetais. Jardinagem para culinária. Beterrabas. Beterraba vermelha e amarela. Beta 
vulgaris 

635.1 Raízes comestíveis. Tubérculos 

635.12 Brássicas e raízes. Couve rábano. Brassica oleracea. Aipo rábano. Apium graveolens 
rapaceum. Cenoura. Daucus carota. Pergil. Chaerophyllum bullbosum 

635.14 Pastinaga. Pastinaca sativa. Salsa. Petroselinum crispum 

635.15 Rabanete. Raphanus sativus 

635.16 Tubérculos vários. Rapúncio. Campanula rapuncuius. Inhame. Pachyrrhizus erosus. 
Cardo dourado. Scalymus hispanicus 

635.17 Rabanete rabo-de-rato. Raphanus caudatus 

635.18 Alcachofra chinesa. Stachys sieboldii 

635.2 Bolbos e tubérculos comestíveis 

635.21/.24 Batatas. Batatas-doces. Tupinambos 
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635.21 Batata. Solanum tuberosum 

635.22 Batata-doce. Ipomoeas batata 

635.23 Mandioca 

635.24 Tupinambo. Heiianthus tuberosus 

635.25 Cebola. Aliium cepa 

635.26 Outros bolbos e tubérculos. Alho-porro. Allium ampeloprasum por- rum. Alho. Álbum 
sativum. Cebolinho. Allium fistulosum 

635.3 Plantas com talos, folhas ou flores comestíveis 

635.31 Espargo. Asparagus officina 

635.32 Flores e botões como hortaliças. Alcachofra. Cynara scolymus 

635.33 Brássicas em geral 

635.34 Repolhos e plantas similiares. Couve-roxa. Brassica capitata rubra. Couve-branca. 
Brauica capitata alba. Outras couves. Couve-flor. Brassica aleracea botrytis. Bróculos. 
Brassica botrytis 

635.4 Outras hortaliças verdes. Hortaliças de folhas 

635.41 Espinafres. Spinacia oleracea 

635.42 Acelga. Beta vulgaris cicia 

635.43 Armole. Atriplex hartensis 

635.44 Mostarda da China. Brassica rugosa 

635.45 Azeda miúda. Rumex 

635.46 Beidroega. Portulaca oleracea 

635.47 Talinum 

635.48 Ruibarbo. Rheum 

635.49 Outras folhas comestíveis 

635.5 Alfaces. Hortaliças para salada 

635.52 Alface. Lactuca sativa 

635.53 Aipo. Apium raveolens dulce e secalinum 

635.54 Chicória. Cichorium intybus 

635.55 Endívia. Cichorium endiva 
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635.56 Alfaces picantes. Agriões 

635.57 Alface-de-cordeiro. Vcilerianella outono 

635.6 Frutos e grãos comestíveis. Leguminosas 

Nota: Para frutos em geral ver 634 

635.61 Melões e frutos similares 

635.62 Abóboras e plantas similares 

635.63 Pepinos. Cucumis sativus. Pepinos de conserva 

635.64 Tomates e plantas similares. Beringela. Solanum melonijena. Quiabos. Hibiscus 
esculentus. Pimentão-doce. Capsicum annuum 

635.65 Leguminosas. Vicia e outras. Favas. Vicia faba. Feijão verde. Phaseolus vulgaris. Outras 
espécies de faseóleas. Feijão de trepar 

635.67 Milho doce 

635.7 Ervas aromáticas. Plantas para temperos 

635.71 Flores e folhas aromáticas 

635.72 Menta. Mentha 

635.74 Estragão. Artemisia dracunculus. Salva. Solvia officinalis. Segurelha. Hissopo. Aspérula 

635.75 Grãos aromáticos 

635.78 Ervas de guarnição. Salsa. Petroselinum crispum 

635.8 Fungos comestíveis 

635.82 Cogumelos. Agaricus campestris. Gill fungi em geral 

635.83 Bolotas comestíveis. Boletus edulis e espécies similares. Pore fungi em geral 

635.84 Cogumelo. Morchella 

635.85 Trufas 

635.89 Outros fungos 

635.9 Plantas ornamentais e decorativas. Jardinagem ornamental 

635.91 Plantas ornamentais para uso em interior 

635.92 Cultivo e utilização de plantas ornamentais no exterior 

636 CRIAÇÃO DE GADO E DE ANIMAIS EM GERAL. CRIAÇÃO DE GADO. CRIAÇÃO DE ANIMAIS 
DOMÉSTICOS 
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636.01 Origem, evolução e domesticação de animais criados pelo homem. Domesticação de 
animais. Bases biológicas de criação e treino de animais 

636.02 Animais para reprodução, exibição e uso científico 

636.03 Criação de animais para fins agrícolas (produtividade, rendimento). Gado em geral. 
Criação de animais para abate, para produção de carne e gordura. Animais fornecedores 
de carne. Animais fornecedores de gordura. Produção de carne e gordura. Criação de 
animais mantidos vivos para produção de alimentos. Animais ovíparos e leiteiros. 
Produção de leite e ovos. Criação de animais mantidos vivos para produção de lã, 
material têxtil, etc. Produção de lã e material têxtil, composição e qualidade. Criação de 
animais para outros produtos (por exemplo: matérias-primas para a indústria) 

636.04 Criação de animais para trabalho ou lazer 

636.05 Animais de acordo com a criação. Animais de raça pura. Raças puras em geral. Animais 
provenientes de cruzamentos. Mistura de raças. Híbridos 

636.06 Características, constituição e principais características biológi cas dos animais 
domésticos 

636.08 Questões gerais da criação de animais. Procedimentos diversos. Aquisição e marcação 
de animais. Gestão e manutenção de instalações para criação de gado. Métodos e 
equipamentos especiais para cuidar de animais. Dispositivos para amarrar animais. 
Cuidados externos com o corpo. Tratamento. Guardar e supervisionar animais em 
pastagens. Pastorear, etc. Proteger os animais contra os factores metereológicos (calor, 
frio, vento, chuva, etc.) e condições do solo. Alimentação de animais. Questões diversas 
sobre alimentação e nutrição em geral. Valor nutritivo dos alimentos, Análise dos 
alimentos (questões gerais). Valor, inventário e arma zenagem dos alimentos. Tipos 
individuais de alimentos. Forragem verde em geral. Alimentos concentrados em geral. 
Alimentos com postos. Alimentos artificiais, sintéticos. Preparação de forragem para 
consumo. Organização dos alimentos, local de preparação da forragem. Alimentação 
experimental. Alimentos vegetais espe cíficos. Plantas frutíferas. Subprodutos industriais 
para alimen tação. Alimentos ricos em elementos específicos. Alimentos de origem 
animal. Aditivos. Estimulantes. Suplementos alimentares (cloreto de sódio, óxido de 
cálcio, vitaminas, proteínas, etc.). Antibióticos. Preparados biológicos. Hormonas 

636.09 Veterinária. Doenças, inimigos e pragas de animais domésticos e úteis: controlo e 
tratamento. Medidas zootécnicas de protecção. 

Ex.: 636.1.09 Doenças de cavalos (e outros equídeos), e respectivos tratamentos 
       616.24                                           

Ex.: 636.1.09 Doenças pulmonares de cavalos, etc., e respectivos tratamentos 

Ex.: 636.09-051 Médicos veterinários 

Nota: Para doenças de outros animais ver 591.2 

636.092 Inimigos rapaces de animais domésticos. Pessoas que maltratam animais domésticos. 
Crueldade para com os animais. Roubo de animais. Caça furtiva, etc. Animais domésticos 
à solta que preju clicam outros animais domésticos (por exemplo gatos inimigos dos 
pássaros, aves domésticas). Animais selvagens, carnívoros, predadores que prejudicam 
animais domésticos. Insectos que prejudicam animais domésticos (prevenção e controlo) 

636.1 Equídeos domésticos. Cavalos 
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636.11 Cavalos orientais. Cavalo árabe. Turco. Persa. Tártaro. Berbere 

636.12 Cavalos de corrida. Puro-sangue. Cavalos de trote. Cavalo Morgan 

636.13 Cavalos de sela. Cavalos para montar, caçar e de cavalaria. Caça dores. Cavalos de pólo 

636.14 Cavalos de carruagem 

636.15 Cavalos de tiro. Cavalos de carroça. Garranos de Clydesdales, Shires, Suffolk 

636.16 Póneis. Ingleses. Americanos 

636.18 Outros equídeos. Burros. Mulas. Zebras 

636.2 Ruminantes de grande porte. Bovinos, bois. Novilhos. Vitelos 

636.22 Raças inglesas de gado bovino 

636.23 Raças alemãs, holandesas, dinamarquesas e suíças de gado bovino 

636.24 Raças francesas e belgas de gado bovino 

636.27 Outras raças europeias de gado bovino 

636.28 Raças não europeias de gado bovino 

636.29 Outros ruminantes de grande porte. Zebus. Família dos bisontes. Búfalo ou bisão 
americano (Bison bison). Cattalo (cruzamento entre búfalo e vaca). Búfalo. laque. Gaur. 
Boi-almiscarado. Antílope. Cervídeos. Rena. Camelos. Dromedários. Outros carnelídeos. 
Lama 

636.3 Ruminantes de pequeno porte. Ovídeos. Caprídeos 

636.32 Raças inglesas de ovinos 

636.33 Raças holandesas e alemãs de ovinos 

636.34 Raças francesas e flamengas de ovinos 

636.35 Raças italianas de ovinos 

636.36 Raças espanholas de ovinos. Merinos, etc. Merinos europeus 

636.37 Outras raças europeias de ovinos 

636.38 Raças não europeias de ovinos 

636.39 Caprídeos 

636.4 Suínos. Porcos 

636.42 Raças inglesas de suínos 

636.43 Raças alemãs, holandesas e húngaras de suínos 
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636.44 Raças francesas e suíças de suínos 

636.45 Raças italianas de suínos 

636.46 Raças espanholas e portuguesas de suínos 

636.47 Outras raças europeias de suínos 

636.48 Raças não europeias de suínos. Raças americanas de suínos. Outras 

636.5 Aves domésticas 

636.52/.58 Aves domésticas. Galináceos 

636.52 Raças inglesas de galináceos 

636.53 Raças alemãs, austríacas e holandesas de galináceos 

636.54 Raças francesas e belgas de galináceos 

636.55 Raças italianas de galináceos. Raças mediterrâneas de galináceos 

636.56 Raças espanholas de galináceos 

636.57 Outras raças europeias de galináceos  

636.58 Raças não europeias de galináceos 

636.59 Outros tipos de aves domésticas. Perus. Galinha-d’angola. Faisões. Pavão da Ásia. 
Pombos e columbídeos. Anatídeos. Raças ingle sas de anatídeos. Outras raças de 
anatídeos. Ganso. Raças ale mãs de gansos. Raças francesas de gansos. Raças não 
europeias de gansos 

636.6 Aves (excepto aves domésticas e caça) criadas ou mantidas pelas pessoas 

636.61 Criação de aves pela plumagem 

636.68 Aves decorativas cantoras. Aves de gaiola e aviário em geral 

636.7 Cães 

636.72 Cães de trabalho 

636.74 Cães de guarda. Cães pastores. Cães polícia 

636.75 Cães de caça 

636.76 Cães de companhia. Cães de estimação 

636.8 Gatos 

636.9 Outros animais domésticos 

636.91 Porquinhos-da-índia 
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636.92 Coelhos domésticos 

636.93 Animais criados para fornecimento de pele. Marsupiais criados para aproveitamento da 
pele. Castor. Chincilídeos. Chinchilas. Viscachas, camundongos. Ungulados. Caracul. 
Predadores. Raposas. Vulpíneos. Martas. Zibelinas. Furão-bravo ou tourão-fétido. Visom. 
Doninha-fedorenta 

636.95 Diversos animais terrestres e anfibios utilizados sobretudo para fins alimentares. 

Nota: Especificar utilizando adicionalmente 592/599 

636.96 Diversos mamíferos terrestres de pequeno porte. Ouriço. Furio. Mangusto (excepto os 
descritos em 636.91/.93, e os primatas). 

Nota: Especificar utilizando também 599... 

636.97 Diversos mamíferos terrestres de grande porte. Elefante. Primatas (excepto os descritos 
em 636.1/.8). Primatas utilizados pelo homem. Macacos e símios domesticados 

636.98 Répteis e outros vertebrados. Répteis (por exemplo: lacertídeos, ofídios, tartarugas. 
Anfíbios. Peixes, excepto os descritos em 636.1/.97). 

Nota: Especificar utilizando adicionalmente 597/599 

636.99 Outros animais utilizados pelo homem. Invertebrados (excepto os descritos em 
636.1/.98). Minhocas. Vermes diversos, etc. Hirudíneos. Sanguessugas 

637 PRODUTOS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CAÇA 

637.6 Produtos derivados de gado e de animais de criação ou cativeiro 

Nota: 637’6 subdividir como 636 

Ex.: 637.12’639 Leite de cabra 

637.7 Produtos derivados de animais de caça 

Nota: 637’7 subdividir como 639.1 

Ex.: 637.54’ 72 Carne de perdiz, galinha-brava, etc. 

637.8 Produtos derivados de peixe e outros animais aquáticos 

Nota: Subdividir como 639.2 

Ex.: 637.56’87 Miolo de moluscos e outros 

637.02 Máquinas e equipamento para produtos animais. Coadores. Desnatadeiras. Limpeza. 
Pasteurizadores. Esterilizadores. Homo geneizadores. Batedeiras. Máquinas e 
equipamento para outros processos antes da concentração, secagem ou moldagem. 
Moldes. Cortadores. Graduadores. Equipamento para posteriores trata mentos 

637.03 Métodos e procedimentos para o tratamento de produtos animais 

637.04 Composição química e ingredientes do produto animal. Relação do valor nutritivo de 
todos os ingredientes 

637.05 Qualidades e propriedade do produto animal (excepto compo sição). Aspecto geral. 
Textura superficial. Cor. Estado físico. Textura substancial. Densidade. Viscosidade. 
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Gordura. Características biológicas/bacteriológicas. Manter as qualidades. Odor. Sabor. 
Aroma. Propriedades produzidas por conservantes ou outros meios artificiais 

637.06 Falhas, defeitos, contaminação, adulteração do produto animal. Deterioração geral. Fora 
de validade. Sem frescura. Defeitos de aspecto e cor. Textura fisica e substancial e 
defeitos de consistência. Defeitos químicos ou físico-químicos. Sedimento. Formação de 
gás. Excesso de acidez. Decomposição. Putrefacção. Apodrecimento. Defeitos de sabor e 
aroma. Ranço. Gosto azedo. Amargor. Adulterações. Impurezas 

637.07 Exame, prova e análise do produto animal. Métodos de examinação 

637.1 Indústria de lacticínios e seus derivados 

637.11 Ordenha. Equipamentos de ordenha. Factores que afectam a produção e a qualidade do 
leite. Periodicidade da ordenha. Variações sasonais 

637.12 Leite não processado. Colostro 

637.13 Tratamento do leite. Leite concentrado e em pó. Utilização de aditivos, aromatizantes, 
etc., em leites tratados 

637.14 Leites tratados. Bebidas de leite com chocolate. Bebidas de leite com frutas. Leites 
concentrados. Leite condensado, nata, soro de leite e outros produtos derivados do 
leite. Leite evaporado. Leite em pó. Leite reconstituído. Leite dietético. Leites especiais 
para crianças. Tratamento de bactérias e germes do leite em geral. Produtos lácteos 
obtidos por fermentação alcoólica e ácida combinada. Iogurte. Leite acidófilo. Leite 
desnatado. Nata. Produtos natados 

637.18 Substitutos do leite e da nata. Leite vegetal. Leite de gordura animal 

637.2 Manteiga e fabrico da manteiga 

637.23 Processos de fabrico da manteiga. Tratamento de natas e leite para o fabrico de 
manteiga 

637.24 Produtos derivados do fabrico de manteiga. Soro de leite coa lhado 

637.25 Tipos e formas de manteiga. Manteiga fresca (não armazenada nem processada). 
Manteiga armazenada em frio e congelada. Formas estáveis de manteiga (por exemplo, 
para climas tropicais). Manteigas semifluidas 

637.26 Reprocessamento de manteiga e derivados. Manteiga proces sada ou misturada 

637.28 Substitutos da manteiga. Óleo de manteiga 

637.3 Queijo e fabrico de queijo. Formação de coalhada do queijo e equipamento de 
tratamento da coalhada. Cortadores de coalhada 

637.33 Processos de fabrico de queijo 

637.34 Produtos derivados do fabrico do queijo. Açúcar do leite (lac tose). Manteiga de soro de 
leite coalhado. Nata de soro de leite coalhado 

637.35 Tipos e formas de queijo. Queijos frescos moles. Queijo aman teigado. Queijos em forma 
azul e branca (moles e semi-moles). Queijos em forma branca. Brie. Camembert. Queijos 
duros. Quei jos ligeiramente acidificados. Queijos amadurecidos com bacilos. Queijos 
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fortemente acidificados. Queijos de textura aberta. Queijos de textura fechada. Queijos 
de caseína ácida. Queijos de caseína ácida para serem comidos frescos. Queijos de 
caseína ácida maduros. Queijos de albumina ácida. Queijo processado 

637.38 Substitutos do queijo 

637.4 Ovos. Produtos com ovos 

637.41 Estrutura e partes dos ovos 

637.43 Tratamento dos ovos. Métodos fisicos de conservação dos ovos na casca. Arrefecimento, 
aquecimento, pasteurização e esterili zação dos ovos. Métodos químicos de conservação 
dos ovos na casca. Conservação em meio líquido, por exemplo, copo de água, ictiocola. 
Conservação em meio gasoso. Técnicas de emba lagem de ovos (dentro das cascas). 
Remoção da casca dos ovos. Processamento dos constituintes do ovo (conteúdo do ovo) 

637.48 Produtos com ovos processados e sintéticos. Substitutos do ovo. Ovo seco. Ovo em pó 

637.5 Carne. Produtos alimentares à base de carne 

637.5.03 Métodos de tratamento da carne 

637.51 Carne fresca. Substitutos da carne. Selecção de animais e prepa ração para abate. Abate, 
técnicas e equipamento de embalagem de carne. Matança caseira. Matadouros. 
Unidades fabris de embalagem de carne. Preparação de carcaças. Instalações frigoríficas. 
Congeladores. Armazéns frigoríficos. Tipos de carne fresca. Quartos e fatias de carne. 
Carne picada. Ossos para fins alimentares. Medula. Sobras. Produtos derivados da 
preparação de carcaças. Substitutos da carne 

637.52 Carnes processadas, curadas, preparadas e cozidas. Sua produção. Derivados de carne 
prontos-a-cozinhar e sua produção. Produção de salsichas. Carnes curadas, secas e 
fumadas 

637.53 Eliminação e utilização de carcaças 

637.54 Carne de aves de capoeira e de caça 

637.55 Carne de veado. Carne de caça (excepto aves). Carne de animais de caça específicos. 
Carne de animais pequenos com pelagem. Carne de coelho e de lebre 

637.56 Carne de peixe, crustáceos (marisco), etc. Carne de peixes específicos. Carne de 
moluscos e crustáceos aquáticos 

637.6 Produtos de origem animal não alimentares. Produtos de animais específicos 

637.61 Peles. Couros. Conchas e carapaças. Peles, etc., de répteis e de alguns outros 
vertebrados 

637.62 Pêlo. Cerdas. Lã 

637.63 Penas. Penugem. Peles de aves 

637.64 Cornos. Garras. Garras de aves de rapina. Bicos 

637.65 Ossos. Dentes. Presas. Marfim 
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637.66 Sangue. Vísceras 

637.68 Civeta. Almiscareiro. Castor (castoreum) 

637.691 Ninhos comestíveis de aves 

637.692 Matérias-primas utilizadas na preparação de hormonas endócrinas 

638 CRIAÇÃO DE INSECTOS E OUTROS ARTRÓPODES 

638.08 Questões gerais sobre criação 

638.1 Criação de abelhas. Apicultura 

638.11 Organização do apiário. Considerações preliminares. Local. Aquisição de abelhas, 
colmeias e equipamento. Instalações do apiário. Sistemas de gestão empresarial 

638.12 A abelha-do-mel (Apis meilifera). Classificação, anatomia, fisiologia, psicologia, 
comportamento e estudo científico em geral.  Subespécies, variedades e raças de Apis 
mellifera. Comportamento social das abelhas-do-mel. A personalidade centrada na 
colmeia e na comunidade. Espírito colectivo da colmeia. Recepção, tratamento, 
armazenagem e utilização dos alimentos e outros materiais por parte das abelhas. 
Economia da colmeia. Divisão do trabalho na colónia de abelhas 

638.13 Plantas que produzem alimento para abelhas. Forragem para abelhas. Pasto para 
abelhas. Néctar. Plantas produtoras de néctar. Pólen. Plantas produtoras de pólen 

638.14 Gestão do apiário e da colónia. Trabalho e manipulação da colmeia. Colmeias e suas 
divisões. Criação de abelhas. Produção de cera. Produção de mel. Registos e resultados 
do apiário e das colmeias. Gestão do apiário em geral 

638.15 Doenças de abelhas. Pestes e inimigos das abelhas. Lesões nas belhas. Patologia geral 
das abelhas 

638.16 Mel. Composição, propriedades e qualidade do mel. Extracção e tratamento do mel 

638.17 Cera de abelhas e outros produtos das abelhas-do-mel. Cera de abelhas. Composição. 
Propriedades. Processamento. Utilizações 

638.19 As abelhas-do-mel enquanto agentes polinizadores. Utilização das abelhas pelo homem 
para fins de polinização 

639.2 Cukura do bicho-da-seda. Sericukura. Criação de bicho-da-seda 

638.21 Aspectos gerais. Desenho e equipamento de instalações serícolas 

638.22 Bichos-da-seda. Variedades de lagarta do bicho-da-seda. Ciclo de vida do bicho-da-seda. 
Variedades cultivadas de lagarta do bicho--da-seda (subfamília Bombycidue). Outras 
famílias e subfamílias de lagartas tecedoras de seda comercialmente importantes 

638.23 Nutrição dos bichos-da-seda. Plantas de alimento. Efeito de doenças de plantas, pestes, 
etc., nos bichos-da-seda 

638.24 Gestão do viveiro em geral. Salas de criação. Equipamento. Incubação. Eclosão. 
Separação de larvas recém-eclodidas. Higiene, desinfecção e limpeza das culturas de 
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seda. Alimentação dos bichos-da-seda. Cuidados a ter com os bichos-da-seda 

638.25 Doenças dos bichos-da-seda. Pestes e inimigos dos bichos-da--seda. Lesões dos bichos-
da-seda. Infecções. Plantas nocivas. Insectos e outros animais nocivos. Envenenamento, 
etc. 

638.26 Colecta de ovos de bicho-da-seda 

638.27 Casulos para a indústria da seda. Baba e filamento de seda (fio simples de seda em 
bruto). Propriedades fisicas e químicas da seda em bruto. Constituintes (fibroína, 
sericina, etc.) 

638.28 Vários produtos da cultura da seda. Seda excedentária. Intestino do bicho-da-seda. 
Outros produtos excedentários 

638.3 Cochonilhas (Dactylopius coccus) 

638.4 Formigas. Pirilampos. Pulgas amestradas. Grilos. Insectos causadores de pestes 

638.5 Criação de aracnídeos 

638.52 Bichos-do-queijo (Tyro siro) 

638.54 Aranhas (Arnneida) 

638.8 Insectos em cativeiro para fins ornamentais 

639 CAÇA. PESCA. PISCICULTURA 

639.1 Caça 

639.1.02 Vários tipos de animais de caça. Caça com pele. Caça com penas.  Aves de caça 

639.1.03 Formação de stocks de caça. Raças e criação de espécies cinegéticas. Raças. Cruzamento 
de animais consanguíneos 

639.1.04 Criação e cuidados a ter com espécies cinegéticas 

639.1.05 Aspectos gerais da caça. Terrenos de caça. Restrições à caça. Trans porte de animais e 
veículos para caçadas. Animais de caça doen tes e feridos. Detecção de animais feridos. 
Pessoas intervenientes na caça. Proprietários de terrenos e reservas de caça. Mestres de 
caçadas. Supervisores de caçadas. Pessoal auxiliar. Batedores 

639.1.06 Instrumentos para cuidar dos stocks cinegéticos 

639.1.07 Vedações. Supervisão 

639.1.081 Métodos e procedimentos de caça. Captura e destruição de animais. Operações de caça. 
Disparos, etc. Meios para atrair a caça 

639.1.09 Doenças de espécies cinegéticas. Pestes e inimigos. Pragas e inimigos das espécies 
cinegéticas. O homem enquanto agente nocivo para as espécies cinegéticas. Roubo de 
peças de caça. Caça furtiva, etc. Animais domésticos em estado selvagem. Gatos e cães 
selvagens, etc., animais selvagens, carnívoros e preda dores nocivos para as espécies 
cinegéticas. Insectos nocivos para as espécies cinegéticas 
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639.11/.16 Animais caçados. Animais selvagens de grande porte. Caça grossa em geral. Pequenos 
mamíferos com pele. Caça miúda em geral. Pequenos carnívoros, predadores 

639.11 Mamíferos enquanto peças de caça. 

Nota: Classificar mamíferos marinhos em 639.24 

639.12 Aves de caça. Galo-silvestre. Narceja. Galinhola. Faisão. Aves cinegéticas galináceas. Aves 
aquáticas. Aves costeiras. Aves pernaltas. Aves ambulantes. Aves nadadoras de 
pântanos, rios e zonas costeiras. Aves marinhas 

639.13 Focas. Morsas. Leões-marinhos 

639.14 Crocodilos. Aligátores 

639.15 Outros répteis. Tartarugas 

639.16 Outros animais 

639.18 Produtos de animais de caça não alimentares. Peles. Couros. Conchas 

639.2 Pesca. Zonas pesqueiras 

639.2.03 Métodos de aumento dos stocks piscatórios 

639.2.04 Métodos de piscicultura 

639.2.05 Aspectos gerais sobre pesca. Terrenos e locais de pesca. Águas não costeiras. Pesca de 
água doce. Mares. Oceanos. Stocks piscatórios. Composição e densidade. Restrições 
sobre a pesca. Pessoas intervenientes na pesca. Danos nas zonas de pesca causados por 
actividades piscatórias 

639.2.06 Barcos de pesca: seu equipamento e utilização. (Para construção ver 629.562). 
Refrigeração do pescado. Processamento e conservação do pescado a bordo (excepto 
refrigeração). Unidade de processamento a bordo, equipamento. Barcos-fábrica. 
Métodos e equipamento de pesca 

639.2.09 Doenças do peixe. Pestes e inimigos dos peixes 

639.21 Pesca de espécies de água doce. Pesca em águas não costeiras 

639.22 Pesca de espécies do mar alto e costeiras 

639.24 Caça e captura de mamíferos e répteis marinhos 

639.25 Pesca junto à costa e costeira. 

Nota: São apenas aqui classificados aspectos gerais 

639.27 Apanha de moluscos aquáticos. Ostras. 

639.28 Captura de crustáceos aquáticos, etc. 

639.29 Apanha ou pesca de outros produtos marinhos. Esponjas. Corais. Produtos marinhos 
vegetais: algas marinhas, etc. 
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Nota:  Os assuntos relacionados com a captura e criação deste produtos são classificados 
em 639.6 

639.3 Piscicultura 

639.3.03 Processos reprodutivos do peixe. Propagação do peixe 

639.3.04 Métodos de criação de peixe 

639.3.05 Aspectos gerais sobre piscicultura 

639.3.06 Instalações e equipamento para a criação do peixe 

639.3.07 Definição e gestão das épocas de procriação do peixe 

639.3.09 Doenças do peixe. Pestes e inimigos do peixe 

639.31 Criação em água doce. Piscicultura em viveiros 

639.32 Criação em água salgada e água salobra. Efectivos de áreas marítimas 

639.33 Armazenagem e transporte de peixes vivos em geral. Tanques e aquários 

639.34 Criação de peixes para fins ornamentais. Peixe ornamental 

639.37 Cultura de tipos individuais de peixe. Produtos piscícolas em geral 

639.38 Vários produtos derivados de peixe e outros animais marinhos. Carne e gordura em 
geral. Óleo de baleia, óleo de fígado de peixe. Ovas de peixe. Caviar. Osso de baleia. 
Escamas de peixe. Peles de peixe e outros animais marinhos. Pele de baleia, foca, etc. 
Bexigas de peixe. Caudas e barbatanas. Espinhas de peixe. Âmbar-cinzento. Outros 
produtos 

639.4 Criação de moluscos aquáticos (marisco). Processos reprodutivos. Propagação. 
Métodos de criação. Doenças do marisco. Pestes e inimigos do marisco 

639.41 Cultura de ostras (e outras fontes de pérolas)  

639.42 Cultura de mexilhão. Mexilhões comestíveis 

639.44 Cultura de outros mariscos (bivalves comestíveis). Castanholas. Amêijoas. Penteolas 

639.45 Cultura de gastrópodes marinhos. Búzios. Litorinas 

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

639.51 Criação de crustáceos aquáticos. Camarões e gambas. Lagosta, caranguejo do rio 
(Loricntu). Caranguejo (Astucuro). Outros caran guejos. Criação de ouriços-do-mar 

639.54 Criação de sanguessugas 

639.55 Criação de pepinos-do-mar ou holotúrias 

639.56 Vermes marinhos das famílias Eunicidue e Nereidoe 
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639.6 Outros produtos marinhos 

639.61 Esponjas 

639.62 Coral 

639.63 Outros produtos de origem animal 

639.64 Plantas marinhas. Algas marinhas 

64 ECONOMIA DOMÉSTICA. CIÊNCIAS DOMÉSTICAS 

Nota: Aqui encontra-se informação sobre a gestão doméstica, incluindo artigos 
domésticos do ponto de vista da sua utilização, bem como operações e trabalhos 
domésticos numa escala comercial (por exemplo: gestão de hotel, coterin limpezas, 
lavandaria). 

Os auxiliares -11-9 das classes 62-1/-8 e 66-9 aplicam-se nesta classe 

64.01 Princípios gerais da economia doméstica. Teoria e prática da organização doméstica. 
Teoria e administração do lar 

64.011 Propósitos e objectivos da gestão do lar. Plano de acção. Educação da gestão. Relações 
entre objectivos da gestão doméstica e objectivos de indivíduos ou grupos. Padrões de 
vida. Nível de suprimento. Nível de mecanização. Recursos. Meios. Trabalho 
manual.Mecanização e automação na gestão doméstica. Melhoramentos. Reformas. 
Reorganização 

64.012 Métodos na gestão doméstica. Planeamento. Organização. Observações. Investigações. 
Testes. Planos, programas. Apoio ao planeamento. Tomada de decisões. Planeamento 
do orçamento. Planeamento em relação a tempo e dinheiro. Planeamento 
relativamente a prazos. Formas de organização. Estrutura organizacional. Demarcação 
de funções e tarefas. Administração doméstica. Colaboração. Cooperação. Partilha de 
experiência. Resolução de problemas. Inspecção. Supervisão. Controlo. Sigilo. Medidas 
de protecção. Segurança 

64.013 Aspectos sociológicos e psicológicos. Preferência. Aspiração. Satisfação 

64.016 Desenvolvimento. Evolução 

64.017 Dimensão. Alcance. Número de pessoas que pertencem à gestão doméstica 

64.018 Qualidade. Grau 

64.03 Organização financeira na gestão doméstica. Compras. Interesses, política e pesquisa 
do consumidor 

64.031 Planeamento de gastos. Orçamento doméstico. Educação financeira. Conselho 
orçamental. Meios, recursos disponíveis. Rendimento. Crédito de consumidor. 
Empréstimos de propriedades. Hipotecas. Gastos domésticos. Administração financeira. 
Avaliação de custos. Encerramento de contas. Registo de contas 

64.033 Compras. Consumo. Comportamento do consumidor. Análise. Pesquisa. Comparação de 
custos. Modos de consumo. Compras de rotina. Compras de impulso. Compras como 
resultado de uma decisão genuína, não como forma de rotina. Comportamento durante 
o uso ou consumo 
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64.034 Encomendar, comprar através de encomenda por escrito ou por telefone, ou através de 
vendedores ou representantes comerciais 

64.035 Tipos de contas. Métodos de pagamento 

64.036 Estudos de rendimento e consumo 

64.038 Meios e métodos. Medidas regulamentadas pela lei pública. Medidas regulamentadas 
pela lei privada. Representação do consumidor 

64.04 Serviços, trabalhos e tarefas domésticos 

64.041 Serviços efectuados por pessoas de quem depende a gestão doméstica. Serviços 
prestados por membros da família ou amigos. Serviços prestados por ocupantes. 
Serviços prestados por pessoal residencial 

64.042 Serviços parciais prestados por pessoas que não pertencem à casa principal. Por 
familiares. Por vizinhos, vizinhança. Por estrangeiros. Por conhecidos. Por ajuda 
doméstica, ajudantes externos. Por organização colectiva. Serviços de cliente em 
apartamentos. Por empresas de manutenção ou de reparações 

64.043 Serviço externo completo. Serviços de A a Z 

64.044 Serviços especiais prestados por pessoas ou organizações não pertencentes à casa. 
Serviços sociais 

64.045 Entrega regular (por exemplo, diária) de alimentos, jornais, refeições quentes, etc. 

64.047 Tarefas de manutenção doméstica. Trabalhos domésticos. Distribuição de tarefas. 
Divisão de trabalhos. Introdução de especialização de tarefas. Gestão da manutenção 
doméstica. Assistência à alimentação, vestuário, habitação, família, plantas, animais 
domésticos, jardim. Necessidades e manutenção do lar 

64.048 Estudo e métodos de trabalho na manutenção doméstica. Análise do trabalho. 
Concepção, instalação e equipamento do local de trabalho no lar. Adaptação, 
armazenamento e disposição de mobiliário, equipamento, ferramentas, provisões e 
assistência aos diversos trabalhos domésticos 

64.05 Economia doméstica. Manutenção do lar, mobilar e equipar uma casa, etc., para tipos 
específicos de pessoas 

64.06 Ferramentas e máquinas domésticas. Dispositivos domésticos para poupar esforços 

64.061 Finalidades e possíveis aplicações. Poupar esforços. Poupar tempo 

64.062 Tipos de controlo 

64.063 Tipos de carregamento, instalação 

64.064 Tipos de descarregamento 

64.065 Acréscimos 

64.066 Consumo. Consequências de utilização. Medidas de segurança. Consumo de energia. 
Consumo de água. Consumo de materiais. Desgaste dos materiais utilizados. 
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Consequências ambientais e para a saúde. Segurança 

64.067 Ferramentas segundo utilização adicional 

64.068 Dispositivos de ventilação e de sucção. Em fornos. Em aspira dores 

64.069 Aquisição. Instalação. Manutenção. Remoção. Custos. Disposição e adaptação do quarto, 
do espaço. Condições para instalação e ligação. Manutenção. Reparação. Garantia. 
Serviço a clientes. Venda. Revenda. Troca. Sucata. Custos. Lucros 

64.08 Mudança de casa. Remoções 

640 TIPOS DE LARES E MANUTENÇÃO DOMÉSTICA 

640.1 Lares privados 

640.12 Método de gestão doméstica. Funções do lar privado 

640.16 Lares segundo a posição da família. Lares de família nuclear. Família nuclear incompleta. 
Lares com famílias de mais de uma geração. Lares com mais de uma família. Lares com 
tipos alternativos de família. Lares sem família nuclear 

640.2 Economia doméstica em empresas 

640.23 Em empresas comerciais 

640.25 Em empresas públicas 

640.4 Economia doméstica na indústria hoteleira ou de catering 

640.41 Hotéis. Pousadas. Motéis. Hospedarias 

640.42 Pensões. Hospedarias. Casas, apartamentos ou quartos mobila dos para aluguer 

640.43 Restaurantes. Pousadas. Restaurantes de snuck-bar. Pastelarias. Lojas com instalações 
para o consumo imediato de comida. Pontos de venda para alimentos específicos. 
Outros negócios com instalações de catering 

640.44 Casas de chá. Cafetarias. Adegas. Bares. Adegas. Casas públicas. Pubs. Leitarias. Lojas 
com instalações para o consumo imediato de bebidas. Venda de gelados 

640.45 Serviços de catering. Fornecimento de comidas já confeccionadas 

640.46 Clubes. Sociedades. Casinos 

640.5 Lares de grandes dimensões (lares institucionais) 

640.52 Lares de grandes dimensões de acordo com a sua função principal. De hospitais. De 
instituições de cuidados de saúde. De estabelecimentos de ensino. Hospedarias. Clubes, 
cuja função principal não seja a manutenção doméstica e inclua apenas parte dela. Casas 
colectivas, cooperativas, cuja função seja sempre a resolução de problemas domésticos 

640.53 Lares de grandes dimensões, de acordo com a função realizada pela manutenção 
doméstica, relativamente ao grupo principal 

640.54 Lares de grandes dimensões, de acordo com a gama de serviços. Lares completos. Lares 
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incompletos 

640.55 Lares de grandes dimensões, de acordo com a autoridade e o poder que toma as 
decisões económicas 

640.57 Lares de grandes dimensões, de acordo com as decisões económicas. Princípio de 
rentabilidades. Princípio de consumo. Princípio de preservação de capital 

640.6 Lares centralizados. Em apartamentos de serviço 

640.7 Lares com casas de campo, casas de fim-de-semana e comunidades de férias 

640.8 Lares temporários. De grupos de turistas 

640.85 Para participantes em passeios ou viagens 

640.87 De passeios, viagens e em locais com um grande número de participantes 

641/642 Alimentos, Refeições. Confecção dos alimentos 

641 ALIMENTOS. CULINÁRIA. PRATOS 

641.1 Géneros alimentícios do ponto de vista das propriedades, valor nutricional 

641.12 Proteínas. Géneros alimentícios azotados. Carne. Ovos. Nozes. Vegetais 

641.13 Hidratos de carbono. Cereais. Fruta. Açúcares 

641.14 Lípidos 

641.16 Água 

641.17 Sais. Constituintes minerais. Resíduos minerais 

641.18 Vitaminas. Substâncias promotoras de crescimento. Especiarias. Condimentos. 
Estimulantes 

641.3 Géneros alimentícios segundo a fonte ou a estação 

641.4 Conservação dos géneros alimentícios em casa 

641.42/.44 Processos de preparação e de conservação. Conservação atravésde refrigeração. 
Conservação através de secagem, dessecação 

641.45 Aprimoramento, conservação e tratamento posterior de bebidas 

641.48 Conservas caseiras 

641.5 Preparação de géneros alimentícios e refeições. Culinária 

641.5.06 Instrumentos de culinária. Utensílios de culinária 

641.51/.54 Culinária 

641.51 Preparação culinária de alimentos. Cortar. Cortar em fatias. Talhar. Triturar. Picar. 
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Pulverizar. Lavagem. Fricção. Raspagem. Descascar. Descaroçar. Coar. Misturar. Bater, 
etc. Espremer. Esmagar. Centrifugar. Amassar. Bater. Medição e pesagem de alimentos 

641.52 Processos de preparação de alimentos através da acção do calor ou do frio. Aquecer 
comida. Fritar em gordura. Cozer em gordura. Assar em gordura. Assado. Calor húmido. 
Cozer sem gordura. Cozinhar lentamente em gordura. Cozer em água. Escalfar. Cozer em 
outros líquidos. Destilar. Infusão. Vapor. Cozinhar em vapor. Aquecimento seco. Grelhar 
com grelha. Torrefacção de grãos de café. Assar castanhas. Refrigeração. Deixar ao ar. 
Congelação (apenas para alimentos congelados) 

641.53 Cozinhar com diversos utensílios de aquecimento. Cozinhar ou equipamento de calor de 
cozinha segundo o tipo de calor transferido. Sobretudo por radiação, condução, 
convecção, por combinação de radiação e convecção. Cozinhar com fogões a óleo, 
fogões a álcool, etc. Cozinhar com equipamento a gás. Cozinhar com equipamento 
eléctrico. Cozinhar com equipamento de vapor e água quente. Cozinhar com outro 
equipamento de calor 

641.54 Utensílios de cozinha. Louças de cozinha. Acessórios de cozinha. Louças de cozinha e 
equipamento similar. Acessórios para prepa rar alimentos. Dispositivos para preparar, 
limpar, etc., peixe, carne, aves. Dispositivos para manusear, pegar em segurança, suster. 
Equi pamento para limpeza de alimentos. Baldes, taças, bacias. Recipientes para usar em 
lavatórios. Equipamento para manter a comida quente, fria ou fresca. Dispositivos para 
aquecer através de meios quími cos ou elementos de calor. Equipamento para refrescar 
e conge lar. Transporte e distribuição de comida. Disposições para trans porte e serviço. 
Suportes, carrinhos (incluindo carrinhos com aquecimento). Veículos de comida. 
Suportes para comida 

641.55/.56 Preparação de refeições, pratos 

641.55 Preparação de refeições em geral. Preparação de refeições, pratos. Preparação de 
refeições relativamente à sua simplicidade, tempo de preparação. Preparação de 
refeições relativamente ao custo. Refeições económicas. Preparação de refeições 
normais para as necessidades diárias. Preparação de refeições normais para neces 
sidades especiais. Preparação de refeições prontas a preparar, para entregar ou levar 
para casa. Refeições para cozinhas públicas. 

Ex: 641.55(083.12) Receitas. Livros de culinária 

641.56 Preparação de pratos individuais. Pratos especiais. Dietas (por exemplo 641.56(44), 
cozinha francesa, 641.56-053.3, dietas para crianças). Pratos vegetarianos. Pratos de 
acordo com religiões e outras prescrições. Pratos para religiões, cultos, etc., específicos. 
Pratos para dias festivos especiais. Pratos nacionais, especialidades, etc. 

641.8 Preparação dos pratos principais e acompanhamento. Tempero de pratos já 
preparados. Condimentos 

641.81 Pratos principais 

641.82 Aperitivos. Acompanhamentos. Sopas. Aperitivos. Entradas. Hors d ‘oeuvres 

641.83 Saladas. Compotas. Alimentos comidos crus, sem serem cozinhados 

641.84 Pão com tempero ou recheio. Sandes. Pão e manteiga, pasta, etc. 

641.85 Sobremesas. Doces. Pudins. Fruta. Queijo 
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641.87 Bebidas. Água de mesa. Cerveja. Vinho. Café. Chá 

641.88 Guarnições. Condimentos. Purés. Molhos 

642 REFEIÇÕES E HORAS DE REFEIÇÃO. LOUÇA DE MESA 

642.09 Menus. Lista de vinhos, etc. 

642.1 Refeições principais. Horários de refeições normais 

642.12 Refeição matinal. Pequeno-almoço 

642.14 Refeição a meio do dia. Almoço 

642.16 Refeição à noite. Jantar 

642.17 Refeição tardia ou à hora de deitar. Ceia 

642.2 Refeições ligeiras. Lanches 

642.3 Refeições em excursões ou passeios. Refeições embaladas. Piqueniques 

642.4 Refeições em ocasiões festivas. Festas. Banquetes 

642.42 Refeições festivas para grupos pequenos. Almoços ou jantares ligeiros 

642.43 Refeições festivas para grupos grandes. Refeições para recep ções, bailes 

642.46 Coquetel 

642.48 Refeições para Conferências. Brindes. Discursos 

642.5 Preparativos para refeição de uni grande número de pessoas, para grupos de turistas e 
outros grupos. Refeições de self-service, etc. 

642.51 Refeição de preço fixo. Ementa do hotel 

642.52 Pensão completa. Refeições para todo o dia a preço fixo 

642.53 Por cardápio. Menu com preços fixos para vários pratos 

642.54 Sistema de clube. Escolha de combinações de pratos a preço fixo 

642.57 Refeições em que os comensais se servem dos vários pratos dis poníveis. Sistemas de 
bufete, cafetaria, self-servicc 

642.59 Diversos. Gorjetas. Custos de serviço 

642.6 Disposição da mesa. Servir à mesa 

642.61 Colocar ou dispor a mesa 

642.63 Servir à mesa. Cortar a carne à mesa 
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642.7 Louça de mesa. Toalha de mesa, acessórios. Decoração da mesa 

642.72 Louça de mesa. Recipientes para comida. Louça de barro. Porce lana, cristais, etc. 

642.73 Talheres. Acessórios de mesa. Utensílios para servir 

642.74 Roupa de mesa. Toalhas de mesa. Guardanapos 

642.78 Decoração de mesa. Ornamentos, flores, jarros de mesa. Ilumi nação da mesa. Centros 
de mesa 

643/645 A CASA. EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO DOMÉSTICOS 

643 A CASA. A RESIDÊNCIA. PLANEAMENTO, ORGANIZAÇÃO DA CASA 

643.1 Localização relativamente ao tráfego. Proximidade de igre jas, escolas, áreas de 
comércio. Proximidade de serviços, água, gás, electricidade 

643.2 Planos térreos. Dimensão, posição e ligação dos quartos 

643.3 Cozinhas 

643.31 Posição da cozinha na residência. Factores de iluminação 

643.35 Cozinhas em lares privados 

643.36 Cozinhas de grandes dimensões, por exemplo, de restaurantes, hospitais 

643.37 Divisões auxiliares à cozinha 

643.4 Salas de jantar e zonas subordinadas 

643.41 Salas de refeição. Salas de jantar. Salas para pequeno-almoço. Salão para banquetes 

643.42 Zona de bebidas. Bares. Salões de bar 

643.45 Despensas 

643.47 Zonas de armazenamento de alimentos 

643.48 Zona de preparação de alimentos 

643.5 Zonas de repouso, higiene, convívio 

643.51 Quartos 

643.52 Zonas de higiene. Casas de banho. Chuveiros. Saunas. Banheiro. Lavatórios. Quarto de 
vestir. Quarto para mudar de roupa. Roupeiros. Guarda-fatos embutidos. Armário de 
casa de banho. Armário de cama 

643.53 Zonas de convívio e de recepção. Salas de estar. Sala de visitas 

643.54 Zonas para crianças, convidados e pessoal. Quartos de crianças. Creches. Salas de aulas. 
Quartos de visitas. Quartos de criados. Quartos das empregadas 
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643.55 Zonas para actividades específicas. Estúdios. Escritórios. Salas de leitura. Bibliotecas. 
Zonas de trabalhos domésticos. Salas de costura. Salas de lavandaria. Salas de engomar. 
Zonas de trabalho de lazer. Salas de carpintaria, etc. Salas de jogo, por exemplo, para 
bilhar, ténis-de-mesa. Zonas para actividades artísticas. Estúdios. Zonas de grandes 
dimensões para desporto, dança, etc. Zonas para desporto. Ginásio. Salões de baile 

643.56 Zonas de entrada, acesso e ligação em habitações. Entradas. Passagens. Escadas 

643.57 Espaços abertos em habitações. Estruturas anexas. Espaços abertos. Zonas de descanso 
cobertas. Pátios, etc. Terraços. Terraços de cobertura. Arcadas. Jardins de Inverno. 
Solários (fechados) 

643.58 Espaços em anexo, alas anexas. Arrecadações, garagens, etc... Salas de máquinas de 
lavagem, lavandarias, etc., separadas da casa principal 

643.6 Sistemas de comunicação e de transporte permanentes e inseridos 

643.62 Sistemas de comunicação. Telefones. Canais de comunicação. Batente de porta, 
campainhas, etc... 

643.64 Sistemas de transporte. Elevadores. Guindastes. Entradas de serviço. Rampas 

643.8 Zonas subterrâneas. Caves. Porões 

643.82 Porões para instalações de aquecimento. Porões para combustível. Porões para carvão. 
Porões com depósitos de combustível embutidos 

643.85 Porões de arrecadação. Adegas 

643.88 Zonas de protecção em porões. Abrigos em porões 

643.9 Espaços de arrecadação. Sótãos. Arrecadações. Estendais 

644 INSTALAÇÕES PARA SAÚDE E CONFORTO EM HABITAÇÕES 

644.1 Controlo climatérico interior. Aquecimento. Ventilação. Ar condicionado 

644.11 Tipo de aquecimento. 

Nota: Especificar utilizando adicionalmente 697... 

644.12 Equipamento para combate ao incêndio em quartos, cozinhas 

644.19 Pequenos instrumentos domésticos de aquecimento 

644.3 Iluminação doméstica 

644.34 Iluminação natural 

644.36 Iluminação artificial 

644.6 Fornecimento doméstico de água e instalações sanitárias 

644.61 Fornecimento de água potável 
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644.62 Fornecimento doméstico de água quente 

644.65 Drenagem 

644.68 Instalações e equipamento higiénico e sanitário 

645 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DOMÉSTICO 

645.1 Coberturas do chão, ornamentos, etc. 

Nota: Especificar o material usando auxiliares de -03... (Tabela 1k) 

645.13 Coberturas do chão. Tapetes. Pavimento de linóleo. Coberturas do chão, alcatifas. 
Esteiras. Tapetes. Capachos 

645.15 Protecções 

645.16 Colocação e fixação de coberturas de chão 

645.2 Cobertura de paredes e sua instalação 

645.23 Cobertura de paredes. Suspensões de paredes. Cortinados, tape tes de parede, 
tapeçarias, mantas de parede 

645.26 Colocação e fixação de coberturas de parede 

645.3 Material e equipamento de janelas e portas 

645.31 Material para portas e janelas. Cortinados e persianas. Toldos 

645.33 Calhas, varões e acessórios para cortinados 

645.34 Fixar e orientar as cordas do cortinado e as lâminas das persianas 

645.35 Dispositivos de movimento para cortinados, cortinas, persianas. Puxadores, enroladores, 
etc., para abrir, fechar, erguer, baixar 

645.36 Dispositivos de segurança. Trancas, grades, etc., de janela para impedir quedas 

645.37 Dispositivos para abrir e fechar portas e janelas. Para abrir e fechar portas. Portas de 
elevação 

645.38 Dispositivos de protecção contra danos, sujidade, etc. Batentes, amortecedores. Placas 
contra marcas de pés e mãos 

645.39 Outros equipamentos para portas e janelas. Dispositivos para protecção contra a 
condensação, chuva, correntes de ar. Equipa mento de isolamento. Protecção contra 
insectos. Dispositivos para evitar arrombamento ou assaltos. Equipamento para utili 
zação em tempo de guerra 

645.4 Mobiliário e acessórios 

645.41 Assentos. Cadeiras. Poltronas. Sofás. Cadeiras de baloiço. Bancos de bar. Cadeiras altas 
para crianças 
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645.42 Mobiliário para deitar, reclinar. Camas. Estrados de cama. Berços. Beliches. Camas de 
crianças. Espreguiçadeira. Cama de campa nha. Redes. Acessórios para camas. 
Mosquiteiros. Mantas. Cortinas de cama. Franjas 

645.43 Mesas em geral. Mesas móveis, desmontáveis ou dobráveis. Mesas de dobras. Mesas 
desdobráveis. Contadores. Mesas de vendas, etc... Mesas de trabalho. Secretárias. 
Mesas com bancos de escola e mobiliário similar. Bancadas. Bancadas de laborató rio. 
Mesas de cozinha 

645.45 Mobiliário de arrumação. Louceiros. Armários. Armários segundo a sua disposição, 
acessórios. Estantes. Prateleiras. Placas. Apoios. Suportes. Estantes de livros. Arquivos. 
Arquivos com secretária. Arcas, cómodas, malas para arrumações em geral. Vitrinas. 
Montras. Mesas expositor. Outros tipos de armários e mobiliário similar. Armários de 
cozinha. Armários de cabeceira 

645.46 Acessórios para mobiliário. Dispositivos rolantes e deslizantes. Rodízios. Fechos. Metais 
de protecção e de decoração 

645.47 Suportes para o corpo e para a cabeça. Travesseiros. Almofadas. Colchões 

645.48 Roupa de cama. Toalhas de mesa. Atoalhados, etc. Têxteis de casa de banho e de 
cozinha 

645.49 Outros artigos domésticos. Espelhos. Acessórios para fotografias. Escada de mão. 
Degraus de plataforma. Escadotes. Caixas de correspondência. Caixas de provisões. 
Caixas de segurança 

645.5 Artigos decorativos. Ornamentos. Relógios de casa. Quadros 

645.6 Mobília completa de quarto. Conjuntos de mobília 

645.63 Mobiliário e equipamento de cozinha 

645.68 Mobiliário e equipamento de casas de banho, lavatórios. Equipamento de limpeza. Papel 
higiénico. Distribuidor de papel higiénico. Urinóis. Armários 

646/649 NECESSIDADES PESSOAIS. GESTÃO DOMÉSTICA 

646 ROUPA. CUIDADO COM O CORPO 

646.1 Vestuário (selecção, aquisição, etc.) 

646.2 Elaboração e arranjo de roupas em casa. Costura doméstica 

646.21 Bordados. Costura 

646.24 Arranjar. Remendar. Cerzir 

646.26 Tricotar 

646.27 Croché 

646.4 Vestuário. Guarnições 

646.42 Roupa interior. Roupa íntima 
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646.43 Outro vestuário 

646.45 Roupa exterior. Sobretudos 

646.46 Calçado 

646.47 Roupas para ocasiões especiais. Roupa de cerimónia. Roupa informal. Roupas 
desportivas. Roupas de trabalho 

646.48 Acessórios para roupa. Cachecóis. Cintos. Aventais. Lenços. Luvas. Agasalhos 

646.5 Acessórios para a cabeça. Chapéus, etc. 

646.6 Cuidado e protecção das roupas 

646.61 Materiais de limpeza. Remoção de nódoas ou manchas 

646.62 Limpeza sem lavagem. Bater. Escovar. Aspirar 

646.63 Limpeza química (limpeza a seco) 

646.65 Limpeza de calçado. Limpeza de sapatos. Polimento de sapatos 

646.67 Protecção e preservação de roupas, especialmente peles. Protec tores de pó e de traças 
(coberturas, sacos, etc.). Protecção quí mica (repelentes de traças, etc.) 

646.68 Dispositivos para suspender, esticar e prensar peças de roupa. Cabides, esticadores, 
prensas. Esticador de sapatos 

646.7 Cuidados do corpo. Beleza do corpo. Acessórios para ajudar a colocar e a retirar 
vestuário e calçado 

646.71 Cuidados com o corpo e higiene em geral. Banho, duche, etc. 

646.72 Cuidados com o cabelo e a barba 

646.73 Cuidados com os dentes 

646.74 Cuidados com as unhas 

646.75 Cuidados com a pele 

646.78 Acessórios para ajudar a colocar e retirar vestuário e calçado. Calçadeiras para botas. 
Calçadeiras para sapatos. Abotoadeiras. Acessórios para segurar ou remover vestuário 

647 PESSOAL DOMÉSTICO 

647.2 Pessoal que trabalha em casa. Empregados domésticos e super-visores 

647.21 Pessoal de supervisão. Governantas. Supervisores. Recepcionistas 

647.25 Pessoal de serviço doméstico. Mordomos. Muitres d’hotel. Pessoal de cozinha. Amas. 
Pessoal para cuidado de crianças e inválidos 

647.29 Outro pessoal doméstico. Pessoal casual. 
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Nota: Aqui vem indicado pessoal especializado, sobretudo em grandes casas. 
Cabeleireiros. Músicos, etc. 

647.3 Pessoal que trabalha no exterior da casa. Porteiros. Motoristas. Jardineiros 

648 LAVAGEM E LIMPEZA DE ROUPA 

Nota: Classificar tanto os processos domésticos como industriais, e respectivo 
equipamento 

648.1 Lavagem de roupa e lavandarias em geral 

648.11 Lavandarias: organização, serviços 

648.12 Identificação de artigos de lavandaria. Marcas de lavandaria. Dispositivos de marcação 

648.13 Ordenação e agrupamento de roupa para lavar 

648.17 Armazenamento e retorno de roupa suja 

648.18 Agentes de lavagem. Soluções de lavagem. Substâncias para outro tipo de tratamentos 
(branqueamento, engomagem, etc.) 

648.19 Pré-tratamento de roupa. Desinfecção 

648.2 Imersão. Lavagem. Limpeza química 

648.21 Imersão. Recipientes para imersão 

648.22 Lavagem à mão 

648.23 Lavagem mecânica. Máquinas de lavar roupa. Unidade de lavagem 

648.24 Limpeza 

648.25 Engomar 

648.26 Branquear 

648.27 Anilagem. Branqueador óptico 

648.28 Limpeza química (limpeza a seco) 

648.3 Extracção de água. Secagem 

648.32 Extracção de água e extractores 

648.33 Secagem (por evaporação). Dispositivos de secagem 

648.37 Máquinas de trepidação 

648.4 Passar a ferro. Recolha e ordenação da roupa lavada 

648.41 Passar a ferro, amaciar, pressionar em geral. Teoria da passagem da roupa a ferro 
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648.42 Pressão manual. Ferros (ferros de engomar com dispositivos para amaciar a roupa). 
Tábuas, mesas de passar a ferro 

648.43 Pressão mecânica. Máquinas de engomar. Ferros de pressão 

648.46 Máquinas de dobragem 

648.48 Embalagem das peças de roupa lavada 

648.5 Limpeza e cuidado de casas e habitações. Especialmente interiores e conteúdo da casa 

648.52 Limpeza de paredes, pavimentos, mobiliário, etc. Máquinas e equipamento de polir 

648.53 Limpeza de janelas. Limpeza e cuidado de vidros, espelhos, por tas, etc., e suas molduras 

648.54 Limpeza e cuidado de loiça, tachos e panelas. Materiais de lavagem 

648.55 Limpeza e cuidado de objectos de metal, talheres 

648.56 Equipamento de limpeza para objectos e componentes de vidro 

648.58 Agentes de limpeza e outros materiais para o cuidado da casa. Para limpar, lavar e polir 

648.6 Desinfecção. Desinfectantes 

648.7 Exterminação de pragas. Controlo de vermes. Armadilhas (por exemplo: ratoeiras). 
Venenos. Pesticidas. Insecticidas 

649 CUIDADO DOMÉSTICO DE CRIANÇAS, INVÁLIDOS, CONVI DADOS 

649.1 Cuidado doméstico de crianças 

649.16 Cuidado de bebés. Cuidado de crianças no seu primeiro ano de vida 

649.8 Cuidado doméstico de doentes, inválidos 

649.9 Cuidado de convidados e visitantes. Hospitalidade 

65 GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DA COMUNICAÇÃO 

65.01 Métodos e metodologia.Teoria e prática da organização 

65.011 Princípios gerais. Eficácia. Racionalização. Produtividade 

65.011.1 Política empresarial. Propósito. Finalidades. Objectivos. Alvos 

65.011.2 Avaliação. Estabelecimento de indicadores, valores médios e padrão 

65.011.3 Gestão do risco. Avaliação dos riscos. Resposta aos riscos  

65.011.4 Produtividade. Eficiência. Consciência dos custos. Êxito 

65.011.5 Trabalho manual. Mecanização. Automatização 
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65.011.7 Erros. Falhas. Miopia empresarial. Ausência de visão do futuro 

65.011.8 Melhoramentos. Reformas. Reorganização 

65.012 Métodos 

65.012.1 Investigações. Observações. Testes. Experimentação. Visitas, excur sões e viagens de 
estudo. Avaliação e parecer especializados. Aconselhamento pelo consultor 

65.012.2 Planificação. Programas. Planos. Apoios à planificação 

65.012.3 Formas de organização. Flexibilidade e rigidez. Superorganização. Rácios relativos ao 
pessoal. Proporção entre a direcção e a mão-de-obra (pessoal administrativo e pessoal 
produtivo), etc. Leque de responsabilidades. Logística. Desmantelamento da cadeia de 
comando. Contenção de despesas. Redução de pessoal 

65.012.4 Gestão. Conselho de Administração. Técnica e métodos de ges tão. Disciplina. Ordens. 
Instruções. Tipo de gestão. Vias oficiais. Procedimento de regulamentação. Poderes, 
autoridade. Recursos. Queixas. Litígios. Assessoria. Substituição. Representação. Deve 
res, direitos e responsabilidades do substituto ou representante. Transferência de 
autoridade e poderes. Delegação. Procuração. Supervisão, monitorização da gestão 

65.012.5 Implementação. Execução, cumprimento de ordens. Deveres, obrigações e direitos dos 
subordinados 

65.012.6 Colaboração e cooperação. Troca, comparação de experiências. Relações internas e 
ligações em geral. Envolvimento do pes soal, solidariedade, etc. Comités internos. 
Debates. Conferências. Ligação e cooperação com outras organizações 

65.012.7 Inspecção. Exame. Supervisão. Verificação e controlo 

65.012.8 Manutenção do sigilo. Protecção da informação confidencial. Segurança 

65.013 Questões psicológicas 

65.014 Estrutura organizacional. Hierarquia 

65.014.1 Orgânica da empresa. Funções e tarefas. Divisão do trabalho. Atribuição de 
responsabilidades. Especialização. Demarcação. Alargamento de funções. 
Departamentalização. Estrutura por departamentos e secções. Assuntos relacionados 
com a centrali zação. Descentralização. Coordenação 

65.015 Análise e estudo do trabalho. Estudo de métodos 

65.015.1 Estudo de métodos. Simplificação do trabalho. Concepção e disposição das instalações 
fabris, equipamento. Concepção e adap tação de ferramentas, máquinas para o Homem. 
Ergonomia. Concepção e disposição do local de trabalho. Organização do fluxo de 
trabalho. Sequência das operações. Arrumação dos materiais no local de trabalho. 
Estudo do trabalho. Estudo dos tempos e movimentos. Quantificação do trabalho 
(rendimento) 

65.015.3 Qualificação do posto de trabalho. Categoria do trabalho. Avaliação do trabalho 
desempenhado 

65.015.6 Instrumentos de apoio ao estudo do trabalho. Organigramas. Diagramas de funções 
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65.016 Desenvolvimento, evolução de uma empresa 

65.016.1 Constituição, fundação, estabelecimento. Desenvolvimento. Aquisição 

65.016.2 Crescimento. Expansão. Progressão. Aumento. Ascensão 

65.016.3 Diminuição. Contracção. Redução. Declínio 

65.016.4 Associação. Concentração. Fusão. Absorção 

65.016.5 Divisão. Cisão. Dissolução de um cartel 

65.016.7 Mudança. Transformação. Conversão. Reconstrução. Recuperação 

65.016.8 Dissolução. Extinção. Encerramento. Insolvência. Falência. Liquidação 

65.017 Dimensão, âmbito, volume de uma empresa 

65.017.1 Grande dimensão 

65.017.2 Média dimensão 

65.017.3 Pequena dimensão 

65.018 Descrições, qualidade, categoria (do negócio, trabalho, produ tos, etc.) 

65.018.2 Exemplar. Excelente. Boa. Óptima (por exemplo, ponto de equi líbrio, de rentabilidade) 

65.018.3 Média. Moderada 

65.018.4 De baixo nível. Fraca. Inadequada. Insatisfatória 

65.02 Termos do contrato. Acordos. Condições 

65.027 Condições de entrega 

65.027.5 Garantias 

65.03 Preços. Tarifas 

65.06 Materiais de trabalho, equipamento em geral 

65.07 Departamentos. Secções 

651 ORGANIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO. PRÁTICAS ADMINISTRA TIVAS. TRABALHO DE 
ESCRITÓRIO 

651.2 Equipamento de escritório. Máquinas do escritório. Material de escritório 

651.4/.9 Tarefas e actividades de escritório 

651.4 Serviços de escritório 

651.44 Secretariado 
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651.45 Serviços gerais de escritórios 

651.456 Serviços de circulação interna dos documentos. Distribuição da informação, mensagens, 
etc. 

651.457 Serviço postal e de tratamento de correspondência 

651.458 Serviço telefónico. Operação da central de telefones 

651.459 Outros serviços de escritório. Recepção do visitante e esclarecimentos. Serviço de 
portaria. Visitas. Inspecções. Visitas guiadas. Serviço de balcão. Serviço de 
documentação 

651.5 Documentos do escritório. Organização e armazenamentode registos. Dossiês. 
Ficheiros e arquivos 

651.51 Registos ordenados de acordo com a forma 

651.53 Organização dos registos. Classificação. Colocação por ordem 

651.54 Armazenamento e conservação dos registos. Métodos de arquivo e arrumação em 
prateleiras 

651.57 Registo de informação efémera. Documentos e registos temporários. Listas de 
compromissos, memorandos, notas, etc. 

651.58 Autorização de utilização de documentos 

651.7 Correspondência. Comunicações escritas. Relatórios 

651.71 Artigos de papelaria do escritório. Folhas impressas e em branco 

651.74 Estilo da correspondência. Correcção. Ortografia. Pontuação 

651.75 Cartas comerciais 

651.76 Notificações de reuniões. Convocatórias 

651.77 Minutas de reuniões. Actas de reuniões 

651.78 Relatórios 

651.8 Ficheiros. Arquivo de fichas 

651.83 Métodos de organização 

651.84 Formas de ficheiros. Ficheiros horizontais, visíveis. Ficheiros verticais, suspensos, 
ocultos/interiores 

651.85 Equipamento, acessórios para ficheiros 

651.9 Escrita. Cópia. Tradução. Estenografia 

651.92 Escrita comercial, transcrições. Duplicação. Tradução. Manuscritos. Transcrição manual. 
Dactilografia. Estenodactilografia. Ditado. Transcrição (dactilografada). Produção de 
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várias cópias. Duplicação. Cópias a carbono. Duplicação mecanizada. Reprodução por 
acção da luz. Fotocópia. Diazotipia. Códigos comerciais, criptografias 

651.93 Taquigrafia. Estenografia 

654 TELECOMUNICAÇÃO E TELECONTROLE (ORGANIZAÇÃO, SERVIÇOS) 

Nota: Pormenores sobre maquinaria de telecomunicações especificar por -11-9 das 
classes 62-1/-8 e 66-9. 

Os auxiliares 65.0... não são aplicáveis ao 654 e suas subdivisões 

654.01 Serviços públicos em geral 

654.02 Circuitos de telecomunicações, linhas 

654.03 Tarifas. Encargos. Taxas. Pagamento 

654.04 Falhas. Interrupções. Atrasos. Queixas. Reparações 

654.05 Sinais. Sinais de chamada. Toques de aviso, etc. 

654.06 Serviços auxiliares que utilizam as telecomunicações (por exemplo, verificação da hora) 

654.07 Administração. Gestão. Serviço administrativo geral. Pessoal. Engenheiros. Operadores, 
etc. Administração da utilização pública das comunicações. Pedido. Ligação. Transmissão 
de mensagens. Supervisão, controlo de utilização. Entrega das mensagens ao receptor, 
destinatário. Recursos materiais e financeiros. Escritórios, instalação. Móveis. 
Equipamento 

654.1 Telegrafia. Telefonia. Rádio. Televisão 

654.14 Linha telegráfica (serviços por cabo, serviços por fio) 

654.141 Agências telegráficas 

654.142 Telégrafos particulares 

654.143 Telégrafos públicos 

654.144 Tráfego telegráfico manual e automático 

654.145 Comunicação por teleimpressoL Serviço de telex 

654.147 Telegrafia com fins especiais para sistemas de alarme e de aviso. Telegrafia para serviços 
policiais e de combate a incêndios 

654.15 Telefonia por linha 

654.151 Centrais telefónicas. Terminais telefónicos 

654.152 Serviços telefónicos privados. Serviços telefónicos internos (no interior de um edificio ou 
no seio de um grupo de edificios) 

654.153 Serviços telefónicos públicos. Tráfego telefónico local 

654.154 Serviço telefónico manual e automático 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

402 

654.16 Radiocomunicação 

654.164 Radiotelegrafia (telegrafia sem fio) 

654.165 Radiotelefonia (telefonia sem fio) 

654.17 Transmissão fac-similar e televisiva (ponto a ponto) 

654.171 Transmissão fac-similar 

654.172 Transmissão televísiva 

654.173 Televisão e telefonia combinadas 

654.19 Radiodifusão 

654.191 Estações, estúdios de radiodifnsão 

654.195 Radiodifusão sonora. Radiodifusão por linhas. Radiodifusão do som por cabo. 
Radiodifusão do som rádio 

654.197 Teledifusão 

654.9 Sinalização. Vários serviços de telecomunicações. Controlo remoto (telecontrole) 

654.91 Sinalização visual, óptica 

654.912 Métodos de produção de efeitos ópticos. Sinalização com cores, formas, bandeiras, 
fumo, fontes luminosas, foguetes 

654.913 Sinalização através do uso de caracteres escritos ou impressos 

654.915 Dispositivos de indicação óptica e dispositivos de alarme. Painéis indicadores 

654.916 Equipamento de escrita remota 

654.92 Sinalização acústica. Sistemas de aviso sonoros. Sistemas de alarme 

654.922 Métodos de emissão de som. Apitos, sirenes, megafones, buzinas para sinalização. 
Campainhas. Explosões, detonações. Sons vocais. Máquinas e indicadores sonoros 

654.923 Sistemas de sinos, etc. 

654.924 Sistemas e instalações de alarme 

654.93 Transmissão remota de instruções, mensagens, sinais. Indicação remota 

654.94 Indicação remota de fenómenos particulares, por exemplo, tem peratura 

655 INDÚSTRIAS GRÁFICAS. IMPRESSÃO. EDIÇÃO. COMÉRCIO LIVREIRO 

Nota: Os auxiliares 65.02... e 65.06 não são aplicáveis a 655 e suas subdivisões 

655.02 Processos de trabalho 
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655.021 Operações preparatórias 

655.023 Defeitos. Falhas. Dificuldades 

655.024 Processos relativos à produção de cores 

655.025 Processos relativos ao uso de outros materiais que não o papel 

655.026 Processos relativos ao fabrico de produtos específicos de impressão 

655.027 Processos relativos à reprodução de ilustrações 

655.028 Processos de acabamento 

655.06 Produtos 

655.1 Indústrias gráficas em geral 

655.11 História da impressão. Descoberta das técnicas de impressão de livros 

655.15 Tipografias, impressoras e actividades dependentes 

655.2 Processos de reprodução gráfica. Produção de superfícies de impressão. Composição, 
disposição tipográfica 

655.22 Produção de superfícies de impressão (excepto a composição) 

655.222 Reprodução, duplicação de superfícies de impressão. Duplicação de ilustrações, blocos, 
caracteres. Conversão das superfícies de impressão de um processo noutros processos. 
Estereotipagem em metal. Processos de moldagem, fundição. Vazamento centrí fugo. 
Moldagem por injecção. Endurecimento dos estereótipos através de tratamento da 
superfície. Estereotipagem não metá lica. Electrótipo. Produção de placas de impressão 
em relevo através de outros métodos que não a fundição ou a moldagem. Uso de 
materiais fotossensíveis 

655.224 Produção de superfícies de impressão com entalhes e baixo-relevo. Gravura. Qualidade 
e propriedades das placas de baixo-relevo, etc. Profundidade dos entalhes 
(profundidade da célula). Forma e dimensão das células ou marcas 

655.225 Produção de superfícies de impressão com relevo original. Gravação de processo. 
Processos mecânicos, fotográficos, eléc tricos, electrónicos e outros para transferir a 
imagem para a placa ou cilindro de relevos. Fotogravura. Produção de super fícies de 
relevo de acordo com o método de representação. Por linha. Por pontos de meio-tom, 
autotipia 

655.226 Produção de superfícies de impressão planas e planográficas. Litografia 

655.227 Produção de superfícies de impressão diagráficas. Produção do ecrã. Produção do 
estêncil (chapa para estampagem) 

655.228 Produção de superfícies de impressão colográficas e semelhantes. Colótipo. Aquatinta 

655.229 Produção de outros tipos de superfície de impressão 

655.24/.28 Produção de caracteres tipográficos, letra de imprensa 
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655.24 Estilos de tipos. Caracteres 

655.241 Dimensão do corpo do tipo 

655.242 Peso do tipo. Leve, médio, negrito 

655.243 Sistemas de medição tipográfica. Sistema de pontos 

655.244 Desenhos de impressão do tipo. Antiqua (estilo antigo). Sanserif. Letra gótica 

655.245 Caracteres especiais. Logotipos. Letras ligadas 

655.246 Outros géneros de tipo que não os formatos de letra. Sinais, réguas, chavetas, hífens, 
etc. Florões e outros ornamentos 

655.247 Folhas e livros com espécies de caracteres tipográficos 

655.249 Listas de fontes, estilos, tipos. Conjuntos de caracteres 

655.25 Produção de dispositivos de veiculação da informação para a com posição gráfica. 
Manuscritos, originais, cópias para impressão 

655.251 Regras sobre a produção e o tratamento de cópias para impressão, etc. Preparação das 
cópias para impressão. Marcas de correcção 

655.253 Criação de meios de informação para a composição. Produção física de cópias (por 
exemplo, manuscrita, dactilografada, por dispositivos de armazenamento de 
informação) 

655.254 Processamento e conversão da cópia 

655.26 Tipografia. Concepção gráfica. Tipos de texto (material a ser composto) 

655.262 Concepção tipográfica do texto. Questões estéticas. Divisão do texto. Disposição das 
ilustrações 

655.267 Tipos de texto. Material simples ou composto. Escrita ou alfabeto estrangeiro. Material 
tabular. Fórmulas 

655.28 Composição. Disposição gráfica 

655.28.02 Operações. Processos. Princípios básicos e técnicas de composi ção. Formação de linhas, 
contorno. Justificação. Divisão de palavras. Formação de colunas. Composição das 
páginas e secções (colecções ou assinaturas). Imposição. Início da operação de 
composição. Introdução de dados. Utilização do processamento de dados electrónico. 
Introdução a partir do computador. Cor recção e revisão. Provas. Correcção de provas. 
Inserção das ima gens no texto. Composição, disposição, integração das ilustrações 

655.28.06 Produtos de composição. Tipo composto. Composição conservada 

655.281 Composição de linha e processos de modelagem de entrelinha. Linótipo. Tipografia. 
Ludlow 

655.282 Processos de fixação de caracteres e modelagem. Monótipo 
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655.285 Composição manual. Composição manual com tipo metálico. Composição por termo-
impressão 

655.286 Composição pelo dactilógrafo 

655.287 Fotocomposição 

655.3 Técnicas e operações de impressão. Trabalho de impressão 

655.3.02 Operações. Processos 

655.3.021 Operações preparatórias. Preparativos. Preparação da máquina, forma, tinta, papel 

655.3.022 Processo de impressão. Impressão de teste. Física da área de impressão. Forças de 
impressão. Pressão do rolo. Fenómeno de defor mação. Impressão de acordo com 
princípios mecânicos. Máquina plana, cilindro, dispositivo rotativo. Directo e indirecto 
ou offset 

655.3.023 Problemas de impressão. Dificuldades com a forma, a tinta, a máquina. Falha de 
impressão, manchas, borrões. Monges 

655.3.024 Impressão a cores 

655.3.025 Impressão noutras superficies que não o papel 

655.3.026 Trabalho de impressão para determinados tipos de produtos 

655.3.027 Impressão de material iconográfico, de ilustrações. Trabalho a traço e a meio-tom 

655.3.028 Trabalhos de acabamento. Limpeza e secagem 

655.3.06 Produtos do trabalho de impressão. Material impresso 

655.3.062 Qualidade e características do material impresso. Qualidade das ilustrações. Fidelidade 
de reprodução. Contraste. Nitidez. Defeitos do material impresso. Sujidades. Distorção. 
Borrões. Impressão em transparência. Fraco registo. Padrões de interferência, por 
exemplo, efeito ondeado 

655.3.066 Materiais impressos. Livros. Panfletos. Jornais. Reproduções artísticas. Trabalho de 
empreitada. Matéria publicitária. Pósteres. Tabuletas. Embalagem. Rótulos. Etiquetas. 
Calendários. Notas bancárias. Valores mobiliários. Selos do correio. Mapas. Globos. 
Representações tridimensionais. Microimagens. Artigos per fumados 

655.32 Impressão em relevo, trabalho de impressão. Impressão tipográ fica. Outros tipos de 
impressão em relevo. Flexografia (impres são em placa de borracha). Impressão a vácuo. 
Impressão de gravura de linóleo 

655.33 Impressão diagráfica. Trabalho sobre estêncil e tela, Impressão sobre tela. Impressão em 
tela de seda (serigrafia). Impressão em estêncil 

655.34 Impressão planográfica. Impressão de colótipo. Impressão lito gráfica (a partir de placas 
de pedra). Impressão planográfica directa de placas metálicas. Zincografia. Impressão 
planográfica indirecta. Litografia em offset 

655.35 Impressão de baixo-relevo. Impressão a partir de superficies com entalhes. Impressão de 
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baixo-relevo a partir de placas gravadas. Impressão de baixo-relevo a partir de placas de 
estampagem a água-forte. Impressão de gravura, fotogravura 

655.36 Outras técnicas de impressão. Operações auxiliares. Pautação. Paginação. Dobragem. 
Corte. Colagem. Revestimento. Estampagem 

655.39 Outros processos de reprodução e impressão. Impressão electro estática e processos 
similares. Reprodução por meio de reacção cromática 

655.4 Edição e comércio de livros em geral 

655.41 Edição em geral. Editoras. Editores. Edição científica. Edição especializada. Publicação de 
trabalhos em áreas especiais do conhecimento ou destinados a grupos específicos de 
leitores, profissões, etc. Várias matérias de edição. Edição por comissão, via agente. 
Edição pelo autor. Edição de autor 

655.42 Comércio de livros em geral. Venda de publicações. Comércio de livros grossista e em 
antiquários. Comércio de livros retalhista. Livrarias em geral. Venda de livros por agentes 
e representantes comerciais. Venda de livros para exportação. Venda de livros por 
catálogo. Bancas de venda de livros. Venda de jornais e periódicos. Comerciantes de 
jornais. Quiosques de venda de jornais. Venda de livros em antiquários. Venda de livros 
em segunda mão. Venda de livros especializados. Empréstimo, aluguer de livros. 
Comércio de livros através de intermediários 

655.5 Várias outras questões sobre edição e comércio de livros 

655.5.03 Preços. Tarifas 

655.51 Selecção de manuscritos. Propostas de publicação. Apresentação, solicitação, aceitação 
de manuscritos. Avaliação de manuscritos. Leitores do editor. Prospectos comerciais, 
perspectivas de venda. Público alvo. 

655.52 Relações entre o editor e o autor. Dimensão da edição ou tiragem. Edições revistas. 
Cópias gratuitas, etc. Contrato entre oautor e o editor. Direitos. Direitos de autor. 
Direitos do editor. Colaboração entre o autor e o editor durante a impressão e a 
publicação. Correcções. Ilustrações. Contratos e acordos com associações de autores. 
Intermediários entre o autor e o editor. Acordos relativos aos direitos de tradução e 
adaptação. Acordos relativos à impressão. Tiragens limitadas. Cópias numeradas. Cópias 
gratuitas do autor. Cópias excedentárias numa tiragem 

655.53 Pormenores sobre os livros, relatórios, periódicos e outras publicações. Formato e 
qualidade do papel. Estilo do tipo e pormenores de impressão. Desenho do tipo. 
Dimensão da área de impressão. Largura da coluna. Ilustrações. Matéria ilustrada. 
Encadernação, revestimento, cobertura. Lombada do livro. Partes de publicações: livros, 
relatórios, periódicos e outras publicações. Epígrafe. Introdução. Preâmbulo. Prefácio. 
Notas editoriais. Texto ou corpo da publicação. Divisões textuais: capítulos, secções, 
artigos, parágrafos, etc. Notas de rodapé. Referências (no texto) 

654.54 Preço de venda das publicações 

655.55 Lançamento de publicações. Promoção. Publicidade. Anúncios de livros, etc. Revistas, 
comunicados na imprensa 

655.56 Organização de vendas. Organização da distribuição. Distribuição através de grossistas, 
agentes comerciais, etc. Publicidade directa por correspondência, envio por correio (por 
exemplo, de perió dicos). Condições de fornecimento e entrega. Ordem perma nente. 
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Venda ou devolução. Stocks de publicações 

655.57 Métodos de publicação. Publicação por assinatura. Publicação por partes ou fracções. 
Publicação simultânea em periódicos e sob a forma de fascículos separados. Publicação 
em série nos jornais 

655.58 Edição e venda por sociedades, associações, clubes livreiros, etc. 

655.59 Edição por organismos estatais, autoridades públicas, serviços de utilidade pública, etc. 
Imprensa e edições governamentais 

656 SERVIÇOS POSTAIS E DE TRANSPORTE. ORGANIZAÇÃO E CONTROLO DE TRÁFEGO 

656.01 Organização geral 

656.015 Locais de paragem. Locais de descanso. Locais de estaciona mento 

656.016 Postos ou estações de serviço, abastecimento de combustível 

656.02 Itinerários, serviços e características especiais de transporte 

656.021 Frequência do tráfego. Densidade do tráfego. Observação do tráfego 

656.022 Itinerários. Linhas. Serviços. Abertura, alteração e supressão de vias de circulação. 
Programas, horários. Chegada e partida. Itinerários de acordo com a importância e o 
modo de trans porte. Estradas principais. Estradas secundárias. Artérias de liga ção. 
Cabotagem. Navegação costeira. Transporte aéreo e marí timo combinado. Transporte 
aéreo e ferroviário combinado (por exemplo: serviço de frete através de tráfego aéreo-
ferroviário) 

656.025 Transporte de pessoas e bens 

656.027 Transporte de acordo com a velocidade, rapidez. Transporte lento e expresso 

656.03 Tarifas. Transacções. Taxas. Encargos. Portagens. Custos e preços dos bilhetes de 
transporte 

656.031 Princípios, estrutura do tarifário. Tarifa bruta. Tarifa líquida 

656.032 Tarifas para passageiros e respectiva bagagem. Tarifas de acordo com a velocidade, 
rapidez do transporte. Taxas normais e expresso. Tarifas de acordo com o tipo de 
acomodação em viagem. Taxas de acordo com a classe da viagem. Custos adicionais. 
Tarifas especiais. Viagem gratuita (grátis, isenta de encargos). Custos relativos a reservas 
de lugares, camas (beliches) e cabines. Custos dos bilhetes comprados no cais 

656.033 Tarifas relativas a fretes. Taxas de mercadorias. Tarifas de acordo com o número e a 
frequência das viagens. Tarifas de acordo com a localidade e as distâncias 

656.034 Tarifas relativas ao transporte de animais 

656.035 Cobrança de dinheiro, preço dos bilhetes. Bilheteiras. Venda de bilhetes pelo pessoal 
operacional. Máquinas de distribuição de bilhetes. Controlo de bilhetes. Inspecção de 
bilhetes 

656.036 Locais de pagamento 
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656.037 Questões alfandegárias 

656.038 Entrega de mercadorias 

656.039 Documentos de viagem. Bilhetes. Vouchers. Documentos para o transporte de animais. 
Documentos alfandegários e relativos a impostos indirectos. Documentos referentes a 
quotas comerciais 

656.04 Danos. Atrasos. Queixas. Responsabilidade 

656.043 Danos. Atrasos na circulação. Queixas 

656.045 Responsabilidade. Questões gerais. Tipos de responsabilidade. Responsabilidade 
absoluta (responsabilidade sem culpa). Responsabilidade por negligência, atraso, 
escalas. Limite de responsabilidade 

656.05 Tráfego. Condução. Sinalizações e sinais de trânsito 

656.051 Princípios gerais da circulação de tráfego. 

656.052 Condução de veículos. Navegação. Manobras. Planeamento da rota. Controlo durante a 
viagem. Navegação em viagem. Condução em viagem. Manobras em viagem. Viajar em 
condi ções particulares, em especial metereológicas. Viajar com vários climas. 
Navegação de aproximação. Término do percurso. Instrução, treino, formação sobre o 
controlo do veículo. Relatórios de viagem. Livros de bordo. 

Nota: Para os aspectos técnicos da navegação consultar 629.072 

656.053 Restrições e controlo de tráfego. Regulamentação do tráfego. Restrições à velocidade. 
Limites de velocidade. Restrições às dimensões ou ao peso do veículo. Interdição de 
tipos especí ficos de veículos. Restrições relativas ao tipo de carga. Restrições relativas 
ao ruído do tráfego. Restrições a sistemas de aviso sonoros (por exemplo, do uso de 
buzinas em veículos motori zados). Obstrução das vias de circulação. Encerramento de 
vias públicas ao trânsito 

656.054 Sinais de trânsito. Sinais transmitidos pelas brigadas de trân sito. Sinais dirigidos às 
brigadas de trânsito 

656.055 Sinais de trânsito fixos, permanentes 

656.056 Sinalização móvel, temporária. Sinais de paragem. Semáforos 

656.057 Faróis e balizas. Sinais de luzes (excepto os semáforos). Luzes para sinalização da via 
(trajectórias iluminadas, etc). Luzes e iluminação do veículo 

656.06 Serviços auxiliares 

656.062 Estações de serviço em geral 

656.064 Fornecimento de combustível e material a estações de serviço e de reabastecimento 

656.065 Fornecimento de combustível e acessórios para veículos. Fornecimento de líquidos de 
refrigeração. Enchimento com gás. Suprimento. Fornecimento de produtos alimentares 
e bebidas 
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656.07 Administração, gestão do transporte, do tráfego, etc. 

656.071 Administração geral. Categorias e funções. Comando. Equipa técnica superior. 
Comandante, piloto. Engenheiros. Mecânicos. Operadores de rádio, telégrafo. Equipa 
técnica de segunda categoria. Assistentes, imediatos. Marinheiro de primeira classe. 
Bombeiros, carregadores. Pessoal e serviços administrativos no veículo: secção de 
contabilidade, comissários de bordo, etc.; secção de cdterin serviço interno; 
manuseamento de bagagem e mercadorias; serviço de inspecção e segurança. Serviços 
nas estações e nos portos: direcção administrativa (chefe de esta ção, comandante do 
porto, controlador do aeroporto); secção de contabilidade; controlo de tráfego; secção 
de catering , serviço interno; manuseamento de bagagem; carregadores; secção de 
inspecção, segurança; serviços médicos e de higiene; pilotagem; leitura de mapas; 
serviço de manutenção e reparação; serviço de limpeza 

656.072 Serviços e formalidades relativos aos passageiros. Reservas, vem das de bilhetes. Registo 
de passageiros. Embarque (entrada, etc.). Mudança, transferência entre rotas ou 
veículos. Saída, desembarque. Distribuição dos passageiros no veículo. Classificação dos 
passageiros. Supervisão, inspecção do transporte de passageiros. Controlo de 
passaportes. Controlo de quarentenas. Inspecção pelo operador. Assistência aos 
passageiros. Acomodação. Catering Entretenimento. Relações com os passageiros. 
Medidas de vigilância. Conduta, comportamento dos passageiros 

656.073 Formalidades e serviços de transporte de mercadorias. Reserva e registo de frete. 
Aceitação de mercadorias para circulação. Manuseamento do frete. Classificação de 
mercadorias ou fretes. Danos causados às mercadorias ou ao frete 

656.074 Serviços e formalidades relativos ao transporte de animais 

656.075 Serviços internos no transporte. Serviços de catering. Despenseiros 

656.076 Tipos de utilização de veículos. Utilização privada de veículos. Veículos de recreio. 
Utilização de veículos para comércio ou negócios particulares. Utilização de veículos 
para transporte público. Utilização por transportadoras comuns. Fretagem de veículos. 
Aluguer de veículos (com motorista). Locação, aluguer de veí culos (sem motorista). 
Empréstimo de veículos. Outros acordos com terceiros. Atracação de veículos. 
Suspensão de serviço. Serviços auxiliares e de assistência a veículos (excluindo situações 
de emergência). Serviço de reboque. Alteração na utilização do veículo. Utilização em 
operações diferentes 

656.078 Medidas de promoção e desenvolvimento do transporte. Concor rência e coordenação 
na área dos transportes. Instalações para despacho e pagamento. Abatimentos. 
Descontos. Reduções de preço, concessões. Concorrência. Formas de transporte 
concorrentes. Concorrência na mesma forma de transporte 

656.079 Agências de viagens 

656.08 Acidentes. Assistência em acidentes 

656.081 Generalidades. Investigação 

656.082 Descarrilamentos. Capotamento de veículos. Queda de veículos (por exemplo: queda de 
aviões) 

656.083 Quebras, rupturas de acoplamentos 
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656.084 Colisões, despenhamentos. Colisões com outros veículos ou embarcações. Colisões com 
obstáculos. Atropelamento 

656.085 Vários outros acidentes. Acidentes derivados de defeitos intrín secos do veículo. 
Incapacidade de utilização (inadequado para o serviço rodoviário, marítimo, aéreo). 
Desgaste do veículo. Afundamento. Acidentes devidos a fenómenos naturais em geral. 
Devidos a terramotos, cheias, mau tempo, gelo, nevoeiro. Destruição de navios. 
Naufragar. Encalhar. Dar á costa. Incên dios. Conflagrações. Explosões 

656.086 Danos causados pelo ser humano. Danos causados pela tripulação, pessoal do veículo 

656.087 Assistência a veículos em situações de emergência. Reboque  

656.088 Recuperação de veículos, colocá-los novamente a flutuar, etc. 

656.091 Documentos, certificados, licenças relativas a veículos e sua ope ração. Licenças e 
permissões autorizando a operação de veículos. Cartas de condução. Cartas de piloto e 
de marinheiro. Documentos relativos ao veículo. Documentos de registo do veículo, 
diários de bordo. Certificados de capacidade para o serviço (certificados de 
adequabilidade para circulação rodoviária, marítima, aérea). Documentos 
comprovativos de propriedade e nacionalidade 

656.1/.5 Transportes terrestres 

656.1 Transporte rodoviário 

656.11 Auto-estradas, estradas, pontes e sua utilização. Organização do tráfego rodoviário. 
Utilização temporária de estradas para outros objectivos que não o transporte. 
Utilização de estradas para rea lização de reuniões, cerimónias, feiras, mercados de rua 

656.12 Transporte sobre rodas. Transporte por tracção, camionagem, carruagem. Meios de 
transporte (incluindo tráfego de tracção animal). Transportes públicos nas cidades. 
Veículos para alugar. Meios de transporte de uso privado. Carruagens de uso privado 
(nomeadamente carruagem de tracção animal) 

656.13 Transporte automóvel, Tráfego de veículos automóveis. Veículos automóveis de uso 
público. Veículos automóveis para alugar. Táxis. Autocarros públicos. Serviços de 
autocarros. Transporte efectuado por veículos automóveis. Transporte de mercadorias 
efectuado em camiões, camionetas. Comboios motorizados. Veículos com reboque. 
Comboios rodoviários. Tractores agrícolas. Outros veículos automóveis com fins 
específicos. Transporte motorizado de uso privado. Carros de uso privado, automóveis 

656.14 Tráfego pedonal. Transporte realizado por pessoas, animais. Transporte efectuado por 
animais. Montar a cavalo. Matilhas, animais de carga 

656.18 Transporte por velocípedes, por motociclo. Tráfego velocipédico. Transporte efectuado 
por velocípedes. Transporte efectuado por velocípedes motorizados, ciclomotores. 
Transporte efec tuado por motociclos. Transporte de mercadorias em motociclos com 
carro lateral, triciclo motorizado 

656.19 Outros tipos de transporte rodoviário. Tráfego sem rodas. Tráfego de carros de arrasto 

656.2 Transporte ferroviário. Tráfego ferroviário 

656.21 Funcionamento de vias-férreas, edifícios, estações. Localização e disposição de estações 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

411 

destinadas a passageiros, apeadeiros, para gens. Localização e disposição de estações de 
mercadorias. Esta ções especiais. Estações de abastecimento de carvão. Estações para o 
transporte de gado, currais. Estações portuárias. Estações de uso privado, linhas de 
desvio. Instalações individuais sobre a via 

656.22 Organização comercial de vias-férreas. Serviços ferroviários. Circulação de comboios. 
Itinerário. Percurso. Locais e áreas abrangidos. Utilização e distribuição de material 
circulante. Transporte de mercadorias. Vagões e comboios de mercadorias. Interligações 
entre redes, e regresso de vagões vazios. Serviços ferroviários de passageiros. Partidas. 
Chegadas. Controlo. Transporte ou serviços ferroviários de mercadorias. Agrupamento, 
monta gem de mercadorias. Bagagem, serviço de bagagens. Serviço de encomendas. 
Publicidade. Serviço de apoio ao cliente 

656.23 Temas financeiros e comerciais relativos aos caminhos-de-ferro. Despesas relativas ao 
transporte, para além da viagem ferro- viária propriamente dita. Custos de recolha e 
entrega. Custos de ligações com transportes terrestres ou marítimos 

656.25 Medidas de segurança. Sinalização. Sinais em geral. Formato e cores dos sinais. Sinais de 
uso manual e sinais controlados manualmente. Sinais localizados no interior dos 
comboios. Vigilância dos comboios em geral. Verificação dos comboios nas estações. 
Sinais ao longo do comboio. Sinal de posicionamento superior e inferior. Indicadores de 
estação no interior do com boio. Sinais fixos em vias-férreas e em estações. Indicadores 
de estação (placas de destino, etc.). Nas estações. Sinais em túneis e em passagens de 
nível. Sistemas de comunicação de longa distância. Telecomunicações em transporte 
ferroviário. Operações de curta distância em linhas de uma única via. Sistemas de 
bloqueio. Controlo central de sinais e vias. Conexões soltas e rígidas. Caixas de 
sinalização. Bloquear, activar. Desbloquear, desactivar 

656.26 Operações e serviços auxiliares. Recolha e entrega de mer cadorias. Serviços de entrega. 
Guarda de passagem de nível, competências dos guardas de passagens de nível 

656.27 Operação de linhas secundárias com tráfego ligeiro (mas per tencentes a redes 
principais). Operação de linhas ferroviárias com tráfego ligeiro. Simplificação de serviços 
e procedimentos 

656.3 Transporte efectuado através de vias-férreas especiais, caminhos-de-ferro industriais, 
caminhos-de-ferro fabris 

656.33 Por caminhos-de-ferro de construção especial 

656.34 Por linhas férreas elevadas e subterrâneas, eléctricos, etc. 

Nota: Pode classificar opcionalmente as linhas de eléctrico em 656.4 

656.35 Por transportadores de cabo aéreos. Por teleférico, etc. 

656.4 Transporte em linhas férreas de tráfego ligeiro 

656.5 Outras formas de transporte terrestre 

656.52 Transporte e tráfego no interior de grandes edifícios 

656.56 Transporte de fluidos (líquidos, gases) através de pipeline 

656.6 Transporte por água 

656.61 Transporte marítimo. Navegação marítima. Expedição. Instalações. Edifícios. 
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Embarcações. Navios. Frota mercante. Composição da frota. Prejuízos de navegação, 
naufrágios. Transporte secundário para navegação. Serviços de ligação, abastecimento 
(terrestres, aéreos e marítimos). Tipos de transporte. Transporte aquático de 
passageiros. Navegação de passageiros. Transporte aquático de mercadorias. 
Fretamento, navegação de mercadorias. Funcionamento portuário. Funcionamento de 
docas. Navegação costeira, nas margens. Navegação ao sabor da corrente. Navegação de 
rebocador. Batéis e reboques 

656.62 Transporte por vias de navegação terrestres. Tráfego em rios e canais. Serviços relativos 
a pontes e comportas. Outras obras secundárias. Tracção em rios e canais. Navegação de 
rebocadores em cursos de água terrestres. Batéis e rebocadores em cursos de água 
terrestres. Transporte local de curta distância efectuado por água. Táxis marítimos. 
Autocarros marítimos. Barcos de rio. Navios a vapor de passageiros 

656.65 Transporte efectuado em lagos. Navegação e tráfego em lagos 

656.66 Transporte efectuado em ferribote 

656.7 Transporte aéreo. Tráfego aéreo 

656.71 Locais de aterragem. Campos de aviação. Aeródromos. Aeroportos e serviços auxiliares. 
Serviços de abastecimento 

656.73 Tráfego aéreo comercial 

656.74 Tráfego aéreo não comercial 

656.8 Serviços e administração postais 

656.80 Generalidades sobre os serviços postais 

656.801 Organização dos serviços postais 

656.803 Custos. Taxas. Tarifas. Despesas 

656.81 Delegações, departamentos dos serviços postais. Pessoal dos serviços postais. Serviços 
administrativos e operacionais. Serviços técnicos. Departamentos administrativos dos 
serviços postais. Administração central e regional. Postos dos serviços postais. Estações 
de correio. Subestações de correio. Instalações operacionais, equipamento 

656.82 Gestão e funcionamento geral dos serviços postais 

656.83 Condições gerais de aceitação de correspondência. Preparação de correspondência. 
Confecção de caixas de encomendas, etc. Acei tação de correspondência. Recusa de 
correspondência. Exclusão dos serviços postais. Restrições sobre a importação, 
exportação e trânsito. Restrições relativas à aceitação de correspondência. Restrições 
relativas ao conteúdo dos itens. Conteúdos frágeis e deterioráveis. Líquidos. Animais 
vivos. Embalagens perigosas. Embalagens com conteúdos proibidos. Correspondência 
sujeita a sobretaxa. Correspondência sujeita a tratamento especial. Pré-pagamento de 
franquia postal. Franquias. Selos postais. Filatelia. Franquia sem utilização de selos 
postais 

656.84 Expedição de correio. Expedição em estações de correios, ao balcão. Expedição em 
veículos postais e aviões (entrega a carrinhas e barcos, etc.). Expedição em caixa postal. 
Tipos de caixa postal, marco do correio, etc. Colecta, recolha de correspondência em 
caixas postal. Outros modos de serviços postais. Horas de abertura de estações de 
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correio. Horas de serviço de balcão e de expedição. Tratamento da correspondência 
depois de expedida 

656.85 Despacho de correspondência. Troca de correspondência entre países. Preparação de 
correspondência para despacho. Triagem e encaminhamento de correspondência. 
Código de morada, destino (códigos postais). Despacho de correspondência. Chegada e 
recepção de correspondência (na delegação de destino) 

656.86 Transporte, transferência de correspondência 

656.87 Distribuição e entrega de remessas postais. Condições gerais de entrega. Entrega normal 
na morada. Entrega de correspondência em casa. Recolha de correspondência por 
morada. Posta restante. Caixas postais privadas. Apartados, etc. Entrega através de 
mensageiro especial. Entrega expresso. Itens não passíveis de serem entregues 
(reencaminhamento. Devolução ao remetente, etc.) 

656.88 Serviços postais individuais. Serviço de carta-postal. Serviço postal de encomendas. 
Cobrança de vales postais e serviços de pagamento. Liquidação de cheques postais e 
serviços de transfe rência de crédito. Serviço postal de caixa económica. Serviço postal 
de subscrição para publicações periódicas, jornais, revis tas. Serviço postal de transporte 
de passageiros. Serviço postal de transporte de pessoas. Serviços não postais 

656.96 Agências de expedição gerais. Intermediários, corretores, comis sários para serviços de 
transporte 

657 CONTABILIDADE 

657.05 Contabilidade de gestão 

657.1 Métodos, sistemas e técnicas contabilísticas 

657.11 Contabilidade por partidas simples 

657.12 Contabilidade por partidas dobradas 

657.15 Contabilidade financeira, orçamental 

657.16 Contabilidade do sector público em combinação com contabili dade por partidas 
dobradas 

657.2 Registo de contabilidade. Registo, entrada de transacções.Registo de entradas 

657.21 Contas: definições, funções, objectivo. Conjtmtos de contas. Débito, crédito. Receitas, 
despesas 

657.22 Abertura, manutenção, encerramento e reabertura de livros de escrituração 

657.23 Estornos. Compensações. Cancelamentos. Correcção de erros 

657.24 Dados comprovativos de transacções. Documentos contabilís ticos. Documentos de 
transacções em numerário. Recibos. Quitações. Cancelamento de facturas, recibos. 
Documentos relativos a movimentação de mercadorias. Etiquetas para mercadorias 
activas e mercadorias passivas. Documentos de crédito (como, por exemplo, 
comprovativos contabilísticos). Contabilidade de documentos de transacções internas. 
Documentos probatórios internos, etc. 
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657.25 Apresentação física de livros de escrituração. Planeamento, orga nização de contas. 
Documentos contabilísticos 

657.28 Métodos de pagamento. Pagamentos em numerário. Remessas 

657.3 Orçamentos. Estimativas. Encerramento de contas. Registos comerciais. Balanços 

657.31 Orçamentos. Estimativas. Planos financeiros. Tipos de orçamentos (gerais, correntes, 
variáveis) 

657.32 Livros de escrituração em geral. Livros de escrituração 

657.33 Memorandos. Livros diários. Jornais 

657.34 Livros comerciais 

657.35 Livros de escrituração suplementares 

657.36 Balanços de verificação. Balanço preliminar. Balanço de débito e crédito. Balanço 
intermédio 

657.37 Encerramento anual de contas. Inventários. Compensação de con tas. Métodos, técnicas 
para a preparação de balanços financeiros. Avaliação. Fundo de comércio. Tipos de 
balanços 

657.4 Contas. Sistemas de contabilidade. Contabilidade analítica 

657.41/.45 Contabilidade financeira. Contas 

657.41 Reservas e resultados transitados. Capital próprio (de empresa). Reservas e resultados 
transitados. Capital privado. Capital social. Capital de reserva. Obrigações não 
transaccionáveis. Obrigações. Hipotecas. Penhoras. Reservas para seguros. Reservas 
para seguros de vida. Reservas para seguros contra incêndio. Fundo de pensões. 
Assistência social, pensões, fundos de assistência médica 

657.42 Contabilidade de fundos laborais, variáveis. Capitais fixos. Capital investido. Activos 
circulantes, variáveis. Capital líquido. Dinheiro. Numerário. Fundos em banco. Crédito 
aberto. Dinheiro reembolsável à vista. Activos comerciais e operacionais. Capital de 
exploração. Investimentos. Resgate ou amortização de contas. Vários activos 

657.43 Contas pessoais. Contabilidade sobre créditos. Responsabilidades, compromissos. 
Pagamentos a fornecedores. Contas em parce ria. Contas para agentes, representantes, 
etc. Para compra e venda 

657.44 Contabilidade de lucros e perdas. Resultados de várias operações comerciais. Lucros e 
perdas casuais. Despesas imprevistas. Várias comissões e juros. Contabilidade sobre as 
vendas. Despesas e rendimentos não operacionais. Impostos. Seguros. Volume de 
negócios. Cálculos comerciais 

657.45 Outro tipo de contas. Distinção entre contas gerais e especiais ou entre agrupamentos 
de contas e contas subsidiárias. Regularizaçio de contas. Compensação de contas. 
Controlo de contas. Contra partidas 

657.47 Custos. Contabilidade sobre os custos. Tipos de custo. Centros de custo. Unidades de 
custo. Cálculo dos custos. Métodos de cálculo 
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657.6 Análise e verificação oficial de contas. Auditorias 

657.62 Análise e verificação de balanços financeiros 

657.63 Análise, verificação, auditoria de livros de escrituração. Fraudes e erros. Especificidades 
técnicas de auditoria. Auditoria porme norizada. Verificações internas. Certificados, 
relatórios, declara ções realizadas por auditores 

657.92 Estimativa. Avaliação. Técnica de estimativa e avaliação. Técnica de avaliação, 
particularmente no que respeita a bens imóveis (estimativas sobre bens imóveis) 

658 GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL. ORGANIZAÇÃO COMERCIAL 

658.1 Formas de empresas. Finanças 

658.11 Tipos e formas de empresas. Sítio, localização, local de estabele cimento de empresa. 
Formas de empresas em geral. Empresas privadas. Empresas em nome individual. 
Empresários em nome individual. Comerciantes em nome individual. Sociedades em 
nome colectivo. Parcerias. Empresas de capital social em geral. Monopólios de produção 
privados. Cartéis. Sociedades fiduciárias. Cooperativas. Empresas públicas, estatais e 
nacionaliza das. Monopólios no âmbito da legislação pública. Serviços públicos. 
Empresas públicas com investimento privado. Empresas de propriedade mista 

658.14/.17 Questões financeiras em geral 

658.14 Financiamento. Financiamento de empresas. Angariação de capi tal. Nível de capital. 
Quantidade de capital. Emissão directa de títulos, acções, etc. Capitais próprios. Capital 
social. Capital exterior. Capital a crédito. Capital proveniente de terceiros. Capital a curto 
prazo (obrigações transaccionáveis). Capital a longo prazo (obrigações, hipotecas) 

658.15 Gestão financeira privada. Administração financeira de empresas. Investimento de 
capital. Capitais fixos. Utilização de fundos. Activos circulantes, variáveis. Capital da 
empresa. Capitais líquidos. Lucro. Perda. Rendibilidade. Evolução da rentabilidade. Rendi 
mento. Lucro comercial, retorno. Distribuição de lucros. Dividendos. Perdas. Reservas. 
Fundos de reserva 

658.16 Reorganização financeira. Realização de capital. Liquidação de activos. Aumento e 
redução de capital. Reconstrução financeira. Fusão. Aumento de capital social. Redução 
de capital social. Aliança. Integração. Fusão. Fusão por transferência de acções. 
Aquisição de acções por parte de outra empresa. Fusão por transferência de bens, 
mercadorias 

658.17 Despesas alheias. Despesas com fins culturais, sociais, políticos 

658.18 Medidas de poupança em geral 

657.2 Instalações e fábrica. Imóveis. Edificios, actividades, oficinas. Materiais 

658.21 Local. Situação. Localização. Reinstalação. Remoção 

658.23 Plantas e utilização do local. Configuração, disposição de edifícios 

658.26 Fontes de energia. Fornecimento de energia. Fornecimento de calor e água 

658.27 Meios de produção primários. Fábrica de produção, materiais, etc. Matérias-primas e 
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auxiliares em geral. Maquinaria e equipamento em geral. 

Nota: Para maquinaria e equipamento específicos, utilize a classe correspondente, por 
exemplo, 621.7, 621.9, 66.01, 67, 68 

658.28 Instalações auxiliares e secundárias para produção. Serviços associados. Equipamento 
relativo a comunicações. Instalações para controlo, sinalização, informação. 
Manuseamento, transferên cia, transporte de materiais 

658.29 Outras questões relacionadas com a gestão e organização das instalações, da fábrica e 
dos imóveis 

658.3 Relações humanas no seio da empresa. Gestão e administração de recursos humanos 

658.5 Técnicas e planeamento de produção. Concepção. Gestão e controlo da produção 

658.51 Organização da produção. Análises da produção. Instruções laborais. Relatório 
operacional. Supervisão do trabalho de pro dução. Controlo. Progresso. Expedição. 
Listagem. Execução do trabalho de produção. Expedição. Trabalho de montagem. 
Normalização no seio da empresa. Redução da variedade 

658.52 Tipos de produção. Produção de um único artigo. Produção unitária. Produção de 
encomendas especiais. Remendagem. Produção por encomenda. Produção em série 
restrita ou em lote. Produção em série. Produção contínua. Cadeia de produ ção. Fluxo 
de produção 

658.53 Dados relativos ao desempenho e ao tempo de trabalho 

658.56 Controlo de qualidade. Controlo de utilização de ferramentas,materiais, produtos, etc. 

658.58 Manutenção. Manutenção das máquinas. Danos. Erros. Defeitos. Medidas preventivas. 
Avaliação de danos. Resolução de proble mas. Detecção de erros. Danos resultantes da 
interrupção da produção. Danos relativos ao pessoal. Substituição do pessoal. 
Reparações. Inovações. Substituições 

658.6 Organização e prática comercial. Bens. Serviços 

658.62 Bens. Mercadorias. Artigos. Produtos. Novos produtos. Bens usa dos, em segunda mão. 
Bens registados, de marca. Mercadoria inutilizável. Bens de qualidade inferior. Lote de 
mercadorias em saldo. Gama de produtos 

658.64 Serviços 

658.69 Trocas em género (compensação) 

658.7 Compra. Aquisição. Obtenção. Gestão de mercadorias 

658.7.03 Preços de compra e tarifas 

658.71 Políticas e planos de compra. Preparações para a compra. Fontes de fornecimento. 
Análise de requisitos. Disponibilidade. Detalhes dos fornecedores, produtos, serviços. 
Políticas de compra e aquisição. Métodos de aquisição. Compra. Leasin Aluguer. Troca. 
Solicitação de cotações, propostas. Inquéritos para fixação de preços. Análise de preços, 
comparação. Apresentação de propos tas. Sistemas de compra centralizados (em 
grandes empresas, na administração pública, etc.). Departamentos de compra 
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658.72 Métodos de compra. Compra por contrato. Compra directa, ao fabricador ou produtor. 
Compra indirecta, através de agentes, agentes comerciais, comerciantes. Compra em 
leilões 

658.74 Encomendar. Emissão de encomendas 

658.75 Controlo de encomendas (supervisão) 

658.77 Recepção de bens. Aceitação da remessa 

658.78 Gestão de mercadorias e armazenamento. Expedição 

658.8 Marketing. Vendas. Revenda. Distribuição. Política de vendas. Pesquisa de mercado, 
estudos, etc. Psicologia de vendas 

658.8.03 Preços e tarifas de venda. Cálculo de preços de venda. Reduções. Descontos. Tarifas de 
venda. Escalas de taxas 

658.8.07 Departamento de vendas 

658.81 Organização de vendas. Gestão de vendas. Supervisão do trata mento de encomendas. 
Preenchimento, recolha de encomendas. Avaliação dos resultados de vendas. Relatórios 
de venda. Relatórios de encomendas perdidas. Serviços de apoio ao cliente. Serviços de 
pós-venda. Serviços de manutenção e reparação 

658.82 Promoção de vendas. Equipamento de vendas. Instruções de venda 

658.84 Canais comerciais, Vários sistemas de venda. Métodos de venda. Venda directa 
(produtos disponíveis para fornecimento imediato ao consumidor). Vendas por telefone. 
Venda com esquemas de pagamento acessíveis. Pagamento parcial. Pagamento por 
conta. Pagamento em prestações. Venda por amostras, livros de modelos. Venda 
mediante a utilização de literatura ilustrada, catálogos. Venda em exposições. Envio a 
título experimental. Venda por intermédio de representantes de venda, corretores, 
comerciantes, agentes, caixeiros viajantes. Venda directa por parte do fabricante. 
Vendas ocasionais. Venda de lotes de mercadorias em saldo, produtos em saldo. 
Comércio em segunda mão. Comércio de velharias. Venda de produtos usados. Venda 
em leilões. Venda por ordem do tribunal 

658.85 Técnicas de venda. Arte de saber vender. Discurso comercial, etc. 

658.86/.87 Canais de distribuição (grosso, a retalho) 

658.86 Venda por grosso. Comércio grossista. Comércio de distribuição 

658.87 Comércio a retalho. Retalho 

658.88 Pagamentos. Cobrança. Gestão de crédito. Desconto para pagamento a pronto. 
Documentos probatórios. Vales de bónus. Vales de desconto. Vales de compras. Venda 
por conta. Vendas a crédito. Condições de crédito. Cobrança de dívidas. Emissão de 
exigências, avisos de dívida. Coerção - 

658.89 Consumidores como objecto do esforço de venda. Futuros clientes. Clientes de acordo 
com a profissão, ocupação. Clientes de acordo com o canal e o tipo de procura 

658.9 Outras actividades comerciais 
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658.91 Arrendamento. Locação. Aluguer. Leasin Taxas de aluguer. Custos de locação ou leasing 

658.97 Acordos de subscrição. Venda contínua 

659 PUBLICIDADE.TRABALHO INFORMATIVO. RELAÇÕES PÚBLICAS 

659.1 Publicidade. Propaganda 

659.11 Campanhas publicitárias e respectiva execução. Meios e méto dos publicitários. Público-
alvo da publicidade. Cobertura e distribuição publicitária. Planeamento e gestão de 
publicidade. Pesquisa de mercado, estudos de mercado. Apresentação e avaliação das 
análises de mercado. Planeamento publicitário, aspectos organizacionais. Coordenação 
da publicidade, produção e vendas. Previsões, projecções dos resultados. Execução de 
campanhas. Estimativas. Designs. Produção de material publicitário. Resultados e 
eficácia da publicidade. Eficácia dos meios e da distribuição. Verificação, monitorização 
dos resul tados. Gestão dos meios publicitários. Supervisão das várias formas de 
publicidade. Alvos da publicidade. Estratégias publicitárias. Cativar a atenção. 
Publicidade informativa. Persuasão. Atracção. Sedução. Formulário de autorização. 
Obrigação 

659.12 Ideias e concepção em publicidade. Estabelecimento de objecti vos. Formação e 
desenvolvimento de ideias. Conceptualização. Imagem. Ideia. Motivo. Concepção e 
compilação de textos. Produção de originais. Versos, slôganes, frases-padrões publi 
citários. Concepção de imagem (excepto marcas registadas). Utilização de artes gráficas. 
Utilização de fotografia. Marcas registadas. Logotipos. Cores associadas a marcas, etc. 
Formas de propaganda, publicidade. Elaboração geral de anúncios publicitários. 
Captação do olhar. Exibição de modelos. 

Nota: Especifique aqui os problemas relativos apenas aos meios publicitários. Para 
matérias específicas, consultar 659.13/.16 

659.13/.16 Meios de publicidade e propaganda 

659.13 Meios visuais de publicidade. Propaganda em publicações. Publicidade publicada em 
geral. Anúncios publicados. Anúncios publicitários em jornais. Anúncios publicitários em 
livros. Publicidade através de publicações de uma determinada enti dade. Propaganda 
realizada através de cartazes, painéis, placas. Meios de propaganda móveis. Propaganda 
através da utilização de veículos. Publicidade e propaganda através da utilização de luz 
(e efeitos luminosos). Materiais autoluminosos ou lumi nescentes utilizados em 
publicidade. Vários mecanismos para propaganda visual. Mecanismos visuais especiais 
para captar a atenção 

659.14 Meios publicitários sonoros, acústicos. Publicidade oral directa, discursada. A voz 
humana como meio de propaganda, anunciação, etc. Discurso comercial. Oradores de 
rua. Pregoeiros. Propaganda e publicidade através da utilização de imagens projectadas 
e electrónicas (combinadas ou não com som). Publicidade audiovisual 

659.15 Propaganda e publicidade através de demonstrações e exposições. Demonstrações 
sobre o modo de utilização de um produto. Exposições comerciais. Exposições com fins 
publicitários. Apresentações pessoais. Visitas guiadas. Acondicionar, embalar, decorar 
produtos com fins publicitários. Marcação. Identificação. Mecanismos e sistemas para 
exibição de produtos. Expositores de loja. Mostruários. Vitrinas. Montras, etc. Estruturas 
de exposição, bancadas, suportes, estantes, etc. (por exemplo, para sapatos, chapéus). 
Suportes e prateleiras orientáveis. Suportes de parede. Mecanismos de exposição de 
várias formas. Manequins. Bustos. Bonecos articulados. Suportes em tecido. Expositores 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

419 

de montras. Mecanismos de captação da atenção. Decoração de vitrinas. Expositores 
utilizados em vitrinas. Materiais decorativos (por exemplo: papéis, tecidos, 
revestimentos de relva, cortiça). Material publicitário na montra. Decalques, 
autocolantes 

659.16 Métodos promocionais com brindes, prémios, descontos, etc. Brindes (não o produto) 
com fins publicitários. Amostras gratuitas do produto. Bónus promocionais, prémios. 
Descontos promocionais, reduções, reduções de preço. Saldos, especialmente saldos de 
liquidação, como método promocional. Jogos, concursos como métodos promocionais 

659.18 Propaganda e publicidade de acordo com o tipo de criador. Propaganda colectiva, de 
grupo. Publicidade comum. Propaganda e publicidade por autores e criadores. 
Propaganda e publicidade por fabricantes, produtores. Propaganda e publicidade por 
comerciantes, negociantes. Propaganda e publicidade por artífices, artesãos. 
Propaganda e publicidade por consumidores, clientes. Propaganda e publicidade por 
promotores profissionais (agentes publicitários, publicistas) 

659.19 Outros métodos de propaganda e publicidade 

659.2 Serviços de informação. Serviços de aconselhamento e consultoria, oficiais, 
governamentais e privados 

659.21 Técnicas do trabalho de informação 

659.22 Técnicas de aconselhamento e consultoria 

659.23 Dados informativos e informações empresariais e comerciais. Consultoria empresarial. 
Informação e aconselhamento económico. Serviços de verificação e confirmação de 
endereços. Informação relativa à solvência de pessoas e empresas (garantia de boa 
cobrança). Gestão de consultoria e informação empresarial. Aconselhamento no âmbito 
da gestão empresarial e organização 

659.24 Informações e consultoria técnica 

659.25 Informação e consultoria em ciências e estudos teóricos 

659.27 Informação relativa a pessoas em geral 

659.28 Inquéritos para obtenção de informações. Pedidos de aconselhamento 

659.3 Comunicação de massas. Informação, esclarecimento do público em geral 

659.4 Relações públicas 

659.42 Relações públicas de acordo com a fonte ou agência impulsionadora 

659.43 Relações públicas de acordo com o objectivo ou público-alvo 

659.44 Estratégia de relações públicas, tácticas, execução. Ideias, conceitos e planeamento. 
Meios de intervenção de relações públi cas. Estratégias e tácticas em relações públicas. 
Abordagem, abrangência e duração em relações públicas. Planeamento, fontes, eficácia, 
impacto das relações públicas. Tácticas em relações públicas. Conceitos e concepção em 
relações públicas. Execução. Meios visuais utilizados por relações públicas. Meios de 
relações públicas. Meios sonoros, acústicos de relações públicas. Relações públicas 
através de demonstrações e exposições 
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659.446 Métodos de relações públicas com brindes, etc. 

66 TECNOLOGIA QUÍMICA. INDÚSTRIAS QUÍMICAS E RELA CIONADAS 

Nota: Em 66 está classificada a produção industrial de produtos químicos e metalúrgicos, 
bem como o processamento de pró dutos alimentares, outros produtos agrícolas e afins. 
Também em 66 estão classificados os produtos em si, por exemplo: em 661 os produtos 
da indústria química em sentido estrito, e em 664.8/.9 os produtos da indústria de 
preservação alimentar. A química pura e teórica, e a preparação de pequenas 
quantidades de subs tâncias químicas, estão classificadas em 54. A produção indus trial 
de substâncias individuais que não estão classificadas em 66 podem ser especificadas 
utilizando como segunda notação 546... ou 547. Os auxiliares -2/-8 de 62-/-8 são 
aplicáveis a 66, excepto o -3 em 661.18 e 662.2 

66-9 Características operacionais dos processos de produção, equipamento e instalações. 

Nota: As subdivisões -9 são usadas para especificar as características ou variáveis de 
processos, não os processos em si, por exemplo: -98 características de pressão, 
variáveis. Os auxiliares -9... são aplicáveis a 62/69 

66-91 Estado físico das substâncias: características e variáveis. Estado de agregação, estado 
gasoso, estado de vapor, líquido, sólido. Processos em evolução para o estado fluido. 
Estado de humidade. Seco. Húmido. Molhado. Características de concentração. Valor de 
pH: ácido, neutro, alcalino. Valor de rH. Oxidante. Redutor 

66-92 Reacções em termos de reagentes. Reagentes: reagentes inorgânicos, reagentes 
orgânicos 

66-93 Processos, máquinas e equipamento de acordo com o modo de trabalhar, a 
continuidade, as associações, os meios. Processos de acordo com o grau de 
mecanização. Processos relacionados ou independentes 

66-94 Direcção, velocidade, constante, duração dos processos, etc. 

66-95 Processos simples e múltiplos. Processos de um só estágio e de estágios múltiplos 

66-96 Processos em termos de alteração das propriedades do produto.Modificação em geral. 
Processos associados com a purificação e a refinação 

66-97 Características térmicas. Temperatura. Escala de temperatura 

66-98 Pressão. Níveis de pressão e variação 

66.0 Engenharia química em geral 

66.01 Fundamentos de engenharia química. Planeamento dos proces sos. Cálculos de 
processos. Modelação. Fluxogramas. Optimização. Métodos matemáticos em 
engenharia química. Novos desenvol vimentos em processos, instalações, etc. Controlo, 
regulamen tação e supervisão da produção e dos processos. Rendimentos. Eficiência. 
Desempenho. Economia da engenharia química. Indústrias químicas em geral. Fábricas 
químicas. Instalações. Equipamento. Serviços auxiliares. Composição química. Materiais 
e as suas propriedades. Resistência dos materiais a factores exter nos. Defeitos dos 
materiais 

66.02 Operações e instalações de processamento químico em geral. Processos padronizados. 
Operações e processos da unidade em geral. Métodos individuais de tratamento. 
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Operações pre paratórias. Aditivos. Preparação de matérias-primas (métodos, 
instalações e equipamento). Equipamento químico em geral. Recipieutes para reacções 
químicas (por exemplo: cubas, tubos de ensaio, retortas). Acessórios para recipientes. 
Válvulas. Torneiras. Tampões. Painéis de iuspecção. Ligações para instrumentos de 
medição. Ligações para tubagens. Orificios para abastecimento e esvaziamento. 
Tubulações. Canalizações. Oleodutos. Introdução dos materiais. Carga. Enchimento. 
Aparelhos de controlo de alimentação. Aparelhos de controlo de carga. Aparelhos de 
enchimento e de desenchimento. 

Nota: Cada uma das subdivisões de 66.021/.08 representa quer o processo, quer o 
equipamento relacionado. As reacções são referidas em 66.09 

66.03 Materiais, processos e equipamento para indústrias específicas. 

Nota: Os auxiliares.03 são desenvolvidos nas subdivisões do 66 para as indústrias 
específicas 

66.04 Operações de tratamento pelo calor e equipamento. Processos térmicos. Tratamento 
térmico de acordo com o estado fisico. Mudanças de fase (por exemplo: mudança de 
fase sólida para líquida). Fornos. Fornos industriais. Fornalhas. Equipamento auxiliar 
para fornalhas, etc. Materiais para construção de for nalhas, etc. Manutenção e 
reparação de fornalhas, etc. Remendos, reforragens. Transferência de calor. Troca de 
caloL Aparelhos de arrefecimento e refrigeração. Processos térmicos e equipamento.  
Secagem industrial. Secadores. Destilação. Evaporação. Outros processos térmicos para 
separação de fases 

66.05 Processos especiais e acabamentos. 

Nota: Os auxiliares.05 são desenvolvidos para as indústrias específicas nas várias 
subdivisões do 66 

66.06 Tecnologia química de líquidos. Processos e equipamentos para tratamento de ou com 
líquidos. Dissolução. Extracção. Solventes. Misturas de líquidos. Diluição. Concentração. 
Homogeneização. Solidificação. Mistura de líquidos com sólidos. Refinação e puri ficação 
de líquidos em geral. Filtração em geral. Centrifugação. Outros métodos de purificação 
de líquidos. Equipamento para filtrar. Compressão. Espremedura. Equipamento para 
espremer. Outros processos que envolvem líquidos 

66.07 Tecnologia química de gases. Misturas gasosas. Separação de gases. Formação de 
sistemas dispersos de gases. Produção de gás. Geraçio de gás. Purificação de gases. 
Secagem de gases. Dissolução de gases. Carburação. Meios de carburação. Vários 
aditivos para gás. Armazenamento de gases. Depósitos de gás. Gasómetros. Rarefacçio 
de gases. Descompressão. Aumento da pressão dos gases. Com pressão e liquefacção de 
gases. 

Nota: Ver nota 66.02 

66.08 Processos fisícos e físico-químicos e equipamento. Efeitos físi cos e físico-químicos em 
processos químicos. Processos de adsorção e absorção em geral. Processos de 
membrana (por exemplo: diálise). Processos que afectam o nível de concentra ção. 
Processos envolvendo pressão. Processos envolvendo vibrações (por exemplo: processos 
ultrassónicos). Processos que envolvem radiação. Processos fotoquímicos. Processos 
envol vendo efeitos magnéticos, electromagnéticos e eléctricos. Processos 
electroquímicos. Electrólise e galvanização. Reacções com auxí lio de descargas 
eléctricas 

66.09 Reacções químicas. Processos químicos e bioquímicos especí ficos. Síntese. Processos de 
decomposição, adição e substituição. Catálise. Eliminação de um grupo específico de 
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reacções. Principais tipos de transformações químicas. Síntese. Reacções com 
compostos orgânicos e inorgânicos em geral. Processos de decomposição. Quebra 
térmica, etc. Reacções e tratamentos com água. Adição e extracção de água. 
Tratamentos com vários agentes. Redução em geral. Hidrogenação. Processos vários. 
Processos químicos orgânicos especiais. Outras reacções e processos. Tratamento com 
gases inertes (gases raros). Tratamento com ácido carbónico ou com compostos que 
formem ácido carbónico, etc. Processos catalíticos. Catalisadores. Veículos catalisadores. 
Processos bioquímicos. Outros processos (operações) não mencionados. Granulação. 
Preservação. Conservação. Coloração de produtos acabados. Descoloração. 
Desodorização. Desinfecção 

661 QUÍMICOS 

Nota: Representa a produção de químicos, e também os pró prios químicos (produtos 
químicos), especialmente do ponto de vista dos sequentes processamentos e utilizações. 
Indicar os constituintes inorgânicos e orgânicos utilizando como segunda notação 546 e 
547 

661.1 Indústrias químicas especiais 

661.11 Químicos finos em geral. 

Nota: Químicos produzidos num estado relativamente puro, usualmente em pequenas 
quantidades 

661.12 Produtos farmacêuticos 

661.13 Químicos para a indústria electrotécnica 

661.14 Materiais fotoquímicos (excepto filmes, papéis fotográficos, chapas). Materiais 
luminescentes (fotoluminescentes) e fosforescentes 

661.15 Produção de químicos agrícolas. Fertilizantes. Fertilizantes orgânicos e inorgânicos em 
geral. Químicos para alimentação animal. Complementos alimentares artificiais e 
aditivos alimentares. Estimulantes do crescimento animal. Estimulantes do aumento do 
peso. Produtos veterinários 

661.15’1/’9 Nutrientes específicos e microaditivos. Nitrato. Amónia. Amido. Fósforo. Potássio. 
Cálcio. Magnésio, etc. 

661.16 Químicos controladores de pragas. Pesticidas. Desinfectantes. Químicos para controlo de 
vegetação. Herbicidas. Químicos antifúngicos, antibacterianos, antiviraís. Químicos 
contra doenças das plantas. Químicos que controlam artrópodes, etc. Insecticidas e 
acaricidas. Químicos para controlo de moluscos. Químicos para controlo de vertebrados. 
Roedores. Pássaros. Peixes. Repelentes. Substâncias para atrair animais. Químicos para o 
tratamento de sementes. Esterelizantes do solo. Químicos para protecção contra 
condições climáticas ou meteorológicas desfavoráveis, por exemplo, secas 

661.16.03 Características e efeitos especiais. Químicos de acordo com o modo de penetração nas 
pragas. Químicos de acordo com o estado de desenvolvimento ou modo de acção. 
Ovícidas. Larvícidas, etc. 

661.17 Composições e misturas químicas com objectivos técnicos. Agentes para prevenção ou 
remoção de incrustações ou depó sitos. Agentes antiestáticos. Agentes contra o fogo e 
combustão. Agentes contra a geada ou o congelamento. Fluidos hidráuli cos (por 
exemplo: fluido para travões. Fluidos para suspensões) 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

423 

661.18 Colóides. Adsorventes. Agentes de actividades superficiais. Detergentes. Agentes de 
humidificação, criação de espumas, emulsão e de flotação. Sabões. Glicerol. Colóides. 
Adsorventes. Semicolóides. Agentes de actividade superficial. Indústria do sabão. 
Indústria da glicerina (glicerol) 

661.2 Produção de enxofre e seus derivados 

661.21 Enxofre. Produção de enxofre a partir de minério de enxofre (por exemplo: flores de 
enxofre. Varetas de enxofre). Produçio de enxofre a partir de materiais brutos com 
enxofre ligado qui micamente. Recuperação de enxofre. Enxofre gasoso. Outros 
processos de produção de enxofre (por exemplo: soluções de água-forte, lama ácida e 
desperdícios de processos que usem ácido sulfúrico) 

661.22 Compostos de enxofre com número de oxidação -2. Bissulfeto de carbono. Sulfureto de 
carbono. Sulfureto de carbonilo. Sulfu reto de hidrogénio 

661.23 Compostos halogenados de enxofre (por exemplo: cloretos, brometos e fluoretos de 
enxofre) 

661.24 Ácido sulfuroso. Sulfitos. Anidrido sulfuroso. Compostos de enxofre com número de 
oxidação +4 

661.25 Ácido sulfúrico 

661.27 Compostos de trióxido de enxofre com halogéneos e nitrogénio 

661.28 Tiossulfatos. Ditionitos. Ditionatos. Politionatos 

661.29 Outros compostos de enxofre 

661.3 Produção de soda e potassa, álcalis 

661.33 Produção de soda e potassa. Indústria da soda e potassa 

661.34 Produção de álcalis. Álcalis em geral. Hidróxido de potássio. Hidróxido de sódio 

661.4 Produção de halogéneos e compostos halogenados, compostos peroxo-inorgânicos 

661.41 Produção de cloro 

661.42 Cloretos. Sais naturais 

661.43 Hipocloretos em geral. Ácido hipocloroso (por exemplo: branqueadores, removedores 
de nódoas e manchas baseados em hipocloritos) 

661.44 Cloratos em geral. Ácido clórico 

661.45 Compostos de cloro não apresentados anteriormente. Óxidos de cloro. Cloritos em 
geral. Ácido cloroso. Percloratos em geral. Ácido perclórico 

661.46 Bromo e compostos de bromo 

661.47 Iodo e compostos iodados. Extracção de iodo 

661.48 Flúor e compostos fluorados. Fluoretos em geral 
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661.49 Percompostos inorgânicos. Sais de peróxido em geral 

661.5 Produção de compostos de nitrogénio. Fixação de nitrogénio. Indústria do nitrogénio 
em geral 

661.52 Produção de sais de amónio. Produção de fertilizantes azotados em geral 

661.53 Amónia 

661.56 Ácido nítrico. Nitritos em geral 

661.57 Compostos azotados ainda não mencionados. Nitridos. Azidas. Amidas metálicas. 
Hidrazina e seus derivados. Ácido nitroso. Nitritos em geral 

661.6 Produção de vários não metais e semimetais (metalóides), e seus compostos 

661.63 Produção de fósforo e seus compostos. Indústria do fósforo em geral 

661.64 Produção de arsénico, arsenítos, sais e óxidos de arsénico. Compostos de arsénico com 
número de oxidação +3 em geral. Ácido arsénico 

661.65 Produção e compostos de boro 

661.66 Produção de carbono e seus compostos inorgânicos 

661.67 Azul ultramarino e pigmentos derivados (por exemplo: ultrama rino (lápis-lazúli). 
Lazurite) 

661.68 Produção de sílício e seus compostos 

661.691 Selénio. Compostos de selénio 

661.692 Telúrio. Compostos de telúrio 

661.693 Germânio e seus compostos 

661.699 Outros não metais ou semimetais e seus compostos 

661.7 Produção de substâncias orgânicas. Químicos orgânicos 

661.71 Compostos orgânicos simples. Hidrocarbonetos. Misturas de hidrocarbonetos alifáticos. 
Compostos orgânicos azotados. Com postos orgânicos de vários não metais. Compostos 
orgânicos de enxofre, selénio, telúrio 

661.72 Álcoois e seus derivados. Metanol (álcool metílico). Etanol (álcool etílico). Álcool 
desnaturado. Derivados halogenados de hidrocarbonetos simples. Outros álcoois para 
além do metanol e etanol. Álcoois poliídricos. Outros éteres para além de dieti léter. 
Ésteres de álcoois (excepto metanol e etanol) com ácidos inorgânicos contendo 
oxigénio. Aldeídos. Cetonas. Celulose e seus derivados (para processos na produção de 
celulose usar 676.02). Peróxidos orgânícos 

661.74 Ácidos orgânicos, seus sais, ésteres, etc. Ácidos carboxílicos saturados monobásicos. 
Ácidos carboxílicos não saturados mono- básicos. Ácido dicarboxílico, saturado e não 
saturado. Aminoáci dos. Ácidos hidroxi. Ácidos poli-hidroxicarboxílicos. Oxoácidos 
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661.77 Compostos heterocíclicos 

661.78 Compostos organometálicos e organo-semimetálicos 

661.8 Compostos metálicos em geral. Sais. Compostos minerais 

661.83 Compostos de álcalis e metais. Compostos de potássio em geral. Indústria do potássio. 
Compostos de sódio. Compostos de lítio. Compostos de rubídio 

661.84 Compostos de césio. Compostos de metais do grupo II (terras alcalinas). Generalidades 
sobre metais terrosos alcalinos. Compostos de cálcio. Compostos de estrôncio. 
Compostos de bário. Compostos de berílio. Compostos de zinco. Compostos de cádmio. 
Compostos de mercúrio 

661.85 Compostos de chumbo, cobre, prata e ouro 

661.86 Compostos de alumínio. Compostos de terras raras 

661.87 Grupo de compostos de manganésio, ferro e metais do grupo VI 

661.88 Compostos de metais do grupo IV e V 

661.9 Produção de gases 

661.91 Gases comprimidos, liquefeitos e solidificados em geral 

661.92 Ar atmosférico 

661.93 Produção de oxigénio, nitrogénio e gases inertes (raros) 

661.94 Ozono 

661.96 Hidrogénio 

661.97 Produção de óxidos de carbono, ácido carbónico, fosgénio 

661.98 Óxidos de nitrogénio 

661.99 Produção de outros gases 

662 EXPLOSIVOS. COMBUSTÍVEIS 

662.1/.4 Explosivos 

662.1 Fogo-de-artifício. Pirotecnia e dispositivos pirotécnicos 

662.11 Dispositivos pirotécnicos. Componentes pirotécnicos (por exemplo: fuselos, cartuxos de 
fogo-de-artifício, cargas produzindo luzes, cores, estoiros, assobios). Montagem de fogo-
de-artifício. Mosaicos pirotécnicos, figuras, montagem de peças 

662.12 Dispositivos pirotécnicos de sinalização. Foguetes de sinalização. Estrelas sinalizadoras. 
Very lights Clarões para iluminação fotográfica (pó de magnésio, etc.). Tochas 
sinalizadoras 
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662.13 Dispositivos pirotécnicos para salvamento (por exemplo: dispositivos pirotécnicos para 
bóias de salvamento) 

662.14 Dispositivos e substâncias incendiários (por exemplo: tições, fogos gregos) 

662.15 Dispositivos explosivos de demolição (por exemplo: petardos. Cartuchos explosivos) 

662.16 Fogos de artifício com desprendimento de gases. Gases de guerra orgânicos e 
inorgânicos 

662.17 Aparelhos geradores de fumo (fumaça, névoas, nevoeiros) 

662.18 Fogos-de-artifício especiais para uso em interiores. Fogos e clarões para uso em palcos, 
teatros 

662.19 Outros tipos de fogo-de-artifício 

662.2 Explosivos potentes 

662.2-3 Misturas de explosivos potentes 

662.2-31/-38 Misturas explosivas com substâncias orgânicas 

662.2-39 Misturas explosivas com várias substâncias inactivas e inorgânicas 

662.2.03 Processos de produção. Nitração. Lavagem. Secagem. Separação, remoção de ácidos, 
etc. 

662.21 Modo de acção e propriedades dos explosivos potentes. Proprie dades fisicas e testes. 
Propriedades químicas e testes 

662.22 Explosivos potentes derivados de substâncias inorgânicas. Misturas de substâncias 
inertes a temperaturas normais. Pólvoras explosivas contendo nitratos. Pólvoras 
baseadas em cloratos ou percloratos 

662.23 Explosivos potentes derivados de substâncias orgânicas. Carboidratos nitrados. Álcoois e 
éteres alifáticos nitrados. Dinamite. Gelatinas explosivas. Gelignita. Misturas de 
nitroglicerina nitrocelulose (sem outras substâncias activas). Misturas de nitroglicerina e 
nitrocelulose com outras substâncias activas (por exemplo, com adição de nitrato de 
amónio) 

662.24 Explosivos seguros para uso em minas 

662.25 Explosivos preparados no momento de uso. Explosivos especiais com constituintes 
líquidos ou gasosos. Explosivos de Sprengel 

662.3 Pólvoras de carga propulsora. Pólvora para armas de fogo 

662.31 Propriedades especiais da pólvora para armas de fogo. Propriedades fisicas e testes. 
Propriedades químicas e testes. Propriedades mecâ nicas e testes (por exemplo: 
tamanho e forma das partículas) 

662.32 Tipos de pólvoras antigas 

662.33 Pólvora negra. Pólvora comum. Pólvoras para canhões e mosquetes 
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662.34 Vários tipos de pólvora idênticos à pólvora negra, com constituintes inorgânicos. 
Pólvoras contendo nitratos (por exemplo: nitrato de amónio. Amonal). Pólvoras 
contendo cloratos. Pólvoras contendo percloratos 

662.35 Pólvoras de propulsão que não fazem fumo 

662.4 Iniciadores, espoletas para explosivos. Detonadores 

662.41 Iniciadores: substâncias inflamáveis por chama, fricção ou percussão para iniciação da 
explosão. Propriedades especiais dos iniciadores (por exemplo: sensibilidade à 
percussão, impacto. Sensibilidade à fricção. Sensibilidade ao calor). Fulminatos (por 
exemplo: fulminato de prata. Fulminato de mercúrio). Azidas (por exemplo: azida de 
prata. Azida de chumbo). Vários com postos de detonação (por exemplo: estifnato de 
chumbo. Tetrazeno). Composição dos iniciadores. Misturas de espoletação (por exem 
plo: composições baseadas em fulminatos, azidas, etc.) 

662.42 Escorvas. Cápsulas de espoletação. Ignitores. Acendedores. Dispositivos de detonação 
operados mecanicamente. Detonadores de fricção (por exemplo: cartuxos, tubos, 
ignitores de fricção). Dispositivos químicos. Ignitores químicos. Dispositivos eléctricos de 
detonação (por exemplo: ignição por fagulha, filamento e arco voltaico) 

662.43 Detonadores para explosivos de alta potência 

662.44 Válvulas de disparo de armas de fogo 

662.45 Mechas. Rastilhos ou espoletas. Rastilhos rápidos. Rastilhos lentos 

662.46 Rastilhos de detonação 

662.47 Rastilhos para projécteis. Rastilhos para granadas, etc. 

662.48 Dispositivos de disparo. Aparelhos de tiro. Mecanismos de tiro. Dispositivos de disparo 
com reacções químicas. Mecanismos de tiro mecânicos. Mecanismos de disparo 

662.5 Ignitores. Ateadores. Fósforos. Isqueiros 

662.51 Métodos primitivos de fazer fogo (por exemplo: ateadores por fricção de madeira. 
Aparelhos de raspagem de pederneiras. Isqueiro de isca e pederneira. Pederneiras) 

662.52 Ateadores vários (por exemplo: acendedores com ar, com hidrogénio, com estopinas 
detonantes) 

662.53 Fósforos (pau de fósforo). Vestas 

662.53.03 Matérias-primas. Madeira e outros materiais para fósforos 

662.53.05 Processos e equipamento para o fabrico de fósforos 

662.58 Dispositivos para ajudar a ignição, promover a combustão. Isqueiros. Isqueiros sólidos. 
Isqueiros líquidos 

662.581.05 Processos e equipamentos para a produção de isqueiros 

662.59 Outros aparelhos para a produção de fogo (por exemplo: isquei ros de bolso) 
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662.6/.9 Economia do calor. Economia dos combustíveis. Combustíveis. Aquecimento 

662.6 Economia do calor ou dos combustíveis em geral. Combustão. Combustíveis naturais 

662.61 Combustão. Teoria da combustão. Dinâmica da combustão. Produtos de combustão. 
Resíduos de combustão. Equilíbrio térmico. Calor útil. Utilização do calor. Eficiência de 
combustão. Valor calórico 

662.62 Combustíveis sólidos em geral 

662.63 Madeira e outros materiais vegetais como combustíveis 

662.64 Turfas e linhite como combustíveis 

662.65 Vários combustíveis de baixa qualidade (por exemplo: escória como combustível. 
Desperdícios, pastas, produtos de segunda qualidade, resíduos de carvão. Estrume 
animal como combustível) 

662.66 Carvões betuminosos e antracito como combustíveis 

662.67 Xisto betuminoso como combustível 

662.7 Tecnologia dos combustíveis. Combustíveis processados 

662.71/.74 Combustíveis sólidos 

662.71 Tecnologia dos combustíveis de madeira. Produção de carvão em estacas. Produção de 
carvão em fornos. Destilação da madeira. Produção de alcatrão vegetal. Alcatrão vegetal 
e o seu proces samento 

662.73 Tecnologia dos combustíveis de turfa, linhite, escórias, etc. 

662.74 Tecnologia do carvão duro ou betuminoso. Produção de coque 

662.75 Combustíveis líquidos. Óleos minerais como combustíveis. Químicos orgânicos como 
combustíveis líquidos (por exemplo: álcool, metanol como combustíveis). Óleos animais 
e vegetais como combustíveis 

662.76 Combustíveis gasosos. Produtores de gás 

662.8 Tratamento mecânico para a solidificação de combustíveis. Fabricação de briquetes 

662.8.05 Processos e equipamento para a solidificação de combustível 

662.81 Briquetes. Briquetes de turfa. Briquete de linhíte. Briquete de carvão castanho, etc. 

662.84 Carvão com forma. Carvão de Paris. Briquetes cilíndricos, esféricos, etc. 

662.87 Combustíveis em pó ou pulverizáveis (por exemplo: poeira de carvão como combustível) 

662.88 Impregnação. Solidificação de combustíveis líquidos. Briquetes de produtos químicos 
como combustíveis (por exemplo: álcool sólido. Petróleo sólido. Metaldeído briquetado) 

662.9 Engenharia de fornos e de combustão 
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662.91 Utensílios de aquecimento para uso doméstico e pessoal em geral. Botijas e borrachas 
de água quente, etc. Objectos aquecidos (por exemplo: pedras). Aquecimento ao ar livre 
(por exemplo: fogões ao ar livre, braseiras) 

662.92 Aquecimento industrial em geral. Fornalhas. Câmaras de combustão. Superfícies de 
aquecimento 

662.93 Fornos de combustível sólido 

662.94 Fornos de combustível líquido. Detalhes de construção 

665.95 Fornos de combustível gasoso. Fornos a gás 

662.96 Dissipação do fumo. Diminuição do fumo. Tratamento dos produtos de combustão 

662.98 Aquecimento de aparelhos e utensílios. Vários métodos de aquecimento 

662.99 Recuperação de calot Utilização de calor natural. Prevenção da perda de cabE 
Isolamento térmico 

663 MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL. MICOLOGIA INDUSTRIAL. ZIMOTECNIA, INDÚSTRIA DA 
FERMENTAÇÃO. INDÚSTRIA DE BEBIDAS. INDÚSTRIA DE ESTIMULANTES 

663.03 Processos especiais. 

Nota: Os auxiliares 663.03... são aplicáveis apenas em 663.11.5 

663.031 Matérias-primas, materiais secundários e sua preparação (por exemplo: moagem. 
Esmagamento. Tratamento por água. Tratamento por vapor) 

663.032 Equipamento para a preparação do malte moído e do mosto (nos processos de 
fermentação e em outros processos) 

663.033 Cubas de fermentação e acessórios 

663.035 Extracção e prensagem de leveduras 

663.036 Conservação e armazenamento de leveduras 

663.05 Aditivos. Conservação. Tratamento ulterior. 

Nota: Classificar aqui o uso de aditivos na indústria de bebidas em geral. Os auxiliares 
663.05... não são aplicáveis em 663.9... 

663.051 Aditivos para melhorar o sabor. Aditivos aromáticos  

663.052 Aditivos para melhorar a aparência ou as propriedades físicas (por exemplo: adições 
para melhorar a viscosidade, capacidade de formar espuma) 

663.053 Processos de conservação de bebidas 

663.054 Diluentes para bebidas 

663.057 Métodos e equipamento para instilar dióxido de carbono nas bebidas. Carbonação. 
Gaseificação de bebidas 
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663.058 Vários tratamentos ulteriores 

663.059 Engarrafamento e tratamento final antes de consumo 

663.1 Indústrias microbiológicas. Ciência e técnicas da microbiologia aplicada. Micologia 
aplicada 

663.12 Leveduras. Leveduras de cerveja. Leveduras puras. Leveduras de vinho. Leveduras de 
padeiro. Fermentos. Leveduras de nutrien tes. Leveduras perigosas (por exemplo: 
leveduras apiculadas. Leveduras do bolor) 

663.13 Métodos e equipamentos para a produção de culturas de leveduras puras 

663.14 Fermentação de leveduras 

663.14.031 Matérias-primas (e seu tratamento) 

663.14.036 Conservação de leveduras e xaropes de fermentação 

663.14.038 Processos e equipamentos para tratamento de leveduras 

663.14.039.3 Factores que afectem a fermentação (por exemplo: concentra ção. Acidez. Pressão. 
Temperatura) 

663.142 Processos de fermentação sem aeração (por exemplo: método de Viena) 

663.143 Processos de fermentação com aeração 

663.15 Processos de fermentação industrial. Produção de enzimas (sem ser por leveduras) 

663.16 Produção de vitaminas por fermentação 

663.18 Bacteriologia industrial. Vários processos que utilizam micror ganismos (micróbios) 

663.2 Vinhos. Produção de vinhos. Enologia 

663.21 Vinhos em geral. Vinhos de acordo com a origem 

663.22 Vinhos especiais. Imitações de vinhos. Vinhos brancos. Rosés. Vinhos rosados. Vinhos 
espumantes (por exemplo: champa nhes). Vinho moscatel, vinhos de passas 

663.23 Vinhos de substituição. Vinhos artificiais produzidos por fermen tação. Substitutos não-
alcoólicos do vinho. Sumo de uva, mosto 

663.24 Produtos do vinho. Brande (por exemplo: conhaque). Vinagre de vinho. Produção de 
vinho. Características e propriedades do vinho. Fabricação do vinho propriamente dita. 
Vindima. Apanha da uva. Preparação, armazenamento, secagem e desbagar da uva. 
Esmagamento e prensagem da uva. Extracção do mosto. Fer mentação do vinho. 
Colocação em barris e tonéis. Decantação. Constituintes do vinho (por exemplo: álcool. 
Açúcar. Ácidos. Ésteres). Equipamentos e materiais para produção de vinho. 
Equipamentos para adegas. Conservação e armazenamento do vinho. Conservação e 
melhoramento do vinho. Defeitos, deterio ração, adulteração do vinho 

663.26 Utilização dos resíduos da produção do vinho (por exemplo: uso dos bagaços, restos de 
bagos. Produtos como o brande de bagaço, vinagre de bagaço) 
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663.28 Estabelecimentos, instalações relacionados com a produção de vinho. Estabelecimentos 
onde se realiza o estudo do vinho 

663.3 Sidra.Vinho de pêra. Outros vinhos de frutas 

663.31 Vinho de maçã. Sidra 

663.34 Vinho de pêra. Perada 

663.35 Vinhos de bagas (por exemplo: vinhos de morango, groselha) 

663.36 Outros vinhos de fruta (por exemplo: vinhos de cereja, fruto de roseira brava, ruibarbo. 
Vinhos de frutos misturados) 

663.37 Vinhos de seiva, Vinhos de seiva de madeira (por exemplo: vinho de seiva de bétula) 
Vinho de seivas de rebentos (por exemplo: vinho de palma. Vinho de piteira). Vinho de 
mel. Hidromel 

663.4 Cervejas. Fabricação de bebidas fermentadas. Maltagem 

663.41 Tipos de cerveja (por exemplo: cerveja com gás. Cerveja sem gás. Cerveja de abeto. 
Cerveja de gengibre) 

663.42 Matérias-primas para cerveja. Cereais para fermentação. Fermen tação de cevada. 
Capacidade germinativa da cevada. Substitutos da cevada (por exemplo: arroz. Milho. 
Fécula. Açúcar. Trigo. Aveia) 

663.43 Preparação do malte. Maltagem 

663.44 Preparação do mosto e da cerveja. Trituração ou esmagamento do malte. Equipamento 
para amassar, etc. 

663.45 Fermentação do mosto. Armazenamento, preparação de cervejas de baixa fermentação.  

663.46 Conservação e outros tratamentos 

663.47 Produção de tipos particulares de cerveja. Cervejas inglesas (por exemplo: Staut, Ali, 
Bitter). Cervejas alemãs (por exemplo: March, Weissbier, Munique, Pilsen, Dortmund). 
Cervejas austríacas. Cervejas belgas (por exemplo: tipo Lambic e Gueuse-lambic). 
Cervejas francesas. Cervejas de arroz. Saquê japonês. Cerveja de sorgo. Cerveja de 
painço. Pombe africana. Braga romena. Cerve jas americanas de milho. Vinhos e 
extractos de malte. Vinho de cevada. Vinagre de malte. Kvass (cerveja russa de centeio) 

663.48 Desperdícios, resíduos de cervejeiras. Produtos secundários de cervejeiras (por exemplo: 
borra de malte) 

663.5 Bebidas alcoólicas. Licores espirituosos. Destilação, refina gem de álcool 

663.51 Álcool: natureza, formação, tipos de álcool. Bebidas alcoólicas em geral 

663.52 Processos de produção de álcool em geral. Destilarias, refina rias de álcool 

663.53 Conversão de substâncias amiláceas (que contêm amido) e celulósicas em açúcar. 
Sacarificação do malte, madeira, turfa. Processamento do grão. Produção de mostos 
sacaríferos. Maceração. Cozimento 
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663.54 Produção de bebidas alcoólicas a partir de substâncias sacaríferas. Processamento da 
beterraba de açúcar. Processamento de girassol (alcachofra de Jerusalém). 
Processamento de resíduos das refinarias de açúcar (por exemplo: produção de bebidas 
alcoólicas derivadas do açúcar como o rum e a cachaça) 

663.55 Destilação. Rectificação. Tratamento de bebidas alcoólicas 

663.6 Águas para bebidas e outros usos industriais. Águas minerais. Águas medicinais. Gelo 
de consumo 

Nota: Os auxiliares de 663.03... não são aplicáveis ao 663.6... 

663.63 Água e seu tratamento para usos especiais. 

Nota: Classificar aqui apenas trabalhos do ponto de vista da tecno logia química. O 
ponto principal para o tratamento de água é 628.16. As técnicas de processamento são 
indicadas pelos auxi liares 66.0... Indicar o uso da água utilizando uma segunda notação. 

Ex: 663.63 . Utilizaçao da água no fabrico de cerveja 
      663.4              

663.64 Águas minerais e medicinais como bebidas (gaseificadas ou não). Água mineral artificial. 
Água de mesa carbonada (água com gás). Água mineral natural como produto comercial. 
Água salgada, água do mar artificial, como produto comercial 

663.67 Gelo natural para consumo. Gelo natural e artificial. Recolha, transporte e 
armazenamento. Gelados 

663.8 Ingredientes principais para bebidas mistas. Sumos de frutas e de vegetais. Xaropes. 
Licores. Refrigerantes. Bebidas não-alcoólicas 

Nota: Os auxiliares de 663.03... não são aplicáveis a 663.8... 

663.81 Sumos de fruta. Sumos de vegetais. Concentrados para refrigerantes. Xaropes de açúcar 
como base de bebidas compostas. Sumos naturais de frutas e vegetais, etc. 

663.82 Bebidas contendo frutos sólidos (ou pedaços de fruta) 

663.83 Licores obtidos por infusão em álcool de frutos ou vegetais. Licores cremosos. Aperitivos 

663.85 Refrigerantes sintéticos. Bebidas não-alcoólicas sintéticas 

663.86 Refrigerantes gasosos. Bebidas não-alcoólicas efervescentes 

663.87 Misturas de bebidas (por exemplo: grogues, coquetel) 

663.88 Bebidas tónicas (por exemplo: tónica de alcaçuz) 

663.9 Chocolate. Cacau. Café. Chá. Tabaco 

Nota: Os auxiliares de 663.03... e 663.05... não são aplicá veis a 663.9... 

663.91 Cacau. Chocolate. Matéria-prima. Matérias auxiliares. Preparação das matérias-primas. 
Produção do pó de cacau, manteiga de cacau e preparações contendo cacau. Produção 
de chocolate. Preparação de confeitos, doces (chocolates). Extracção de teobro mina. 
Produtos do cacau e indústria do chocolate 

663.9.05 Máquinas, aparelhos e equipamento para a produção dos produtos do cacau 
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663.92 Substitutos do cacau (por exemplo: noz de cola) 

663.93 Café. Cafeína. Variedades comerciais de café. Café verde. Secagem dos grãos de café. 
Armazenamento e transporte. Processamento do café. Tratamento preliminar dos grãos 
de café. Descascar, des caroçar dos grãos de café. Peneirar. Misturas de cafés. 
Torrefacção do café e torrefadores. Alisamento, polimento dos grãos de café. 
Revestimento, impregnação dos grãos de café. Moagem dos grãos de café. 
Descafeinização. Deterioração do café (por exemplo: mofo). Adulteração deliberada do 
café. Produção de cafeína. Produtos do café. Café torrado. Café descafeinado. Extractos 
de café. Essência de café. Café moído 

663.94 Substitutos do café. Suplementos de café. Chicória. Café de cereais. Café de bolota 

663.95 Chá. Teína. Variedades comerciais de chá (por exemplo: chá preto. Chá verde). Vários 
tipos de chá e a sua fabricação. Misturas de chás comerciais. Métodos de mistura. 
Métodos de empaco tamento (por exemplo: sacos de chá). Deterioração do chá. 
Produtos vários do chá. Essências e extractos de chá 

663.96 Substitutos do chá. Produtos idênticos ao chá 

663.97 Indústria do tabaco. Rapé. Tabaco de mascar. Tabaco cortado em geral. Tabaco de 
fumar. Cigarros. Charutos. Cigarrilhas. Filtros e boquilhas para charutos e cigarros. 
Tratamento químico para o fumo do tabaco. Dispersores de fumo 

663.97.05 Processos e equipamento na indústria do tabaco. Preparação do tabaco em bruto. 
Tratamento preliminar. Secagem do tabaco. Preparação em molhos de folhas. 
Fermentação. Escolha, sepa ração, limpeza do tabaco. Mistura de tabacos. Torrefacção e 
arrefecimento do tabaco. Tratamento químico do tabaco e dos produtos do tabaco (por 
exemplo: extracção da nicotina). Conservação do tabaco. Aperfeiçoamento da cor, 
aroma do tabaco. Tratamento do tabaco para inalar, mastigar e fumar. Máquinas e 
equipamentos para produção de charutos 

663.98 Substitutos do tabaco 

663.99 Indústrias que têm para base produtos de plantas estimulantes. Narcóticos. Ópio. 
Haxixe. Marijuana 

664 PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS SÓLIDOS 

Nota: Indicar o estado, condição ou forma dos produtos por -4... (de 62-4) 

664.1 Açúcar. Melaço. Glucose, etc. 

664.1.03 Extracção e purificação do sumo. Tratamento preliminar das plantas sacaríferas (por 
exemplo: lavagem. Tratamento pelo calor das plantas inteiras). Trituração, corte, 
esmagamento das plantas de açúcar. Extracção do sumo das plantas de açúcar. 
Equipamento de extracção. Purificação do sumo (por exemplo: purificação mecânica. 
Filtragem). Tratamento do sumo com agentes químicos (por exemplo: clarificação, 
depuração de sumos doces. Tratamento com limas, dióxido de carbono, dióxido de 
enxofre) 

664.1.04 Tratamento do sumo pelo calor. Processos térmicos 

664.1.05 Filtração de concentrados. Fervura. Refinação. Cristalização. Sepa ração do açúcar dos 
concentrados (por exemplo: por centrifu gação). Açúcar refinado. Açúcar cristalizado 
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664.11 Açúcar de cana. Cana-de-açúcar como matéria-prima. Tratamento do sumo da cana e do 
bagaço. Produtos da cana-de-açúcar. Suco. Açúcar em bruto. Açúcar mascavado. Vários 
tipos de açúcar de cana. 

Nota: Para melaços ver 664.15 

664.12 Açúcar de beterraba sacarífera. Beterraba sacarífera como matéria-prima. Tratamento 
das fatias. Extracção. Secagem. Produtos intermediários da beterraba sacarífera (por 
exemplo: suco. Produtos do cozimento. Xarope de escorrimento). Produtos da beterraba 
sacarina (por exemplo: açúcar em bruto. Vários tipos de açúcar de beterraba 

664.13 Outros tipos de açúcares. Açúcar de bordo sacarífero. Açúcar de palmeiras. Açúcar de 
sorgo. Açúcar de durra. Açúcar de leite (por exemplo: açúcar do soro da manteiga). 
Açúcar de malte (maltose). Rafinose. Melitose 

664.14 Processamento do açúcar. Produtos do açúcar. Doces. Fundição, moldagem, corte do 
açúcar. Manufactura de bolos de açúcar, pão de açúcar. Produção de açúcar em torrões, 
cubos, blocos (excepto bolos ou pães de açúcar). Máquinas e equipamentos para 
desenhos com açúcar. Amassadores. Moldes, etc. Doces com recheio. Bombons. Gomas 
(pastilhas elásticas, etc.). Pastilhas. Tabletes. Doces com interiores moles ou com nozes, 
etc. Produtos vários de pastelaria. Maçapão, nugá, etc. Alcaçuz açucarado. Tabletes com 
licor. Doces para a tosse. Tabletes para a garganta, etc. 

664.15 Melaços. Xaropes. Tipos de melaços. Melaços de açúcar de cana. Melaços de açúcar de 
beterraba. Extracção de açúcar do melaço. Processamento de melaços para obtenção de 
álcool, rum, etc. Produção de alimentos que utilizam melaços 

664.16 Dextrinas. Monossacarídeos. Glicose. Outros produtos vários da hidrólise do amido. 
Adoçantes (substitutos da sacarose). Tipos de dextrinas de acordo com as propriedades 
fisicas (por exemplo: dextrina colorida. Dextrina branca (solúvel, insolúvel). Misturas que 
contêm glicose. Vários tipos de hexoses (por exemplo: galactose. Frutose) 

664.2 Amido. Matérias amiláceas 

664.2.03 Tratamento das matérias-primas do amido antes da secagem. Tratamento preliminar 
(antes da maceração e moagem). Lavagem, limpeza, maceração das matérias amiláceas. 
Trituração, esma gamento, moagem das matérias amiláceas. Trituração com a adição de 
substâncias químicas 

664.2.05 Operações posteriores à secagem do amido. Desodorização do amido. Branqueamento 
do amido seco. Azulamento do amido. Moldagem, moagem do amido. Amido em pó, em 
cristais, granulado, em flocos, etc. 

664.22 Amido de batata (fécula) 

664.23 Amidos de cereais em geral. Amido de trigo. Amido de centeio. Glúten 

664.24 Amido de arroz 

664.25 Amido de milho. Maisena 

664.26 Amido de frutos vários (por exemplo: amido de nozes. Amido de soja. Amido de feijão. 
Amido de lentilhas) 

664.27 Outros amidos comestíveis (por exemplo: amido de araruta. Amido de mandioca. Amido 
de tapioca. Amido de sagu. Amido de banana. Amido de inhame. Amido de cana. Amidos 
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de vários caules, tubérculos, bolbos) 

664.28 Derivados do amido 

664.29 Vários produtos associados com o amido (por exemplo: pectina) 

664.3 Óleos e gorduras comestíveis. Margarinas. Alimentos proteicos 

664.3.032 Fábricas e equipamentos para processamento de óleos e gorduras (por exemplo: 
equipamento para emulsificar e homogeneizar. Batedeiras. Equipamentos de lavagem. 
Moldes e cortadores) 

664.3.033 Processamento. Emulsificação. Desnatação. Lavagem, tratamento, mistura de produtos 
gordos. Tempero. Pasteurização, esterilização. Moldagem e corte de produtos gordos. 
Coloração, aromatização 

664.31 Óleos e gorduras comestíveis em geral 

664.32 Óleos e gorduras comestíveis de origem animal 

664.33 Gorduras comestíveis de origem vegetal. Margarina de origem vegetal 

664.34 Óleos comestíveis de origem vegetal. Emulsões de óleos vege tais. Maionese 

664.35 Óleos e gorduras minerais utilizados na indústria alimentar 

664.36 Misturas de gorduras comestíveis (por exemplo: misturas de manteiga e margarina) 

664.38 Alimentos proteicos. Proteínas comestíveis (por exemplo: gelatina) 

664.4 Alimentos minerais 

664.41 Sal comestível (cloreto de sódio). Sal de cozinha. Sal de mesa 

664.44 Substitutos do cloreto de sódio. Misturas de sais (por exemplo, com fosfatos) 

664.48 Alimentos minerais diversos (incluindo aqueles com aditivos orgânicos). Sais de cálcio 

664.5 Especiarias. Condimentos 

664.51 Pimenta. Substitutos da pimenta. Adulterações da pimenta 

664.52 Pimentas picantes e aromáticas. Paprica. Pimenta-de-caiena. Pimenta-da-jamaica. 
Pimentão. Outros pimentos 

664.53 Mostarda 

664.54 Noz-moscada 

664.55 Gengibre 

664.56 Canela. Cássia. Substitutos da canela. Adulterações da canela 

664.57 Baunilha. Substitutos da baunilha. Adulterações da baunilha 
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664.58 Plantas sazonais conservadas em vinagre. Conservas em vinagre (por exemplo: pepinos. 
Alcaparras. Picles. Azeitonas) 

664.59 Outras especiarias e condimentos 

664.6/.7 Tecnologia e processamento dos grãos de cereais 

664.6 Panificação. Pão 

664.61 Padarias. Tipos de padarias. Equipamentos de padaria 

664.64 Matérias-primas e intermediárias para panificação. Farinha. Com posição. Selecção. 
Farinha de cereais. Outros tipos de farinhas. Fermento de padeiro. Leveduras. Agentes 
de levedura artificiais. Fermento em pó. Outras matérias-primas para panificação. 
Matérias para melhorar a farinha. Sal. Alimentos com levedura. Estimulan tes de 
fermentação. Produtos minerais. Materiais gordos. Óleo para massa. Materiais ricos em 
proteínas. Leite. Leite seco (leite em pó). Ovos. Claras de ovos, etc. Outros materiais 
para panifi cação (por exemplo: aditivos para melhorar o pão branco. Produtos 
semicozidos para recheio. Misturas para bolos (pré-feitas) 

664.64.016 Propriedades não químicas dos materiais de panificação. Proprie dades físicas, biológicas 
e tecnológicas. Determinação e avaliação da qualidade 

664.64.019 Deterioração dos materiais de panificação. Descoloração 

664.65 Panificação: preparação, processamento e instalações. Pão. Confeitaria. Farinha para 
pão. Preparação das matérias-primas e ingredientes. Adição de fermentos. Misturar, 
amassar e mani pulação da massa para pão. Pesagem e corte da massa para pão. 
Moldagem e manipulação da massa de farinha (especialmente na produção de pão). 
Leveduras naturais e artificiais para massa de pão. Fermentação natural e artificial da 
massa de pão. Processo de produção de pão. Outros produtos acabados de padaria. 
Influência dos processos nos produtos. Cozedura em fornos. Fritura em gordura. 
Tratamento dos produtos cozidos. Arrefeci mento, congelamento. Rechear. Decorar. 
Corte, embalagem. Cuidados para evitar o mofo. Tratamento dos produtos com mofo 

664.65.05 Máquinas para padarias 

664.66 Produtos de panificação em geral. Pão e produtos similares. Pãezinhos e broas de passas 
feitos exclusivamente ou maioritaria mente de semente de trigo, farinha de trigo 
integral ou fari nha de trigo (por exemplo: pão integral). Pão branco. Pãezinhos com 
levedura. Bolo de passas. Pão feito exclusívamente ou maioritariamente de grãos de 
centeio, farinha de centeio inte gral ou farinha de centeios. Pão de centeio. Pão preto. 
Pão de outras farinhas (por exemplo: pão de cevada. Pão de painço. Pão de milho). 
Produtos semelhantes ao pão que requerem processos ou receitas especiais. Pão ázimo. 
Pão não fermentado. Produtos semelhantes ao pão com propriedades especiais ou com 
propósitos dietéticos. Pão dietético. Biscoitos para crianças. Materiais semelhantes ao 
pão para alimentação de animais. Biscoitos para cão 

664.66.016/0.19 Propriedades e deterioração dos produtos de panificação 

664.66.33 Armazenamento e conservação dos produtos de padaria 

664.68 Fabricação e tratamento de bolachas, biscoitos recheados, bolos, massas, pudins, 
folhadas, tortas, fritos, pastéis, empadas, etc. 
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664.69 Produtos de massa de cereais. Massas alimentícias. Cereais processados. Matérias-
primas para as massas alimentícias. Processos de fabricação de massas alimentícias. 
Produtos derivados das massas alimentícias: macarrão, aletria, esparguete, talharim. 
Cereais processados. Cereais prontos-a-comer. Cereais para pequeno-almoço. Flocos de 
cereais 

664.7 Tecnologia dos cereais. Moagem do trigo e do milho. Processamento dos grãos 

664.71 Moagem do trigo e do centeio. Moinhos de farinha. Instalações completas. Princípios 
gerais de moagem. Comparação de processos de moagem 

664.71-11 Trigo 

664.71-12 Centeio 

664.71.05 Máquinas de moagem 

664.72 Armazenamento, limpeza e acondicionamento dos grãos. Tratamentos químicos e físicos 
especiais do grão (por exemplo: branqueamento do grão. Esterilização do grão) 

664.73 Trituração do grão. Moagem do milho. Métodos primitivos de moagem (por exemplo: 
pilão e almofariz. Moinhos de mão com discos, rolos, mós de cilindros). Moagem com 
mós e discos. Mós de moinho 

664.74 Peneirar e purificação dos produtos de moagem. Outras operações de moagem de 
farinha. Outros tratamentos dos produtos de moagem (por exemplo: esterilização. 
Desnaturação. Enriquecimento). Equipamento e maquinaria auxiliar 

664.76 Produtos e subprodutos vários da moagem e da limpeza. Farinha (como produto de 
moagem). Semolina. Farelo. Sementes (sementes de cereais). Desperdícios resultantes 
da moagem 

664.78 Tecnologia de processamento dos outros cereais que não o trigo e o centeio. Arroz, 
milho, aveia, cevada, sorgo, painço e produtos derivados 

664.78.01 Princípios gerais do processamento de cereais 

664.78.03 Armazenamento e conservação de cereais 

664.8/.9 Técnicas de conservação de alimentos 

664.8 Conservação de substâncias orgânicas comestíveis (em geral). Conservação de plantas 
e produtos vegetais 

664.8.022 Tratamento e preparação de matérias-primas para a conservação de alimentos. 

Nota: Classificar aqui o uso de aditivos em produtos alimentícios em geral. Para 
alimentos específicos com aditivos, ver as várias subdivisões em 664. Subdividir como 
66.02... 

664.8.03 Armazenamento e conservação de alimentos 

664.8.031 Armazenamento de alimentos em silos, vasilhas e recipientes abertos 

664.8.032 Armazenamento de alimentos em recipientes fechados 
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664.8.033 Conservação de alimentos em vácuo 

664.8.034 Conservação de alimentos por defumação 

664.8.035 Conservação de alimentos por químicos. Conservação em concentrados de açúcar (por 
exemplo: cristalizar em açúcar. Conservação por salga. Conservação em ácidos (por 
exemplo: em vinagre) 

664.8.036 Conservação de alimentos por aquecimento. Conservação por cozimento em geral. 
Esterelização. Alimentos enlatados em geral. Enlatamento. Degradação de alimentos 
enlatados. Dilatação da lata pela fermentação do alimento. Exame bacteriológico do 
enlatado 

664.8.037 Conservação de alimentos por refrigeração. Armazenamento e transporte de alimentos 
refrigerados. Utilização de alimentos congelados. Descongelamento 

664.8.038 Conservação de alimentos pelo uso de películas de revestimento  

664.8.039 Outros métodos de conservação de alimentos. Conservação por pressão, vibração, por 
luz ultravioleta, por processos biológicos, etc. 

664.8.047 Conservação por secagem (por exemplo: liofilizaçao de alimentos). Desidratação do 
alimento 

664.83 Conservação de tubérculos, batatas, etc. 

664.84 Conservação de outros vegetais, legumes. Purés de legumes 

664.85 Conservação de frutas (incluindo nozes). Geleias. Marmeladas. 

Compotas, conservas de frutos 

664.86 Conservação de outros produtos vegetais (por exemplo: plantas aromáticas, sucos de 
beber, óleos) 

664.87 Alimentos concentrados em geral. Concentrados vegetais em particular. Sopas em geral. 
Sopas em pó. Molhos 

664.9 Conservação de produtos de origem animal 

664.9.022 Pré-tratamento e preparação de matérias-primas para conservação de alimentos 

664.9.03 Armazenamento e conservação 

664.9.047 Conservação por secagem, liofilização, desidratação 

664.91 Conservação de carne em geral 

664.92 Carnes secas, defumadas e salgadas 

664.93 Carne enlatada. Produtos de carne em conserva 

664.95 Conservação de peixe. Produtos de peixe em conserva 

664.97 Conservação de outros produtos de origem animal 
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665 ÓLEOS. GORDURAS. CERAS. GRAXAS. ADESIVOS. GOIvL RESINAS 

665.1 Generalidades sobre óleos, gorduras, ceras e produtos derivados 

Nota: Indicar os processos químicos no tratamento de óleos, gorduras, ceras, etc., 
utilizando .09 de 66.09 

665.11 Generalidades sobre produtos derivados de óleos, gorduras e ceras. Propriedades 
características. Conteúdo vitamínico. Valor nutricional. Ranço 

665.12 Ácidos grassos ou graxos. Generalidades na produção de ácido esteárico. Produtos 
diversos de ácidos gordos. Ácidos gordos saturados e não saturados. Grau de estearina 

665.13 Generalidades sobre ceras. Ceras sintéticas e substitutos de ceras 

665.14 Manufactura de velas em geral 

665.15 Velas de sebo 

665.16 Velas de estearina (velas de ácido esteárico) 

665.17 Velas de parafina. Velas de espermacete 

665.18 Velas de cera. Velas de cera de abelha 

665.19 Outras gorduras sólidas usadas para iluminação. Archotes, tochas 

665.2 Óleos, gorduras e ceras de origem animal 

665.21 Óleos de origem animal. Óleos de peixe. Óleos de mamíferos marinhos (por exemplo: 
óleo de baleia). Óleos de anfíbios. Óleos de jacaré. Óleo de crocodilo. Óleos de chifres. 
Óleos de cascos. Outros óleos de origem animal 

665.22 Gorduras de origem animal. Sebo. Gordura de porco. Banha. Gordura de cavalo, de 
camelo, etc. 

665.23 Ceras de origem animal. Cera de abelha. Ceras de mamíferos marinhos. Espermacete. 
Colesterol. Lanolina. Gordura de lã (graxa de lã) 

665.3 Óleos, gorduras, ceras, fosfatídeos vegetais 

665.32 Óleos vegetais que não secam. Óleo de amendoim. Óleo de oliva 

665.33 Óleos vegetais semi-secantes. Óleos de cereais. Óleos de soja. Outros 

665.34 Óleos vegetais secantes. Óleo de linhaça. Óleo de girassol. Outros 

665.35 Azeites e óleos vegetais com pontos de fusão elevados. Azeites e óleos de palmeiras. 
Óleo de coco. Manteiga de coco 

665.36 Ceras vegetais. Cera de carnaúba (cera brasileira). Outras 

665.37 Fosfatos vegetais. Lecitina 

665.38 Produtos especiais. Óleos sintéticos. Óleos, gorduras, ácidos graxos e ceras sulfonatadas 
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665.5 Essências. Perfumaria. Cosméticos 

665.52/.54 Essências 

665.52 Essências naturais 

665.53 Constituintes principais das essências 

665.54 Essências sintéticas (por exemplo: almíscar artificial) 

665.56 Essências de frutos. Essências naturais de frutos. Essências sintéticas de frutos 

665.57 Perfumaria. Perfumes. Perfumes naturais. Perfumes sintéticos 

665.58 Cosméticos. Artigos de toalete. Águas de toalete. Aditivos de banho. Outras substâncias 
perfumadas. Desodorizantes. Antitranspirantes. Sais de banho. Essências de banho. 
Óleos de banho. Substâncias perfumadas. Lápis, paus de perfume. Paus de colónia, 
mentol, etc. Produtos para cuidados com a boca e dentes. Líquidos para higiene oral. 
Colutórios. Pastilhas para higiene oral. Vaporizadores para a boca. Cremes para a pele. 
Maquilhagens. Pós. Cosméticos para as unhas. Cremes de barbear e cremes para cuidar 
da pele após barbear. Produtos para o cuidado do cabelo. Colorantes e descolorantes 
para o cabelo. Tintas, corantes de cabelo. Branqueadores de cabelo. Adornos para 
cabelo. Pomadas. Brilhantinas. Fixadores de cabelo. Óleos, cremes para cabelo. 
Removedores de cabelo e de pêlos. Depilatórios 

665.6/.7 Processos e produtos das indústrias do petróleo e indústrias associadas 

665.6 Tecnologia do óleo mineral. Tecnologia do petróleo e produtos afins 

665.61 Petróleo bruto. Constituintes gasosos do petróleo bruto (incluindo o gás natural). 
Constituintes líquidos do petróleo bruto. Constituintes sólidos do petróleo bruto 

665.62 Tratamento do petróleo bruto e gás natural para processamento, conversão e 
refinamento. Separação do petróleo bruto do gás, dos sólidos e da água salgada. 
Estabilização (fraccionamento sobre aumento de pressão) 

665.63 Processos de fabricação do petróleo bruto e suas fracções, principalmente por 
destilação. Obtenção e fabricação de gases. Fender e reformar os gases. Obtenção e 
fabricação de gasoli nas (combustíveis). Obtenção e fabricação de querosene (zona de 
ebulição 150-250°C). Obtenção e fabricação de gasóleo (zona de ebulição 200-350°C). 
Obtenção e fabricação de resíduos grandes e restos brutos. Produtos parafinados. 
Produtos asfálticos. Misturas de produtos. Produção de betume de asfalto 

665.64 Destilação de petróleo por calor e pressão. Processos térmicos de destilação. Processos 
catalíticos 

665.65 Outros processos de conversão para além da destilação por calor e pressão. Síntese. 
Remoção de constituintes não desejados por processos de alta temperatura. Processos 
que produzem molé culas maiores (se forem específicos do óleo mineral). Processos de 
degradação. Processos que na maioria não afectam nem a estrutura do carbono nem as 
suas dimensões 

665.66 Refinação. Remoção de constituintes não desejados por pro cessos de baixa 
temperatura. Processos físicos de refinação. Processos fisico-químicos de refinação. 
Processos químicos de refinação. Processos de refinação de acordo com os constituin tes 
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removidos. Refinação de acordo com o efeito desejado (por exemplo: para 
branqueamento, desodorização, prevenção da corrosão) 

665.7 Produtos da indústria de óleos minerais. Óleos minerais e produtos similares 

665.7.03 Produtos segundo a origem e propriedades. Aditivos que influen ciam as propriedades 

665.7.032 Produtos segundo a origem. Produtos naturais não modifica dos. Produtos derivados por 
modificação de produtos naturais (excluindo os produtos de óleos minerais). Madeira, 
turfa, car vão, etc. 

665.7.033 Produtos segundo a composição ou constituintes específicos. Parafinas. Produtos 
parafinados. Produtos aromáticos. Produtos asfálticos. Produtos de acordo com o peso 
ou leveza. Peso mole cular. Volatilidade. Ponto de fusão. Densidade 

665.7.035 Propriedades de aplicação. Compatibilidades (por exemplo: potência de solvente). 
Propriedades capilares e coloidais (por exemplo: tensão superficial). Estabilidade fisica e 
química (por exemplo: estabilidade à oxidação. Estabilidade em armazenamento. 
Estabilidade ao calor. Estabilidade da cor). Propriedades reológicas (por exemplo: 
oleosidade, corrente, viscosidade. Índice de viscosidade. Propriedades de penetração). 
Propriedades eléctricas (por exemplo: propriedades dieléctrica, isolante, antiestática) 

665.7.038 Produtos auxiliares. Aditivos que influenciam as propriedades. Aditivos segundo a 
composição. Aditivos de superfície activa. Aditivos beneficiadores do número de 
octanas. Antioxidantes. Inibidores de corrosão. Aditivos que melhoram o índice de 
viscosidade 

665.71 Produtos petroquímicos (como grupo) 

665.72 Gases. Gases liquefeitos 

665.73 Gasolinas. Outros produtos com pontos de fusão da escala da gasolina 

665.74 Querosene. Material recortado para betume de asfalto 

665.75 Gasóleo. Combustível diesel. Óleos combustíveis 

665.76 Óleos lubrificantes. Graxas. Fluidos especiais. Outros produtos fraccionados que não 
hidrocarbonetos. Fluidos com fins especiais 

665.77 Produtos sólidos e semi-sólidos. Ceras. Ceras de parafina. Betume asfáltico. Produtos 
carbonáceos. Fuligem. Eléctrodo de coque. Coque de petróleo 

665.9 Indústrias químicas orgânicas diversas 

665.92 Ceras de polimento e preparados de limpeza. Ceras de polimento. Graxas de sapatos 

665.93 Adesivos. Colas. Gelatinas. Proteínas. Colas em geral. Cola líquida, etc. Adesivos vegetais 
em geral. Adesivo de resinas sintéticas e outros plásticos. Adesivos feitos de amido 

665.94 Resinas. Gomas. Produtos de resinas vegetais. Gomas em geral. Goma arábica. Visco. 
Resinas. Gomas de resinas. Óleo de resinas. Pinche de resina. Produtos de terebintina. 
Óleos essenciais que ocorrem em óleos e resinas de coníferas 

666 INDÚSTRIA DO VIDRO. CERÂMICA. CIMENTO E BETÃO 
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666.016 Composições, fórmulas das misturas. Composição do lote. Mistura de materiais não 
queimados, matérias-primas. Composições. Misturas. Composições dos produtos (por 
exemplo: proporções de cimentos. Fórmulas para vidro, etc.) 

666.1 Indústria do vidro. Tecnologia do vidro. Fabricação de vidro em geral. Vidro em sentido 
amplo 

Nota: Os auxiliares .03... e .05... estão listados em 666.1 mas são aplicáveis ao longo de 
666.1/.28. 

Os outros auxiliares .0... estão listados em 66.0... 

666.1.03 Processos e instalações para fundir e trabalhar o vidro 

666.1.031 Fusão de vidro. Fusão do vidro em geral. Processos durante a fusão do vidro. Fornos de 
fusão do vidro em geral. Equipamento auxiliar para alimentação do vidro fundido às 
máquinas de moldagem. Divisão e repartição do vidro fundido. Aumentadores para vidro 
fundido. Bolsas de insuflação 

666.1.032 Moldagem do vidro em geral. Vidraria em geral. Moldagem do vidro, a sopro, 
especialmente sem ar comprimido. Moldagem decorativa, a quente, do vidro oco. 
Decoração da superficie. Colagem. Introdução de bolhas. Soldagem 

666.1.033 Sopro do vidro com ar comprimido. 

Nota: Indicar as características da maquinaria para insuflar o vidro utilizando os 
auxiliares -2/-8 da classe 62-2/-8 

666.1.034 Fundição, moldagem do vidro 

666.1.035 Moldagem de vidro por injecção, prensagem, laminação, estampagem (processos e 
instalações) 

666.1.036 Moldagem de vidro por extracção, centrifugação, pulverização, exumação, etc. 
(processos e instalações) 

666.1.037 Moldagem posterior do vidro. Produção mecânica de ampolas, frascos, vidros para 
mesa, tubos de ensaio, bulbos das lâmpadas 

666.1.038 Tratamento térmico do vidro. Aumento da resistência do vidro por calor ou por 
cristalização. Reaquecimento. Aumento da resis tência dos artigos de vidro por 
arrefecimento rápido. Endurecimento térmico do vidro. Aumento da resistência por 
cristali zação controlada. Coloração térmica do vidro. Batimento do vidro colorido. 
Desenvolvimento de cor por reaquecimento (por exemplo: vidros amarelos ou rubis por 
corantes de prata) 

666.1.039 Aumento da resistência dos produtos de vidro pela modificação da estrutura ou da 
composição das camadas superficiais 

666.1.05 Trabalho posterior do vidro ou dos artigos de vidro. Acabamentos no vidro em geral 

666.1.053 Acabamento manual ou mecânico do vidro (por exemplo: corte, torneamento, 
filetagem, polimento, entalhe, gravação, acabamento fosco, etc.) 

666.1.054 Ligação de vidros ou artigos de vidro. Encolamento. Ligação por adesivos. Solda. 
Laminação, etc. 
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666.1.055 Resvestimento de artigos diversos com camadas de vidro. Imersão em vidro 
fundido.Vitrificação de um revestimento 

666.1.056 Revestimento do vidro com outras substâncias. Metalização do vidro. Aplicação de 
películas protectoras em vidro 

666.1.058 Coloração e pintura do vidro. Outras técnicas para aplicação de cores no vidro 

666.11/.28 Vidro. Tipos de vidro. Artigos de vidro em geral 

666.11 Vidro. Artigos de vidro em geral. 

Ex: 666.11.01 Composição dos vidros. 

Nota: Aplicar em 666.11./.28 o auxiliar utilizado em 666.01 

666.112 Vidro de acordo com a composição. Vidros de sílica alcalina. Vidros de água. Vidros de 
chumbo. Vidros contendo ferro ou alumina. Vidros de bário. Vidros de borossilicato (por 
exemplo: vidros do tipo pirex). Vidros não alcalinos 

666.113 Vidros de acordo com os componentes óxidos 

666.117 Vidros de acordo com as propriedades técnicas.Vidros curtos. Vidros longos. Vidros com 
temperaturas de fusão particular- mente baixas ou altas. Vidros macios. Vidros com 
resistências particularmente altas ao choque térmico. Vidros resistentes ao calor. Vidros 
para fornos. Vidros com durabilidade química particularmente alta. Vidros resistentes a 
produtos químicos 

666.119 Defeitos do vidro. Falta de homogeneidade. Defeitos de cor. Manchas 

666.12 Matérias-primas para a fabricação do vidro e para o trabalho no vidro (em geral) 

666.122 Matérias-primas para a introdução de componentes ácidos do vidro. Matérias-primas 
que contêm sílica (quartzo e areia). Matérias-primas que contêm alumina (argila e 
feldspato), etc. 

666.123 Matérias-primas para a introdução de componentes básicos. Matérias-primas que 
contêm álcali (soda, potassa). Matérias-primas que contêm terra alcalina, etc. 

666.124 Matérias-primas contendo componentes corantes, descoloran tes, opalizantes ou 
reflnantes 

666.125 Massa de vidro 

666.127 Vidros partidos. Vidro em blocos. Pedaços. Lascas de vidro 

666.128 Barras de vidros. Varas de vidros. Botões brilhantes para esto jos ou trabalhos de 
bordados. Varas e contas 

666.15 Placas e chapas de vidro em geral. Chapas de vidro. Vidros planos em geral 

666.16 Vidro plano laminado. Vidro em chapa. Vidro ornamental. Vidro fundido. Vidro aramado 

666.17 Vidro oco em geral (independentemente dos processos de pro dução). Vidro oco 
soprado em particular 
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666.171 Garrafas de vidro, garrafões, etc. 

666.172 Artigos de vidro oco branco ou colorido 

666.173 Tubos de vidro 

666.174 Aparelhos de vidro, artigos de vidro para laboratórios (quími cos, físicos, etc.) 

666.175 Invólucro de vidro para equipamentos de iluminação. Globos de vidro e abajures. Bolbos 
de vidro para lâmpadas incandes centes. Tubos de vidro para tubos fluorescentes, etc. 

666.176 Ampolas, frascos, etc., de vidro. Garrafas de mesa de vidro. Tubos de ensaio 

666.18 Outros produtos de vidro 

666.181 Vidro endurecido, reforçado 

666.185 Vidro prensado. Artigos domésticos de vidro prensado. Vidro paraconstrução. Tijolos, 
telhas de vidro. Isoladores de vidro 

666.188 Barras, varetas, varas de vidro 

666.189.1 Objectos de vidro. Decorações de natal. Figurinhas de vidro, etc. 

666.189.2 Vidro trefilado em fibras e os artigos feitos com este material. Fibras de vidro e seus 
produtos. Vidro têxtil. Cordas, tranças de vidro 

666.189.3 Vidro poroso. Espuma de vidro 

666.189.4 Vidro em pó. Poeira de vidro. Grânulos de vidro. Lantejoulas de vidro 

666.19 Sílica vítrea (sílica fundida). Basalto fundido. Escórias, etc. Vidro de sílica. Quartzo. Cristal 
de rocha 

666.21 Vidro de chumbo (cristal de chumbo). Vidro de cristal. Cristal leve. Cristal pesado 

666.22 Vidros ópticos. Vários produtos ópticos de vidro (por exem plo: vidros para óculos, 
lentes de contacto). Vidros ópticos como partes de equipamento de medida e controle, 
de transmissão de imagem, etc. 

666.23 Pedras preciosas de imitação, jóias de imitação em vidro 

666.24 Vidros coloridos transparentes. Vidros coloridos opacos. Vidro colorido. Vidros com 
absorção selectiva de cor 

666.25 Vidros cintilantes. Vidros chapeados. Vidros coloridos na superfície. Vidros com 
acabamento acetinado, pérola, iridescentes. Vidros ocos com intermembrana, por 
exemplo, de plástico. Vidro oco laminado 

666.26 Vidros que difundem a luz em geral. Outros vidros vários. Vidros opacos. Vidro leitoso. 
Vidro mármore. Vidro luminescente. Vidro fluorescente. Vidros vários com 
características particulares. Peças de vidro ligadas por chumbo ou outro material 
adequado. Vitrais. Vidros para a produção de vitrais 

666.27 Contas de vidro. Artigos pequenos em vidro. Ornamentos de vidro 
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666.28 Vidros gravados. Vidros lapidados. Vidros foscos. Vidros com acabamento decorativo em 
geral 

666.29 Esmaltes. Vidrados. Cores de silicato. Engobos. Processos e equipamento. Esmaltes 
fundidos. Vidrados fundidos. Agentes corantes. Opacificadores. Matérias-primas. 
Esmaltagem de metais (especialmente metais ferrosos) . Vidrados cerâmicos. 
Revestimentos. Engobos 

666.3/.7 Cerâmica. 

Nota: Os auxiliares -1 de 666.3, e -21-9 de 62-11-8 e 66-9 são aplicáveis em 666.3/.7. O 
auxiliar .09 de 66 é aplicável 

666.3 Cerâmica em geral. Matérias-primas para cerâmica 

66.3-1 Materiais e objectos de cerâmica de acordo com características várias. 

Nota: Os auxiliares de 62-1 não são aplicáveis em 666.31.7 

666.3-12 Estrutura. Materiais de cerâmica de grão muito fino. Materiais de cerâmica de grão fino. 
Materiais de cerâmica de grão grosso. Materiais de cerâmica porosa. Materiais de 
cerâmica densa 

666.3-13 Resistentes a influências físicas, químicas e outras 

666.3-131.9 Cerâmica impermeável 

666.3-134.1 Cerâmicas resistentes a ácidos 

666.3-134.2 Cerâmicas resistentes a álcalis 

666.3-135 Cerâmicas resistentes ao calor. Cerâmicas resistentes a altas temperaturas 

666.3-16 Cerâmicas de alta resistência 

666.3-18 Cerâmica de acordo com os métodos de produção e tratamento. Cerâmica moldada à 
mão. Cerâmica fundida. Cerâmica de molde absorvente. Cerâmica moldada por fusão. 
Cerâmica prensada. Cerâmica moldada por compressão. Cerâmicas secas, não cozi das. 
Cerâmicas cozidas. Cerâmicas vidradas 

666.3-4 Estado, condição, forma dos materiais e objectos de cerâmica. 

Nota: Subdividir como 62-4 

666.015 Reacções. Comportamento dos materiais de cerâmica durante o trabalho e tratamento 
(por exemplo: encolhimento) 

666.3.016 Composição das misturas, massas, vidrados cerâmicos 

666.3.017 Propriedades técnicas das cerâmicas (propriedades físicas e mecânicas) e seus testes 

666.3.019 Defeitos materiais na cerâmica 

666.3.022 Preparação das matérias-primas. Produção da pasta para a fabri cação de cerâmica. Pré-
tratamento das matérias-primas. Preparação de argila 
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666.3.03 Moldagem da cerâmica. Processos de moldagem (por exemplo:manual, fusão, 
prensagem, compressão. Trabalhos finais antes de cozer 

666.3.04 Operações de tratamento por calor. Processos térmicos 

666.3.05 Revestimento escorregadio. Vitrificação. Decoração. Pintura, impressão, litografia na 
cerâmica 

666.32/.36 Matérias-primas cerâmicas 

666.32 Argilas para cerâmicas. Argila refractária 

666.33 Matérias-primas não plásticas. Chamota. Grão de chamota. Tijolos partidos, moldes 
partidos e outros restos de cerâmica. Sílica. Matérias-primas que baixam o ponto de 
fusão. Agentes de fluidi ficação. Materiais auxiliares na indústria da cerâmica. Materiais 
que não fazem parte da produção mas são usados nesta como acessórios 

666.5 Porcelana. Tipo porcelana chinesa 

Nota: Aplica-se a artigos de cerâmica com parte do corpo vitrificado, translúcido, em 
camadas finas, branco ou quase branco depois da cozedura 

666.51 Porcelanas duras. Porcelanas duras para uso doméstico, hotelaria. Para uso em fornos 

666.52 Porcelanas de pasta macia. Porcelana fina 

666.59 Porcelanas técnicas. Porcelana de laboratório. Porcelana refrac tária. Porcelana para uso 
eléctrico (por exemplo: porcelana para isoladores. Porcelana para sanitários. Porcelana 
para uso odon tológico) 

666.6 Artigos de faiança. Loiça de barro 

Nota: Aplicar os auxiliares especiais de 666.3 

666.61 Utensílios de faiança 

666.63 Utensílios técnicos de faiança. Utensílios de laboratório de faiança. Utensílios de faiança 
para uso em química. Utensílios de faiança para uso sanitário. Ladrilhos de cerâmica 
para pavi mentos. Utensílios de faiança para uso eléctrico 

666.64 Loiça de barro. Terracota (não vidrada). Produtos com o corpo colorido e vidrado opaco 
(por exemplo: louça de Delft, terra- cota vitrificada, majólica). Produtos com o corpo 
branco ou creme e vidrado translúcido. Cerâmica fina, branca. Semiporcelana. Cerâmica 
sanitária. Azulejos. Utensílios de argila refractária. Charmotte 

666.65 Artigos especiais de cerâmica para uso eléctrico. Isoladores. Dieléctricos. Artigos de 
cerâmica semicondutores. Artigos de cerâmica ferromagnéticos. Artigos de cerâmica 
termoeléctricos. Artigos de cerâmica piezoeléctricos. Micas sintéticas e minerais 
micáceos 

666.7 Cerâmica grosseira. Artigos pesados de barro. Refractários. Materiais de cerâmica 
dura. Misturas de cerâmica com outros materiais 

Nota: Aplicar os auxiliares especiais listados em 666.3 

666.71 Blocos e tijolos maciços. Tijolos para construção. Tijolos para revestimento. Ladrilhos 
para revestimento 
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666.72 Tijolos e blocos ocos 

666.73 Manilhas para drenagem de esgotos 

666.74 Telhas 

666.75 Ladrilhos para pavimento 

666.76 Artigos e produtos refractários 

666.77 Artigos de barro pesados resistentes a químicos. Utensílios de barro resistentes à 
corrosão 

666.79 Abrasivos. Combustíveis de cerâmica. Cerâmicas combustíveis. Misturas de cerâmicas 
com outros materiais 

666.9 Indústrias do gesso, cal e cimento. Materiais de endurecimento e de armação. 
Argamassas. Cimento e betão. Estuques e composições 

666.9-1 Materiais de acordo com a natureza, estado, propriedades. Material em massa para 
enchimento (distinto de materiais de moldar) 

666.9-12 Materiais de acordo com as suas características estruturais, textura, etc. Textura fina. 
Superfina. Macia. Textura média. Arenosa. Granulosa. Textura grossa. Áspera 

669.9-13 Materiais impermeáveis: resistentes a influências físicas, químicas ou outras 

669.9-16 Materiais de alta resistência 

669.9.01 Princípios e prática da engenharia química. Fábricas e serviços na indústria cimenteira, 
etc. Propriedades, defeitos e testes dos materiais na indústria cimenteira, etc. 

666.9.015 Reacções. Comportamento dos materiais submetidos a transformações 

666.9.017 Propriedades técnicas dos cimentos, etc. (propriedades físicase mecânicas) e seus testes 

666.9.019 Defeitos dos materiais. Resistência aos diversos ataques 

666.9.02 Processamento em geral. Matérias-primas e sua preparação. Aparelhos e equipamento 

666.9.03 Combinação das matérias-primas preparadas. Processamento e tratamentos especiais 

666.9.04 Tratamento por calor (por exemplo: queima e calcinação) 

666.9.05 Manuseamento e tratamento do material processado. Tratamento inicial do material 
processado. Arrefecimento e armazenamento da cal cáustica, detritos de cimento, etc. 
Coloração do material em massa. Corte. Pintura e outros acabamentos. Armazenagem e 
transporte 

666.91 Indústria do gesso e anidrito. Argamassas e produtos deriva dos. Reboco, estuque de 
gesso 

666.92 Indústria da cal. Cal e produtos derivados. Cal cáustica. Cal viva. Cal apagada ou extinta 
ao ar. Cal hidratada. Cal apagada. Pasta de cal. Caiação 
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666.94 Indústria do cimento. Cimento fracamente calcinado (sem sinte rização no forno). 
Cimento romano natural. Cimento de óxido de magnésio. Cimento de dolomita. Cimento 
de gesso. Cimento Portland. Cimentos que contêm escória. Cimentos de altos for nos. 
Cimentos sulfatados. Cimentos pozolâmicos. Cimento de Trass. Cimentos fundidos. 
Cimentos com alto teor de alumina. Cimentos produzidos simultaneamente com outros 
materiais. Cimento de Basset. Cimentos com base anídrica. Cimentos com propriedades 
especiais (por exemplo: endurecimento rápido, pega rápida, que não encolhem, etc.) 

666.95 Pozolanas. Substâncias com efeitos semelhantes 

666.96 Composições de cimento, aglomerados e produtos de pedra artificial de pega rápida 
(para primeira mão de emboço, revesti mento final, camadas de suporte, enchimento, 
fixação, etc.). Cimento-amianto. Fibrocimento. Composições e produtos simi lares de 
cimento fibroso ou por empastamento. Composições à base de magnésio e similares 
(para revestimento de pisos sem encaixes, etc.). Terrazzo. Aglomerados semelhantes à 
base de cimento inorgânico (para pisos, etc.). Mastique, aglomerados que contêm 
agregados finos ou grosseiros com aglutinantes betumino sos. Produtos de arenito 
calcário (produtos de silicato de cá cio). Imitações de arenito. Outras imitações de pedra. 
Produtos de cimento de calcário leve. Pedras de imitação de escórias, etc. Composições 
e pastas á base de grafite. Compostos de plumbagina. Compostos ou cimentos para 
bases, ligações e junções (para materiais específicos) 

666.97 Indústria do betão (concreto) e da argamassa. Elementos do betão. Produção em série 
de betão. Argamassas. Argamassas de cal e de cimento. Betão. Concreto de cimento. 
Betão leve. Betão com baixo peso unitário. Concretos especiais (por exemplo: 
refractário, colo rido, etc.) 

666.97.03 Preparação da mistura. Processamento e tratamento na obra ou na fábrica 

666.97.05 Manuseamento e transporte da mistura de betão. Fabrico e acaba mento dos produtos 
de betão 

666.98 Concretos e betões reforçados. Betão armado 

667 INDÚSTRIAS DE CORANTES (CORANTES, TINTAS PARA ESCRE VER, TINTAS PARA PINTAR, 
ETC.) 

667.2 Indústria de corantes. Produção e uso de corantes fixadores 

667.21 Materiais auxiliares. Mordentes. Agentes. Reveladores. Agentes 

667.22 Pré-tratamento do material a ser tingido 

667.24 Processos de tingimento 

667.26 Corantes inorgânicos 

667.27 Corantes orgânicos naturais 

667.28 Corantes orgânicos sintéticos 

667.4/.5 Tintas. Materiais para escrever 

667.4 Tintas de escrever 
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667.41 Tintas de escrever comuns 

667.42 Tintas pretas para cópia 

667.43 Tintas para cópia, tintas de anilina 

667.44 Tintas coloridas 

667.45 Tintas permanentes (tintas indeléveis) 

667.46 Tintas simpáticas (tintas invisíveis) 

667.47 Tintas metálicas. Tinta dourada. Tinta prateada 

667.488 Tintas para canetas esferográficas 

667.49 Outros tipos de tintas de escrever (por exemplo: tintas em pó, tabletes de tinta de 
escrever) 

667.5 Tintas de imprensa (pretas ou coloridas). Tintas litográficas. Lápis de escrever ou 
desenhar. Lápis de cor. Giz 

667.52 Tintas de imprensa (pretas ou coloridas). Tintas litográficas. Tintas de impressão em 
offset. Tintas para serigrafias, para impressão têxtil, etc. Tintas de impressão por 
gravação. Tintas para gravação, estampa, gravura, água-forte. Vernizes e lacas para 
material impresso 

667.53 Tintas para carimbos. Tintas de estampagem (por exemplo, para carimbo de borracha). 
Tintas de duplicação. Tintas para fitas (por exemplo: pigmentos para fitas de máquinas 
de escrever) 

667.55 Tintas litográficas 

667.56 Lápis. Craião (lápis de grafite). Lápis de cor 

667.6 Revestimento e técnicas de revestimento. Tintas. Vernizes.Lacas 

667.61 Assuntos gerais. Propriedades. Testes. Defeitos 

667.612 Propriedades e testes dos materiais de revestimento antes ou durante a aplicação 

667.613 Propriedades e análise dos materiais de revestimento depois da aplicação e secagem 

667.62 Constituintes dos revestimentos 

667.621 Veículos e aglutinantes. Aglutinantes como revestimento sem pigmento. Aglutinantes 
aquosos, à base de água. Asfalto. Betume. Alcatrão. Óleos gordos e ceras como 
aglutinantes (por exemplo: óleos gordos com composição modificada como 
aglutinantes. Óleos fervidos. Óleos oxidados. Óleos ligeiramente sulfurados). 
Aglutinantes macromoleculares (por exemplo: resinas sintéticas e naturais como 
fixadores). Outros constituintes essenciais no sistema de aglutinantes (por exemplo: 
plastificadores) 

667.622 Corantes, pigmentos, tintas nos revestimentos 
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667.629 Produtos auxiliares e aditivos para revestimentos. Solventes. Diluentes. Secadores. 
Desidratadores. Retardadores de secagem. Estabilizantes (por exemplo: agentes para 
prevenir a fixação). Emulsionantes. Agentes humidificadores. Agentes contra a for 
mação de película. Agentes que modificam o acabamento de superfície. Agentes que 
produzem efeitos especiais na superfí cie, textura. Agentes para obtenção de brilho 
especial (por exemplo: acabamento acetinado, acabamento mate). Agentes para 
produção de superfícies irregulares (por exemplo: para efeito de enrugado, para efeito 
de congelado) 

667.63 Revestimentos: produção e uso 

667.632 Fabrico de revestimentos. Processos e instalações 

667.633 Revestimentos de acordo com a composição. Revestimentos à base de água (por 
exemplo: tintas de água, caiação). Revesti mentos à base de óleo e cera. Tintas de óleo. 
Revestimentos à base de resina (por exemplo: lacas, vernizes). Revestimentos de acordo 
com o corante, pigmento, cor 

667.634 Revestimentos de acordo com o método de aplicação. Revesti mentos de aplicação a 
espátula (por exemplo: materiais de enchimento. Pasta de vidreiro. Materiais para arear 
superfícies) 

667.635 Revestimento de acordo com o método de secagem 

667.636 Revestimento de acordo com o material a ser revestido 

667.637 Revestimentos de acordo com as propriedades e uso. Revestimentos resistentes ao 
fumo, gases de chaminés. Revestimentos para a produção de efeitos especiais na 
superfície 

667.638 Revestimentos segundo a função no sistema de revestimento (por exemplo: primários. 
Tintas primárias, tintas de base) 

667.64 Técnica, processos de revestimento 

667.644 Técnica de aplicação de revestimentos 

667.645 Secagem do revestimento 

667.646 Técnicas de aplicação de revestimentos de acordo com o material a ser pintado 

667.647 Técnicas de aplicação de revestimentos de acordo com as propriedades do revestimento 

667.648 Produção de camadas individuais de revestimento 

667.649.2 Aplicação de folhas de metal. Aplicação de decalcomanias. Pintura decorativa, 
ornamental. Produção de desenhos nas superfícies 

667.653 Revestimento acabado. Camada final. Camada final de revestimento 

667.657 Função da camada final (por exemplo: efeito de cor, efeito de protecção, imitação de 
outros materiais) 

667.658 Camadas, revestimentos individuais 
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667.661 Ferramentas, equipamentos para operações de revestimento 

667.691 Agentes e métodos para remoção de revestimentos. Agentes de decapagem (por 
exemplo: removedores de tinta. Decapantes) 

667.7 Coloração, tingimento, etc., de materiais diversos (excepto material impresso e 
pintura) 

667.74 Coloração de madeira (por exemplo: escurecimento) 

667.75 Coloração, tingimento de pedra natural e artificial, cimentos, etc. 

667.76 Coloração, tingimento de metal 

667.77 Coloração de outros materiais (por exemplo: couro, borrachas e plásticos, produtos 
alimentares) 

667.78 Coloração, tingimentos de materiais transparentes (por exem pio: coloração de líquidos). 
Produção de filtros de luz (por exemplo, por tingimento de vidros, gelatinas, etc.) 

669 METALURGIA 

669-1 Estado do metal ou da liga, de acordo com o tratamento 

Nota: Para o estado, condição ou forma dos produtos metalúr gicos (e materiais 
semifinais) usar -4... da classe 62-4... 

669-11 Metais no estado natural 

669-12 Metais laminados, trefilados 

669-13 Metais forjados. Metais trabalhados a quente (por exemplo: for jados, martelados, 
prensados) 

669-14 Metais moldados fundidos em moldes, em matrizes 

669-15 Metais tratados a quente. Metais aquecidos em geral. Metais temperados. Metais 
fundidos, líquidos. Metais com cementação carburante. Metais de superficie endurecida. 
Cementação sem endurecimento. Cementação com endurecimento. Endureci mento em 
pacote. Metais endurecidos, arrefecidos (por exem plo, com jactos de ar, em água, etc.). 
Metais temperados e envelhecidos. Metais resfriados 

669-17 Metais de estrutura modificada (principalmente a estrutura do cristal) por meios 
diferentes do tratamento térmico 

669-19 Metais caracterizados por outras características especiais 

669-2/-9 Detalhes de maquinaria, instalações e equipamento 

Nota: Subdividir como 62-1/-8 e 66-9 

669-01/.09 Propriedades, processos e equipamento metalúrgico 

669.01 Metalurgia em geral 

669.013 Fábricas e instalações metalúrgicas  
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669.014 Reacções envolvendo metais 

669.015 Tipos de produtos em geral. Produtos do metal puro. Produtos de metal bruto. Gases. 
Subprodutos sólidos. 

Nota: Classificar os produtos individuais em 669.1 1.8 

669.017 Metalurgia física de metais específicos. Sistemas de liga. Ligas binárias. Ligas ternárias. 
Ligas quaternárias. Ligas de maior complexidade 

669.018 Materiais metálicos do ponto de vista das suas propriedades gerais. Ligas em geral. 
Metais e ligas com propriedades mecâ nicas especiais. Metais e ligas excepcionalmente 
duros ou resisten tes a desgaste (incluindo metais duros). Metais e ligas facilmente 
deformáveis. Ligas de estiramento. Ligas moles (aço mole). Metais com alta elasticidade 
(por exemplo: metais para molas). Ligas fundentes (utilizadas principalmente no estado 
fundido). Metais e ligas estruturais, de construção. Metais e ligas com proprie dades 
térmicas especiais. Metais e ligas com propriedades eléctricas e magnéticas especiais. 
Metais e ligas com outras propriedades fisicas especiais (por exemplo, com propriedades 
ópticas ou acústicas especiais). Metais e ligas com propriedades químicas especiais. 
Metais e ligas resistentes à corrosão. Metais e ligas resistentes ao envelhecimento. 
Pseudoligas e combina ções metálicas similares (por exemplo: amálgamas) 

669.019 Defeitos dos materiais e sua prevenção 

669.04 Processos e instalações para aquecimento, fusão e refinação 

669.05 Processos metalúrgicos gerais e fundamentais 

669.051 Generalidades em minérios e metalurgia 

669.052 Generalidades no tratamento de misturas de minérios 

669.053 Generalidades na extracção de metais. Extracção metalúrgica em geral. 

Nota: Para a extracção de metais específicos usar 669.2/.8 

669.054 Generalidade na refinação de metais 

669.055 Ligas metálicas 

669.056 Fabricação, tratamento e acabamentos de metais e ligas em geral 

669.057 Utilização e aplicações de metais e ligas específicos 

669.058 Metais aplicados como acabamentos (em metais ou outros materiais). Revestimentos, 
placas, etc. 

669.09 Outros processos metalúrgicos 

669.1 Metalurgia ferrosa. Siderurgia. Ferro e aço 

669.11 Ferro e suas ligas apenas com carbono. Condição do carbono no ferro e aço. Forma do 
ferro e carbono em vários tipos de ferro e aço 

669.12 Ferro puro. Formas de ferro puro 
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669.13 Ferro fundido. Tipos de ferro fundido. Influência de outros não metais para além do 
carbono. Fabricação e acabamento de ferro fundido. Ferro fundido como revestimento 

669.14 Ligas de ferro com carbono (excepto o ferro fundido). Aço em geral. Aços de acordo com 
os métodos de produção. Fabrico e acabamento do aço. Aço (e ligas de aço) aplicados 
em revestimentos 

669.15 Ligas de ferro com outros elementos que não o carbono. Ligas de aço. Ferro moldado em 
liga. Ligas de ferro 

669.16 Produção de ferro bruto e ligas ferrosas. Produção de ferro gusa. Primeira fusão. 
Matérias-primas e aditivos. Sua prepara ção para uso em fornos de jacto. Carga. 
Produção e utilização de ferro fundido na primeira fusão. Fundição no forno de jacto. 
Barras de metal. Lingotes. Tubos. Produção de ligas de ferro (em fornos de jacto, fornos 
eléctricos, por aluminotermia). 

Nota: Classificar aqui apenas matérias gerais 

669.17 Produção de ferro puro. Produção de ferro puro por meios químicos (por exemplo, por 
redução de óxido de ferro ou carbonil de ferro). Produção electrolítica de ferro puro. 
Outros métodos para a produção de ferro de alta pureza 

669.18 Produção de aço. Processos directos para a produção de ferro forjado, ferro esponjoso e 
aço. Produção de aço por cementação. Processos indirectos para produção de ferro 
forjado. Produção de aço em fornalhas de revérbero. Aço de soleira aberta (aço de 
Siemens-Martin). Processos de conversão (Bessemer). Princípios de conversão. Produção 
de aço fundido. Cadinhos. Materiais de cadinho. Produção de aço eléctrico (aço de 
fornos eléctricos. Electrossiderurgia) 

669.2/.8 Metalurgia dos metais não ferrosos. Metais não ferrosos 

669.2 Metais não ferrosos em geral 

669.21/.23 Metais nobres 

669.21 Ouro. Extracção do ouro. Separação do ouro dos metais que o acompanham. Aplicação 
do ouro. Ligas de ouro. Fabricação e acabamento do ouro. Produção de folhas de ouro. 
Aplicações do ouro. Ouro aplicado como revestimento. Dourar. Revestir a ouro 

669.22 Prata. Extracção da prata. Refinação da prata. Ligas de prata. Fabricação da prata. 
Aplicações da prata. Prata aplicada como revestimento. Pratear. Cobrir de prata 

669.23 Metais do grupo da platina. Platina. Fabricação e acabamentos da platina. Esponja de 
platina. Negro de platina. Irídio. Ósmio. Paládio. Ródio. Ruténio 

669.24/.29 Vários metais do 4º, 5º, 6.° e 8.° grupos da tabela periódica 

669.24 Níquel. Extracçao do níquel. Enriquecimento por fusão do níquel em geral. Produção 
electrotérmica do níquel. Produção do ferroníquel. Refinação do níquel. Produção de 
níquel de alta pureza. Ligas de níquel. Níquel aplicado como revestimento, etc. 
Niquelagem 

669.25 Cobalto. Extracção do cobalto. Ligas de cobalto 

669.26 Cromo. Ligas de cromo. Cromo aplicado como revestimento, etc. Cromagem 
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669.27 Tungsténio. Refinação do tungsténio. Produção de tungsténio de alta pureza. Ligas de 
tungsténio 

669.28 Molibdénio. Refinagem de molibdénio. Produção de molibdénio de alta pureza 

669.29 Outros metais do 4°, 5.° e 6.° grupos da tabela periódica. Vanádio. Ligas de vanádio. 
Nióbio. Tântalo. Titânio. Zircónio. Háfnio. Tório 

669.3 Cobre 

669.33 Extracção do cobre. Extracção do cobre a seco. Ustulação. Pré-tra tamento. Produção de 
resíduos de cobre. Produção de cobre bruto. Redução dos ósidos. Fusão em conversores. 
Extracção do cobre por via húmida. Coloração. Sulfatização. Cementação. Refinagem. 
Processos electrolíticos 

669.34 Refinagem do cobre. Produção de cobre de alta pureza. Processos especiais. Refinagem 
a fogo. Refinagem por fundição. Refinagem electrolítica 

669.35 Ligas de cobre 

669.369 Acabamentos de superficie, revestimento, coloração do cobre 

669.3 7 Aplicações do cobre 

669.38 Aplicações do cobre e/ou suas ligas em revestimentos, etc. Cobreação. Revestimento a 
cobre de materiais não metálicos, Revestimento e plaqueação não electrolítica de cobre 
(em metais que não o cobre). Revestimento e plaqueação electrolítica de cobre 

669.4 Chumbo 

669.43 Extracção do chumbo. Extracção do chumbo a seco. Processamento a seco da galena 
(sulfeto de chumbo) 

669.44 Refinação do chumbo 

669.48 Aplicação de chumbo e/ou suas ligas em revestimentos, etc. 

669.5 Zinco 

669.5 3 Extracção do zinco. Extracção do zinco a seco. Extracção por via húmida de zinco. 
Extracção electrolítica de zinco 

669.54 Refinagem do zinco. Produção de zinco puro 

669.55 Ligas de zinco 

669.58 Aplicação do zinco em revestimentos ou plaqueações. Galvanização. Electrogalvanização 

669.6 Estanho 

669.63 Extracção do estanho. Extracção do estanho em bruto 

669.64 Refinação do estanho. Produção de estanho puro. Recuperação do estanho, 
especialmente de placas de estanho 
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669.65 Ligas de estanho 

669.68 Aplicação do estanho como revestimento, etc. Estanhagem. Revestimento ou 
plaqueação a estanho de materiais não metálicos. Estanhagem electrolítica 

669.7 Metais leves em geral 

669.71 Alumínio. Preparação dos produtos intermédios a partir das matérias-primas. Produção 
de alumina. Extracção do alumínio e das ligas de alumínio a partir dos compostos de 
alumínio. Refinação do alumínio e das suas ligas. Ligas de alumínio. Acabamento, 
revestimento, colocação da superfície do alumínio, anodização, tingimento. Aplicações 
do alumínio e suas ligas. Aluminotermia. Produção de metais com pontos de fusão altos. 
Produção de altas temperaturas pela oxidação do alumínio 

669.721 Magnésio. Extracção do magnésio 

669.725 Berílio 

669.73 Cádmio. Extracção do cádmio de minérios de zinco 

669.74 Manganês. Extracção do manganês 

669.75 Antimónio. Extracção do antimónio 

669.76 Bismuto. Extracção do bismuto 

669.77/.78 Vários não metais constituintes das ligas. Metalóides 

669.774 Polónio 

669.775 Enxofre 

669.776 Selénio 

669.777 Telúrio 

669.778 Arsénico 

669.779 Fósforo 

669.781 Boro 

669.782 Silício. Silintermia 

669.783 Germânio 

669.784 Carbono 

669.785 Gases nos metais na generalidade 

669.786 Nitrogénio 

669.787 Oxigénio 
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669.788 Hidrogénio 

669.791 Mercúrio 

669.793 Escándio 

669.794 Ítrio 

669.82 Séries de urânio 

669.822 Urânio 

669.823 Neptúnio 

669.824 Plutónio 

669.848 Tecnécio 

669.849 Rénio 

669.85/.86 Metais raros da terra 

6669.871 Gálio 

669.872 Índio 

669.873 Tálio 

669.88 Metais alcalinos. Potássio. Sódio. Lítio. Rubídio. Césio 

669.89 Metais de terras alcalinas. Cálcio. Estrôncio. Bário. Rádio 

67 INDÚSTRIA, ARTES INDUSTRIAIS E OFÍCIOS DIVERSOS 

Nota: Os auxiliares -11-9 indicados em 62-11-8 e em 66-9 são aplicáveis em toda a classe 
67, excepto sob 678-1 e 679.8-2 

67.01 Generalidades sobre indústrias específicas 

67.014 Constituição e propriedades químicas dos materiais 

67.017 Propriedades físicas e mecânicas, aproveitabilidade e aplicabilidade dos materiais 

67.019 Falhas, defeitos e danos materiais 

67.02 Processos de fabrico 

67.03 Matérias-primas 

67.04 Materiais auxiliares 

67.05 Máquinas. Instalações. Ferramentas 

67.06 Produtos 
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67.08 Subprodutos. Refugos 

671 ARTIGOS DE METAIS PRECIOSOS, GEMAS, PEDRAS PRECIOSAS 

671.1 Artigos de ouro e prata. Artigos de outros metais preciosos. Joalharia 

671.11 Artigos de ouro e prata. Artigos cinzelados e em relevo 

671.12 Jóias. Broches. Braceletes. Anéis. Alfinetes e grampos decorativos. Pulseiras. Fechos, 
fivelas, etc., para pulseiras. Braceletes para relógios. Brincos. Brincos de tarraxa e de 
pressão. Anéis (anéis para os dedos). Chaveiros (argolas para chaves). Dispositivos de 
segurança para relógios, braceletes, etc. Artigos de metal entrançado. Pendentes. 
Medalhões. Jóias para a cabeça. Insígnias. Distintivos e decorações, etc. 

671.13 Outros artigos de metais. Correntes, estojos, caixas (por exemplo: caixas de rapé). 
Canetas e penas de metais preciosos 

671.14 Artigos com banho de ouro ou prata. Artigos revestidos de fina camada de ouro ou 
prata. Artigos com plaqué de ouro ou prata 

671.15 Trabalho com pedras preciosas, gemas, pérolas. Lapidação de dia mantes. Lapidação de 
outras pedras preciosas. Trabalho com pérolas 

671.16 Artigos com pedras não preciosas. Artigos com gemas de imitação 

671.18 Montagem de jóias 

671.2 Pequenos artigos de metais e ligas diversas 

67 1.21 Jóias de fantasia. Imitação de ouro e prata. Aço polido. Azeviche 

671.22 Objectos de metal variados, mas não de joalharia 

671.4 Manufactura de moedas e medalhas. Cunhagem 

671.4.02 Processos de manufactura de moedas e medalhas 

671.41 Moedas. Moedas de metal. Moedas de ouro. Moedas não metálicas 

671.42 Medalhas. Medalhões. Placas. Plaquetas 

672 ARTIGOS DE FERRO E DE AÇO EM GERAL 

672.1 Artigos de ferro fundido e aço 

672.11 Componentes e acessórios para construção em ferro fundido e aço 

672.13 Trabalho artístico e ornamental em ferro fundido 

672.3 Artigos manufacturados de ferro forjado ou fundido 

672.3 1 Artigos de aço soldados ou cravados. Contentores. Cubas. Tanques 

672.32 Artigos de aço moldados 
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672.33 Artigos de aço com banho de zinco (galvanizados) 

672.4 Artigos de estanho. Artigos com revestimento de estanho e de folha de metal 

672.41 Artigos de aço revestidos com folhas metálicas, por exemplo, folha de estanho (chapa de 
aço com banho de estanho) ou chapa de aço com banho de zinco (aço galvanizado). 
Baldes. Tanques 

672.42 Artigos de folha de aço não revestido 

672.43 Artigos de chapa de aço esmaltada 

672.46 Latas de conserva, latas em folha. Latas para conservação de ali mentos 

672.47 Artigos pequenos e variados. Mangas, tubos, caixas, cápsulas de metal 

672.49 Malha de rede e peneiras de aço 

672.6 Correntes. Âncoras 

672.61 Correntes em geral. Correntes soldadas em particulat Compo nentes de correntes: elos, 
juntas 

672.62 Correntes não soldadas 

672.63 Perfil e formato de elos para correntes 

672.64 Correntes especiais 

672.65 Correntes para fins especiais. Correntes de sirga. Correntes de transmissão. Correntes de 
bicicleta 

672.66 Dispositivos de ancoramento. Âncoras. Hastes, braços, patas, unha, cepo da âncora 

672.67 Croques e polias para firmar correntes 

672.7 Cutelaria. Instrumentos e armas de cortar e furar 

672.71 Ferramentas e armas de cortar e furar. Facas em geral. Punhais. Facas de combate. 
Canivetes, canivetes de mola, canivetes gran des. Tesouras. Tesouras de jardim. Podões. 
Navalhas. Instrumentos cirúrgicos. Máquinas de tosquiar, tosquiadoras. Tosquiadoras de 
cabelo. Outros instrumentos de corte 

672.73 Dispositivos para amolar e afiaL Amoladores de facas. Assentador (amolador) de 
navalhas 

672.76 Garfos. Colheres 

672.8 Pequenos artigos de metal 

672.81 Alfinetes. Alfinetes de aço (para costura, etc.). Alfinetes de chapéu. Alfinetes de gravata 
e lenços de pescoço. Alfinetes de segurança 

672.82 Agulhas 
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672.83 Fechos. Colchetes simples. Ilhoses. Botões de mola. Fivelas 

672.85 Artigos de fio e tiras de metal. Tela de arame, peneiras de metal. Redes de metal. 
Barbatanas de corpete 

672.86 Aparos de aço para canetas 

672.87 Botões de metal 

672.88 Dispositivos metálicos para fixação. Parafusos, ferrolhos, etc. Pregos. Tachas 

672.9 Artigos de metal diversos 

672.92 Armações para guarda-chuva 

672.93 Caixas, arcas, caixotes de metal 

672.94 Móveis de metal 

673 ARTIGOS DE METAIS NÃO FERROSOS (EXCEPTO METAIS PRE CIOSOS) 

6 73.1 Artigos de cobre e ligas de cobre em geral 

673.2 Artigos de ligas de cobre e latão 

673.3 Fundição artística de metais não ferrosos. Trabalhos artísticos em bronze 

673.4 Artigos produzidos por galvanoplastia 

673.5 Sinos. Fundição de sinos. Carrilhões 

673.6 Acessórios para canos e condutas. Torneiras. Válvulas 

673.7 Outras partes da canalização, de sistemas de canalização 

673.8 Artigos de estanho, chumbo, zinco, metais leves, etc., por exemplo, canos 
desmontáveis 

674 MADEIRA E INDÚSTRIA DA MADEIRA 

Nota: Especificar o estado e a forma dos produtos de madeira utilizando o -4... a partir 
de 62-4... 

674.02 Processos do trabalho de madeira 

674.021 Marcação. Medição 

674.022 Fixação. Grampeamento 

674.023 Aparar. Serrar. Cortar. Descascar 

674.024 Cinzelar 

674.025 Perfurar. Furar 
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674.026 Aplainar 

674.028 Montagem. Ligação de juntas. Juntas de madeira 

674.0 3 Espécies de madeira 

674.031 Madeiras duras. Madeiras decíduas, latifoliadas 

674.032 Madeiras macias. Madeiras de coníferas 

674.037 Madeiras artificialmente coloridas. Madeiras tingidas. Imitação de mogno, pau-rosa, 
ébano. Madeira com grão realçado 

674.038 Madeiras sob o ponto de vista do tipo de uso 

674.04 Envelhecimento, impregnação e outros tratamentos da madeira 

674.045 Humidificação 

674.046 Escaldamento. Tratamento a vapor contra ataques biológicos 

674.047 Cura da madeira 

674.048 Impregnação da madeira. Dispositivos e máquinas para impregnação 

674.05 Ferramentas para trabalhar a madeira. Máquinas para trabalhar a madeira 

674.053 Ferramentas e instrumentos para desbastar e cortar. Serras. Machados 

674.054 Ferramentas e instrumentos para entalhar e escavar. Cinzéis. Formões 

674.055 Ferramentas e instrumentos para raspar, limar, perfurar. Limas. Grosas. Brocas. 
Braçadeiras de fixação 

674.056 Ferramentas e instrumentos para aplainar Plainas. Raspadeiras 

674.057 Ferramentas e instrumentos para tornear e cortar fibras 

674.058 Ferramentas e instrumentos para martelar, bater, pregar, vergar, ligar 

674.06 Produtos da indústria da madeira. Madeira 

674.061 Espécimes de madeira. Espécimes pequenos, limpos (sem nós, defeitos). Grandes peças 
estruturais 

674.07 Tratamento da superfície da madeira 

674.09 Processamento da madeira em toras para madeira cortada 

674.092 Processamento manual da madeira em toras, especialmente com serras específicas, 
serrotes 

674.093 Serrações. Indústria da serraria 
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674.1 Carpintaria 

674.11 Carpintaria de estruturas, de construção. Tesouras de telhado. Soalhos. Esquadrias de 
portas 

674.12 Carpintaria naval 

674.2 Marcenaria. Marcenaria com materiais laminados 

674.21 Marcenaria de construção. Marcenaria para detalhes de cons trução, divisões, portas, 
janelas 

674.2 3 Fabrico de móveis 

674.24 Marchetaria. Trabalho de embutidos em madeira. Preparação de laminados 

674.25 Marcenaria de veículos. Marcenaria de construção de carruagens 

674.26 Entrançados. Vedações. Estacaria. Gelosias. Tectos e remates de madeira torneada 

674.3 Construção de carroças. Construção de rodas 

674.31 Rodas de madeira. Cubos. Raios da roda. Cambas e aros da roda. Espigas da roda 

674.32 Corpo. Armação do veículo 

674.4 Tanoaria. Fabricação de tonéis, barris 

674.41 Partes dos tonéis, cubas e outros recipientes de madeira. Aduelas. Arcos. Fundos 

674.42 Tipos de recipientes de madeira. Tonéis, pipas. Cubas e bacias de madeira. Baldes e 
ancoretas de madeira 

6 74.5 Artigos de madeira e sua fabricação. Artigos domésticos de madeira. Brinquedos de 
madeira 

674.6 Fabricação de caixas. Fabricação de embalagens de madeira 

674.61 Caixas de madeira, caixotes, caixas de madeira para embala gem. Arcas de madeira 
(como embalagens) 

674.62 Baús de madeira. Arcas de madeira (caixas-fortes) 

674.63 Caixas ou cestos de vime. Móveis de vime. Caixas, tampas, cestos de vime 

674.64 Tampas, coberturas, invólucros de vime (por exemplo, para garrafas) 

674.7 Fabrico de madeira torneada. Tornearia 

674.71 Mastros. Postes. Postes cilíndricos. Postes para fios. Postes tele gráficos 

674.72 Aduelas. Bastões. Varas. Canas de pesca 

6 74.73 Bengalas, bordões. Cabos, pegas 
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674.75 Cabos de ferramentas. Coronhas 

674.76 Madeira vergada. Para partes de cadeiras e móveis. Para portas automáticas 

674.77 Artigos de madeira torneada. Tornearia propriamente dita. Cabos de ferramentas de 
madeira torneada, punhos, partes de móveis 

674.8 Produção e processamento de aparas, rebarbas e resíduos de madeira. Composições de 
madeira. Processamento de cortiça e turfa 

674.81 Madeira aglomerada. Resíduos prensados de madeira. Madeira prensada. Madeira 
densificada. Resíduos de madeira prensados com a forma de pranchas, tábuas, ripas, 
moldes, etc. Composições de resíduos de madeira, de serragem. Produtos de polpa de 
madeira prensada. Materiais de fibra de madeira 

674.82 Lã de madeira. Aparas de madeira. Serragem 

674.8 3 Processamento de cortiça. Rolhas de cortiça 

674.84 Cortiça sintética. Substitutos da cortiça 

674.87 Processamento de agulhas de coníferas (por exemplo, em lã de agulhas de coníferas) 

674.88 Processamento da turfa (excepto como combustível e para a indústria têxtil). Terra de 
turfa (turfa para horticultura). Lixo de turfa. Fardos de turfa. 

Nota: Para turfa como combustível usar 662.64 e ver também o 677.19 

675 INDÚSTRIA DO COURO (INCLUSIVE DE PELES E COUROS ARTIFICIAIS) 

Nota: Os auxiliares indicados em 675.0... não se aplicam em 675.92 e suas subdivisões 

675.0 1 Teoria da produção de artigos de couro e peles. Propriedades. Defeitos. Testes. Design 
industrial. Controle da produção. Instalações fabris. Serviços. Composição química, 
propriedades e análise química (de couros e peles). Estrutura dos couros e peles crus e 
curtidos, das suas fibras de colagénio (proteínas). Propriedades e investigação de 
produtos de acabamento e materiais auxiliares nos couros e peles curtidos. 
Propriedades físicas e mecânicas do couro curtido, sua determinação e testes. Defeitos, 
falhas, estragos (no couro e peles, crus e curtidos), sua identificação e conserto 

675.02 Métodos de produção e tratamento das peles. Tratamento de couros e peles crus (antes 
do curtimento). Processos de curtimento. Curtimento vegetal. Tratamento e 
processamento mecânico de peles e couros (sobretudo depois do curtimento). 
Acabamento de peles e couros. Tingimento. Manchados. Preparação para tingimento 

675.03 Couros e peles crus segundo a origem. Peles e couros de animais domésticos (e das 
espécies selvagens afins). Peles de grandes mamíferos selvagens. Peles de tigre. Peles de 
urso. Peles de veado. Peles de elefante. Peles de pequenos mamíferos selvagens. Peles 
de marta. Peles de raposa. Peles de arminho. Peles de répteis. Peles de crocodilo. Peles 
de cobra. Peles de peixe. Peles de mamíferos marinhos. Pele de tubarão. Peles de baleia, 
de golfinho, etc. Peles de foca. Peles de pássaros. Peles nuas (peles sem pêlo) 

675.04 Agentes tânicos e materiais auxiliares usados na produção de couros e peles. Agentes 
tânicos vegetais naturais. Folhas. Casca. Madeira. Raízes. Agentes tânicos minerais e 
sintéticos. Auxiliares químicos. Gorduras animais e vegetais processadas. Gorduras 
oxidadas. Gorduras e óleos sulfonados, saponificados e polimerizados. Óleos. Gorduras. 
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Graxas. Óleos de couro (mistura de gorduras e óleos). Materiais de acabamento 

675.05 Equipamentos e máquinas para processamento de couro e peles, para produção de 
couro e peles. Equipamento, máquinas para produção de agentes tânicos. Equipamentos 
e máquinas para tratamento das peles cruas (antes do curtimento). Equipamento e 
máquinas para tratamento mecânico de peles e couros (especialmente depois do 
curtimento). Equipamento e máquinas para acabamento das peles e couros. 
Equipamentos e máquinas para processos e tratamentos especiais (além dos acima 
mencionados). Equipamento para lustração. Equipamento de acabamento do lado 
felpudo e dos forros. Equipamento de embalagem. Máquinas para acondicionar o couro 
em peças 

675.06 Couros e peles trabalhados (segundo a sua origem) e suas aplicações 

675.07 Peles e couros preparados com características especiais. Couro macio, maleável. Couro 
duro, rígido. Couro forte, resistente ao uso. Couros com propriedades fisicas especiais. 
Couros com propriedades ópticas, térmicas e eléctricas. Couros com propriedades 
especiais de protecção contra líquidos 

675.08 Refugos da produção de couro e peles (inclusive os refugos do abate e do curtume). Lã. 
Pêlo. Tufos de lã. Cerdas. Carne. Gorduras. Sebo da carne. Gordura da lã. Refugos de 
couros e peles. Chifres. Cascos. Ossos, etc. Intestinos. Raspagens. Recortes. Retalhos. 
Tiras. Pó de couro. Penas de pássaros. Refugos do curtume. Restos de cal. Outros refu-
gos do processamento. Cascas. Extractos. Solução tânica usada. Restos de cal e de sal 

675.1 Couro e artigos de couro em geral. Couros para fins especiais 

675.11 Couros para uso técnico e de engenharia em geral. Couro para correame. Couro para 
embalagem. Couro para componentes de máquinas 

675.12 Couro para selas. Couro para arreios. Couro para vestuário humano. Couro para cintos e 
suspensórios. Couro para fins ortopédicos. Couro para vestuário de protecção 

675.14 Couros para calçado. Couros para sapatos e botas 

675.15 Couros para peças de vestuário. Couros para luvas. Couros para chapéus, artigos de 
chapelaria. Couros para forração. Couros para pequenos artigos de vestuário 

675.16 Couro para equipamentos de viagem e desporto. Couro para estofamento de móveis e 
uso doméstico 

675.18 Couro para enfeites, ornamentos, decoração. Couros para peque nos artigos artísticos 

675.2 Couro segundo o método de produção, processamento ou acabamento especial 

675.22 Couro fendido 

675.23 Couro cru. Cabedais crus 

675.24 Couros curtidos por processos especiais. Couros curtidos a óleo (por exemplo: camurça). 
Couros curtidos a minerais: a cromo, a alúmen, a pedra-ume 

675.25 Couros tratados mecanicamente. Couro em relevo. Couro de búfalo. Couro perfurado 

675.26 Couro com acabamento especial 
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675.27 Couro-da-Rússia. Couro para sandálias. Couros similares 

675 .2 8 Couro colado, laminado. Couro multilamínado 

675.6 Produção e produtos de peles 

Nota: Especificar utilizando os auxiliares .0... da classe 675.0... 

675.6 1 Produtos de pele para soalhos e paredes. Peles para carpetes e tapetes. Peles para 
colchas. Peles para estofamento 

675.62 Peles para forro e guarnição. Peles para peças de vestuário  

675.68 Peles para pequenos artigos decorativos e outros 

675.8 Indústrias baseadas no processamento dos resíduos da fabri cação de couros e peles. 
Indústrias baseadas no processamento de subprodutos do abate (subprodutos de 
carcaças), por exemplo, colecta, reprocessa.mento e utilização dos resíduos 

Nota: Utilizar os auxiliares .0... da classe 675.0... quando apro priado 

675.81 Indústria de resíduos de couro. Resíduos de carne, por exemplo, cola. Aparas, sobras, 
poeira de couro 

675.82 Indústrias de resíduos de pêlos e crinas 

675.83 Indústria dos resíduos de lã 

675.84 Indústria de resíduos de penas 

675.85 Indústrias de resíduos de tecidos moles (restos, vísceras). Processamento do sangue, 
tripas, gordura 

675.86 Indústrias de resíduos de tecidos duros (esqueleto) 

675.87 Outras indústrias baseadas no processamento dos resíduos do fabrico de couros e peles. 
Peças de couro e de pele. Resíduosdo curtimento. Cal usada, etc. Blocos de cal 

675.92 Indústria de couro sintético 

Nota: Os auxiliares mencionados em 675.0... não se aplicam em 675.92 

675.92.0 Questões gerais relativas ao planeamento e controlo de fabrico 

675.92.02 Processos e operações de fabrico 

675.92.03 Matérias-primas e produtos semiacabados (produtos iniciais e intermédios). Látex. 
Borracha natural. Têxteis, papel. Celulose, etc. Matérias-primas de borracha. Compostos 
de moldagem 

675.92.04 Aditivos. Materiais acessórios 

675.92.05 Máquinas e equipamento para produção de couro sintético 

675.92.06 Produtos acabados de couro sintético 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

465 

676 INDÚSTRIA DE PASTA DE PAPEL, PAPEL E PAPELÃO 

Nota: Os auxiliares indicados em 676.0... não se aplicam em 676.8 e suas subdivisões 

676.01 Generalidades sobre a produção da pasta e do papel. Propriedade e testes. Projecto do 
processo. Desenvolvimento dos processos. Fluxogramas. Teoria. Supervisão dos 
processos. Consumo. Produção. Rendimento. Fábrica, instalações (em geral). Projecto, 
construção, fonte de energia das fábricas. Constituição, composição química (das pastas, 
do papel, etc.). Propriedades físicas e mecânicas e seus testes. Propriedades de 
processamento. Aplicabilidade, etc. Falhas. Defeitos. Degradação. Defeitos internos. 
Falhas, imperfeições internas 

676.02 Processos de fabrico. Manipulação, pré-tratamento, conservação das matérias-primas 
fibrosas. Chegada à fábrica. Manipulação e armazenagem na área da fábrica. Processos 
de fabricação de pasta. Branqueamento. Processo de branquemento. Pós-tratamento 
mecânico. Manipulação das pastas fluidas. Preparação da matéria-prima do papel e do 
papelão. Produção de pasta, papel e papelão. Fabrico manual de papel. Marca de água. 
Fabrico de papel em máquinas combinadas. Amaciamento, acetinação. Calandragem, 
etc. Fluxo e sistemas de fluxo em fluxo de abor dagem e na ponta molhada. Dispersão, 
distribuição, concen tração de fluxo. Fluxo na caixa do material, no depósito da máquina. 
Acabamento. Pós-tratamento. 

Nota: O auxiliar .02 é aplicável somente em 676.1 e suas sub- divisões 

676.03 Materiais fibrosos em bruto. Madeira dura. Madeira de árvores de folha caduca. 
Madeira macia. Madeira de coníferas. Fibras vege tais, excepto de madeira. Fibras 
orgâriicas, sintéticas e recuperadas. Fibras inorgânicas. Resíduos de fibras e fibras 
secundárias 

676.04 Matérias-primas e aditivos não fibrosos. Agentes de processamento. Materiais 
acessórios e aditivos para o pré-tratamento da matéria-prima fibrosa. Produtos químicos 
e aditivos para fabrico da pasta. Soda cáustica. Sulfato de lódio. Bissulfureto de cálcio. 
Cal. Agentes de branqueamento. Compostos de cloro. Hipocloreto de cálcio. Aditivos 
usados no pós-tratamento mecânico, na preparação da matéria-prima, etc. Agentes para 
lavagem, secagem, encorpadura, colagem. Para prevenir a formação de espuma. 
Aditivos para a eliminação de água, a drenagem na tela de arame. Agentes para 
aprimorar a superficie do papel. Para colagem da superficie. Para revestimento, encera-
mento, envernizamento. Para laminação (por exemplo: goma para laminação do papelão 

676.05 Equipamento e máquinas para produção de pasta de papel, papel e papelão. 
Equipamento e máquinas para manipulação, pré-tratamento e armazenagem de 
matérias-primas (madeira para a pasta, fibras vegetais, etc.). Equipamento e máquinas 
para os processos de fabrico de pasta de papel 

676.06 Produtos segundo as características e propriedades específicas. Produtos segundo a 
estabilidade e a durabilidade em geral. Estabilidade/durabilidade, etc., do papel. 
Produtos segundo as principais caraterísticas físicas e químicas. Produtos segundo a sua 
composição. Produtos segundo as propriedades de branqueamento e tingimento 

676.08 Recuperação dos resíduos da solução servida. Recuperação dos produtos químicos. 
Eliminação dos refugos. Subprodutos. Tratamento dos efluentes. Soluções servidas e o 
seu uso (não tratadas). Recuperação dos produtos químicos usados na fabricação da 
pasta e no branqueamento. Regeneração. Composição 

676.1 Pastas de papel 
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676.15 Pastas mecânicas. Pastas de madeira 

676.16 Pastas químicas. Pastas semiquímicas. Outras pastas não inteiramente mecânicas 

6 76.2 Papel e papelão 

676.22 Papel e papelão para impressão 

6 76.23 Papel para escrevec Papel, papelão, cartão, cartolina de desenho, etc. 

676.24 Papel impermeável para embrulhar e embalar 

676.25 Papel sanitário. Papéis para usos industriais diversos e outros usos 

676.26 Papel revestido. Papel laminado. Papel resistente à humidade. Papel impregnado. Papel 
decorativo 

676.27 Papelão 

676.28 Papelão fibroso para construção. Papelão grosso, duro. Papel de parede. Papelão-feltro 
para tectos e soalhos 

676.8 Artigos de papel. Indústria do papelão. Objectos feitos de papel ou papelão 

676.81 Objectos feitos de papel ou cartolina cortados. Processos de produção. Equipamento e 
máquinas 

676.82 Objectos de papel ou cartolina dobrados e colados 

676.83 Objectos de papel ou cartolina, enrolados e colados. Tubos. Novelos. Carretéis. Cones de 
papel. Quebra-luzes. Abajures cónicos 

676.84 Objectos montados de papel ou papelão em geral. Caixas de cartão 

676.85 Objectos feitos de papel e papelão em folhas, estampadas e moldadas. Tampas de 
garrafa estampadas. Caixas, estojos estampados 

676.86 Objectos de pasta de papel moldados 

676.87 Diversos objectos quimicamente tratados ou impregnados 

677 INDÚSTRIA TÊXTIL 

Nota: Especificar máquinas e processos utilizando os auxiliares 

-1/-9 das classes 62-11-8 e 66-9 

677-48 Formas e moldes de materiais têxteis 

677.01 Generalidades sobre a indústria têxtil. Características, defeitos e testes de materiais 
têxteis. Exame de corantes e materiais têxteis auxiliares e de acabamento. Planeamento 
das operações, do processamento e de outras questões gerais. Métodos estatísticos nos 
testes. Especificações. Padrões. Composição química dos materiais fibrosos. 
Propriedades químicas e respectivos testes (incluindo a análise de fibras). Propriedades 
moleculares e estruturais e respectivos testes. Exame dos têxteis já acabados em relação 
aos resultados do tratamento. Exame dos corantes e auxiliares têxteis. Propriedades do 
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processamento fisico, químico e mecânico. Defeitos, falhas, danos, nos materiais têxteis: 
sua detecção e correcção 

677.02 Processos da indústria têxtil. Fabrico de filamentos e fibras artificiais. Processos de 
produção e extracção de fibras naturais. Preparação de fibras para fiação. Processos de 
fiação, torsão, trançagem, textura. Enrolamento em carretéis, embobinamento, 
urdidura, engomadura dos fios, enrolamento no cilindro, etc. Tecelagem e processos 
auxiliares. Indústria da tecelagem. Processos de tricotar. Indústria das malhas. Processos 
de produção de outros produtos têxteis. Tingimento, estampagem e acabamento têxtil 

677.03 Matérias-primas para a indústria têxtil 

677.04 Materiais têxteis auxiliares. Auxiliares têxteis utlizados em geral. Auxiliares têxteis 
especiais. Auxiliares de tingimento e acabamento têxtil 

677.05 Máquinas e equipamento têxteis. Equipamento e máquinas para produção de 
filamentos e fibras artificiais. Máquinas e acessórios para preparação de fibras naturais 
para fiação. Equipamento e máquinas de fiação, torsão, encordoamento. Equipamento e 
máquinas para fabrico de fios estruturados. Equipamento e máquinas para enrolar, 
dobar, urdir, engomar, enrolar nos cilindros do tear, etc., os fios. Teares. Máquinas de 
tecer e dispositivos auxiliares. Máquinas e equipamento de malharia. Outras máquinas 
de fabrico de tecidos. Equipamento e máquinas para tingimento, estampagem e 
acabamento de têxteis 

677.07 Produtos da indústria têxtil. Produtos do tingimento, estam-pagem e acabamento 
têxteis. Produtos da fiação com fibras artificiais. Produtos da preparação de fibras 
naturais e artificiais (antes da fiação). Fios. Fios dobrados. Cordões. Cordas. Produtos 
resultantes do enrolamento em bobinas, carretéis, novelos, urdidura, enrolamento em 
cilindros, etc., de fios simpies e dobrados. Outros produtos da indústria têxtil. Produtos 
do tingimento, estampagem e acabamento têxteis 

677.08 Resíduos e subprodutos da indústria têxtil 

677.11.2 Fibras vegetais 

677.11.3 Fibras naturais 

677.11.5 Fibras têxteis 

677.1 Fibras liberianas, do floema (fibras de caules de plantas  dicotiledóneas). Fibras duras 
(fibras de folhas e frutos das plantas monocotiledóneas) 

677.1 11.15 Fibras de caules das plantas dicotiledóneas 

677.11 Fibras de linho (da planta do linho) 

677.12 Cânhamo 

677.13 Juta 

677.14 Fibras diversas dos caules lenhosos das dicotiledóneas. Suna (crotalaria junceu). Kenaf. 
Bimli. Gamba. Deccan. Ambaró. Outras fibras de malváceas. Outras fibras das 
dicotiledóneas. Outras fibras de malváceas 

677.15 Fibras diversas de caules não lenhosos de dicotiledóneas. Fibras de rami. Ervas-da-china. 
Fibras de urtigas. Fibras de asclepia dáceas. Fibras de leguminosas. Outras fibras de 
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caules não lenhosos de dicotiledóneas 

677.16 Fibras de folhas e bainhas de folhas de monocotiledóneas. Sisal. Henequêm. Fibras do 
fórmio (linho-da-nova-zelândia). Fibra da iúca. Fibras do ananás. Caroá. Fibras das folhas 
das palmá ceas. Fibras das folhas da palmeira. Ráfia. Fibras de liliáceas. Fibras das 
bromeliáceas 

677.17 Fibras do caule das monocotiledóueas (de caules, petíolos, tron cos). Fibras das 
gramíneas. Ervas. Palha. Fibras das palmáceas. Fibras dc piaçaba. Fibras dos caules, 
pedúnculos e troncos de outras monocotiledóneas 

677.18 Fibras de frutos das monocotiledóneas. Fibra do coco 

677.19 Outras fibras vegetais. Fibras do córtex das árvores. Fibras de musgos e fetos. Fibras de 
plantas aquáticas. Fibras de plantas marinhas. Algas marinhas. Ervas marinhas. Fibras de 
turfa. Fibras sob a forma de lascas ou aparas. Fibras de agulhas das coníferas 

677.2 Pêlos vegetais 

677.21 Algodão 

677. 22 Outros pêlos de sementes. Paina 

677. 23 Pêlos de frutas. Penugem vegetal. Capoque 

677.3 Fibras animais 

677.31 Lã de carneiros. Lã ovina em geral. Lã não tratada. Lã recupe rada. Lã de trapo. Refugos 
de lã 

67 7.3 2 Lá dos auquenídeos. Alpaca, lama 

677.33 Pêlo de cabra. Caxemira. Angora 

677.34 Pêlo de camelo 

677.35 Outros pêlos e cerdas. Cerdas de porco. Pêlo de cão. Pêlo de gato. Pêlo de coelho 
angorá. Pêlo de castor. Pêlos de cavalo (crina e rabo). Pêlos de gado. Pele de lebre. Pele 
de coelho 

677.3 7 Seda. Seda cultivada. Seda verdadeira (de bichos-da-seda ou bombyx mori). Seda 
selvagem de untherneo pernyi. Seda tussor. Seda selvagem de outras espécies de bicho-
da-seda. Outras sedas naturais. Seda-de-aranha. Seda-de-moluscos. Seda-do-mar 

677.39 Outras fibras de origem animal 

677.4 Fibras artificiais 

677.461.47 Fibras artificiais de polímeros naturais 

677.46 Fibras artificiais da celulose ou outro tipo de polissacarídeos 

677.4 7 Fibras artificiais de proteínas e outros materiais naturais de nitrogénio. Fibras da 
caseína. Fibras de soja. Fibras de outros nitrogénios. Fibras de quitina e seus derivados 

677.494 Fibras sintéticas. Fibras de poliéster. Náilon, etc. 
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677.5 Fibras minerais e metálicas. Materiais para trançar. Fios de borracha. Fios de papel. 
Fibras minerais naturais 

677.5 1 Fibras minerais naturais. Fibras de amianto. Fibras de lava natural 

677.52 Fibras minerais artificiais. Fibra de vidro. Fibras de escória, rocha e lava artificial. Fibras 
de cerâmica 

677.5 3 Fibras de metal. Tecidos de metais preciosos. Gaze metálica. Gaze de arame. Gaze 
metálica para telas. Gaze de cobre, latão, aço, etc. Rede de arame. Tela de latão, aço, 
aço galvanizado, etc. Telas de metal perfurado (perfurado ou dilatado). Telas de arame 
com as ligações fixadas com cimento ou terracota 

677.54 Materiais vegetais para trançar e preguear. Palha e produtos similares. Esteiras de palha. 
Palha entrançada. Rebentos de sal gueiro. Vimeiros (para cestos). Canas e juncos (de 
juncáceas e ciperiáceas). Bambu. Rotim. Aparas. Folhas. Partes das folhas. Fibra de 
asparto. Fibra de tília. Fios de borracha natural. Fios de borracha sintética. Palha e 
produtos similares. Canas e juncos (de juncáceas e ciperiáceas) 

677.55 Fios e fibras de borracha e de materiais elásticos semelhantes 

677.5 7 Fios e linhas de papel 

678 INDÚSTRIAS BASEADAS EM MATERIAIS MACROMOLECULARES. INDÚSTRIA DA 
BORRACHA. INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS 

678-1 Propriedades e composição de materiais específicos. 

Nota: Os auxiliares 62-1... não se aplicam a 678 e respectivas subdivisões 

678-13 Copolímeros 

678-19 Misturas de materiais macromoleculares 

678-2/-9 Detalhes das máquinas, instalações e produtos. 

Nota: Os auxiliares especiais -2/-9 das classes 62-2/-8 e 66-9 aplicam-se nesta classe 

678.0 Informações gerais. Propriedades. Análises e testes. Processos de fabrico, instalações e 
equipamento. Produtos das indústrias macromoleculares e suas aplicações 

678.01 Propriedades. Defeitos. Estrutura. Aplicabilidade. Amostragem. Análise. Testes. Variáveis 
de fabricação. Outros factores que afectam as propriedades. Análises químicas. 
Determinação dos componentes, da complexidade molecular, etc. Testes de 
aplicabilidade (sob condições práticas). Testes das propriedades mecânicas. Defeitos 
materiais. Resistência a agressões diversas 

678.02 Processos e operações de fabrico. Processos anteriores à composição (combinação) e/ou 
formação. Processos de pré-coagulação. Tratamento do látex. Tratamento de 
coagulados. Redução de tamanhos. Fragmentação. Combinação. Amassadura. 
Separação. Peneiramento. Conversão em pré-formas, massas informes, etc., para 
moldagem e formas. Operações intermédias. Pré-aqueci mento. Arrefecimento. 
Purificação. Filtragem. Impregnação, reves timento e cobertura com compostos 
macromoleculares. Reforço. Impermeabilização. Ligação. Aglutinação. Decoração, etc. 
Operações de moldagem. Cura. Vulcanização. Regeneração. Outras operações químicas 
durante e após a moldagem. Trabalho mecânico. Fabrico. Acabamento 
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678.03 Matérias-primas (primárias) e materiais semiprocessados (intermediários) para a 
indústria da borracha e plásticos. Látex (látex bruto). Coagulados. Borracha em bruto, 
natural (não tratada, não curada). Em bloco, crepe, folha. Materiais compostos. 
Fórmulas. Formas preliminares de vários feitios. Pelotas. Tabletes. Lascas. Pedaços. 
Grumos 

678.04 Materiais auxiliares. Aditivos. Aditivos para o látex. Solventes. Agentes vulcanizantes. 
Agentes de ligação cruzada. Aceleradores. Catalisadores. Iniciadores. Activadores. 
Retardadores de vulcanização. Inibidores de polimerização. Reguladores da cadeia. 
Cargas. Extensores. Ingredientes da composição que exercem mais de uma acção. 
Materiais de coloração. Corantes. Pigmentos. Antioxidantes. Preservativos. 
Estabilizadores. Amolecedores. Plastificadores. Agentes humidificantes. Outros aditivos 
de menor importância 

678.05 Instalações. Máquinas. Equipamento. Instalações, etc., para processos anteriores à 
combinação. Instalações, etc., para tratamento de coagulados, borracha em bruto, etc. 
Instalações para trituração. Instalações para mistura. Instalações para classificação. 
Instalações e máquinas para a pré-moldagem. Máquinas de fazer tabletes. Máquinas de 
fazer tijolos. Instalações, etc., para operações intermédias. Instalações de aquecimento e 
secagem. Equipamento para revestimento. Instalações para imersão. Instalações para 
vaporização. Instalações para moldagem. Instalações para cura. Instalações para 
vulcanização. Instalações para trabalho mecânico. Instalações para fabrico. Instalações 
de acabamento 

678.06 Aplicações dos materiais macromoleculares. Produtos acabados. Produtos do látex. 
Composições e misturas. Lubrificantes. Graxas. Tintas. Vernizes. Adesivos. Produtos não 
curados. Produtos não vulcanizados. Produtos de borracha em bruto. Produtos curados. 
Produtos vulcanizados. Pneus, pistas e dispositivos de tracção semelhantes. Artigos 
impregnados. Artigos impermeabilizados. Tecidos impregnados, impermeabilizados. 
Objectos moldados. Moldagem. Moldes. Produtos decorados. Produtos pintados. 
Produtos de superfície acabada 

678.07 Classificação segundo características especiais. Materiais termo- fixos em geral. 
Materiais termoplásticos em geral. Elastómeros. Materiais elásticos em geral. 
Plastómeros. Materiais moles. Materiais duros. Materiais rígidos, etc.  

678.09 Materiais resultantes de processos específicos. Produtos resultantes da redução. 
Produtos resultantes da oxidação, etc. 

678.4 Borracha natural. Outras substâncias macromoleculares naturais que contêm apenas 
carbono e hidrogénio 

678.43 Derivados com baixo teor de enxofre. Borracha vulcanizada mole 

678.44 Derivados com alto teor de enxofre. Borracha vulcanizada dura. Ebonite. Vulcanite 

678.46 Derivados de enxofre regenerados. Borracha regenerada 

678.47 Derivados da borracha natural (excepto a vulcanizada) 

678.48 Gura-percha. Balata. Chicle. Guaiuie, etc. 

678.5 Plásticos (especialmente os semi-sintéticos, baseados em celulose, proteínas e outras 
substâncias macromoleculares naturais, que contêm carbono, hidrogénio e oxigénio, 
ou outros elementos) 
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678.54 Plásticos à base de celulose ou derivados 

678.55 Plásticos à base de compostos (excepto de celulose), que contêm apenas carbono, 
hidrogénio e oxigénio 

678.56 Plásticos à base de proteínas ou compostos de nitrogénio naturais (com ou sem oxigénio 
e/ou enxofre) 

678.58 Plástico à base de piche, resinas e outras substâncias naturais, não convencionalmente 
consideradas como macromoleculares 

678.6 Produtos sintéticos da policondensação. Policondensados. Resinas sintéticas. Fibras 
sintéticas, etc. (os policondensados sintéticos são aqui considerados como resultando 
da interacção de pelo menos dois componentes, em que cada um integra um grupo 
existente em um, ou mais compostos) 

678.62 Policondensados sintetizados dos grupos -CHO 

678.63 Policondensados sintetizados dos grupos -OH cíclicos 

678.64 Policondensados sintetizados dos grupos -OH acíclicos 

678.65 Policondensados sintetizados dos grupos –NH 

678.66 Policondensados sintetizados dos grupos -NC 

678.67 Policondensados sintetizados dos grupos -COOH 

678.68 Policondensados sintetizados dos grupos C0, de grupos que  contêm halogénio, de 
grupos que contêm enxofre e de outros grupos funcionais 

678.7 Produtos sintéticos da polimerização. Polimerizados. Borrachas sintéticas 

678.71 Polímeros de hidrocarbonetos em geral 

678.74 Polímeros monolénicos 

678.76 Polímeros multilénicos (com dois em mais reactivos =C ou um ou mais C) 

678.8 Vários materiais macromoleculares não incluídos em 678.4/.7 

678.82 Compostos macrocelulares sintéticos obtidos parcialmente pela saturação das ligações 
carbono-carbono 

678.83 Polímeros orgânicos não incluídos noutra classe 

6 78.84 Polímeros que contêm silicone 

678.85 Polímeros que contêm fósforo. Polímeros de fosfonato 

6 78.86 Polímeros baseados em outros elementos inorgânicos 

679 INDÚSTRIAS BASEADAS EM DIVERSOS MATERIAIS PROCESSÁVEIS 

679.7 Indústria de cabos e cordas 
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679.7.02 Processos de fabrico, processamento e tratamento. Processos de fabrico, 
processamento e tratamento de arames, fios ou fitas (entrançado resistente). Processos 
de fabrico de arame trançado ou de fios torcidos. Processos de cobertura dos fios. 
Processos de condicionamento. Processos de junção de arames e de cobertura de capas. 
Processos de tratamento especiais. Outros métodos 

679.7.03 Matérias-primas. Matérias-primas para cabos e cordas. Matérias--primas para 
coberturas e capas 

679.7.05 Máquinas, equipamento, instalações, fábricas e ferramentas. Equipamento e máquinas 
para fabrico de arames separados, fios ou fita (entrançado resistente). Equipamento e 
máquinas para cobertura. Equipamento e máquinas para junção de cabos e cobertura de 
capas. Instalações ou máquinas especiais 

679.72 Nota: Especificar materiais por -03... (Tabela 1k) 

679.73 Fabrico de fios, cordas e fios de arames (especialmente de fios de aço, cabos de aço e 
cordas de aço). Fabrico de fios e cabos, segundo a função. Revestimento de fios, cabos e 
cordas de fios (especialmente de aço), segundo a função. Fabrico de almas de cabos e 
cordas de fios (especialmente de aço). Fabrico de fios, cabos e cordas de arames 
(especialmente de aço), segundo o tipo de fabrico. Fabrico de fios, cabos e cordas de 
arames (espe cialmente de aço), segundo o campo de aplicação. Projecto, fabrico e 
montagem de terminais, acabamentos, conexões dos cabos e fios de aço. Testes a 
matérias-primas, produtos semi- fabricados e produtos acabados. 

Nota: Especificar materiais por -03... (Tabela 1k) 

679.74 Fabrico de fios e cabos para condução de electricidade (condu tores de energia eléctrica 
e sinais). Fabrico de condutores, segundo a função. Revestimento (incluindo camadas 
líquidas e gasosas) de condutores, almas e fios segundo a função. Fabrico de almas de 
cabos (não condutores). Enchimento. Fabrico de fios e cabos, segundo a construção. 
Fabrico de fios e cabos segundo o campo de aplicação. Projecto, fabrico e montagem de 
partes necessárias à aplicação de fios e cabos. Testes a matérias-primas e produ tos 
acabados. 

Nota: Especificar materiais por -03... (Tabela 1k) 

679.76 Fabrico de cabos de fibras ópticas 

679.8 Tecnologia da pedra. Indústria da pedra 

679.8-2 Cores das pedras sintéticas. 

Nota: Os auxiliares 62-2... não se aplicam em 679.8 e respectivas subdivisões 

679.8.02 Processos e operações do trabalho em pedras. Trituração e polimento de pedras. 
Tratamento da superfície das pedras. Limpeza 

679.8.05 Ferramentas e máquinas para trabalho em pedras. Equipamento para aplainamento. 
Equipamento para fresagem. Equipamento para trituração. Equipamento para 
polimento. Equipamento para corte. Equipamento para tornear. Tornos mecânicos. 
Equipamento para perfuração. Equipamento de limpeza. Equipamento para fender 

679.8.06 Produtos de pedra 

6 79.82 Pedras artificiais feitas por srntese quimica. Pedras preciosas sintéticas. Pedras 
sintetizadas em laboratório, de composição análoga à das pedras preciosas naturais 
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679.85 Pedra natural. Pedra de construção. Pedras para movimentos. Cantaria 

679.86 Diversos minérios e terras nao preciosos 

679.87 Pedras preciosas e semipreciosas 

679.89 Outras pedras. Pedras muito duras 

679.9 Tecnologia de outros materiais naturais processáveis 

679.91 Âmbar. Mccrschaum (sepiolita) 

679.92 Conchas (de animais). Casco de tartaruga. Madrepérola 

679.93 Corais. Corais genuínos. Corais negros. Corais de origem vegetal 

679.94 Corozo. Marfim-vegetal 

68 INDÚSTRIAS, ARTES E OFÍCIOS DE ARTIGOS ACABADOS OU MONTADOS 

Nota: Os auxiliares -1/-9, das classes 62-1/-8 e 66-9 são aplicáveis em toda a classe 68, 
excepto -1 em 687 e -3 e -6 em 681.6 

681 INSTRUMENTOS E MECANISMOS DE PRECISÃO 

681.1 Aparelhos com mecanismo de roda ou de motor 

681.11 Relojoaria. Fabrico de relógios. Cronómetros sem transmissão mecânica. Cronómetros 
antigos. Cronómetros não portáteis. Cronómetros portáteis (usados por pessoas). 
Relógios. Relógios de bolso, relógios de corrente para usar na algibeira. Relógios de 
pulso. Outros tipos de relógios. Relógios de anel. Relógios de alfinete de peito. Relógios 
de pendente. Sistemas de relógio. Relógios-mestre. Cronógrafos. Dispositivos de 
controle e transmissão da hora. 

Nota: Especificar detalhes dos mecanismos dos relógios utilizando -11-9 das classes 62-
1/-8 e 66-9 

681.12 Medidores de consumo. Medidores industriais. Fluxómetros. Contadores, etc. Métodos 
de medição. Contadores de fluidos. Dispositivos de medição de líquidos, gases e 
vapores. Contadores de gases e vapores. Medidores de substâncias em pó ou granulosas 
secas. Dispositivos de contagem, de totalização. Calorímetros. indicadores de nível ou de 
fase para recipientes, vasilhames 

681.13 Máquinas automáticas (de inserção de fichas, moedas, etc.). Máquinas de venda. 
Máquinas automáticas de venda. Máquinas automáticas para inserção de moedas. 
Aparelhos de captação de moedas em geral. Máquinas automáticas para fornecimento 
de objectos transformados pela própria máquina. Máquinas automáticas que fornecem 
etiquetas metálicas gravadas. Máquinas automáticas para tirar fotografias. Máquinas 
automáticas para apresentação de fotografias. Para exibição de cenas animadas 
(cinescópio, mutoscópio, etc.). Máquinas automáticas para rádio, televisão, aparelhos de 
som. Máquinas automáticas para aluguer automático. Máquinas automáticas para 
venda de objectos ou provisões. Máquinas automáticas de venda. Outros tipos de 
máquinas automáticas 

681.17 Dispositivos de registo e controle. Caixas registadoras com meca nismos de registo. 
Caixas registadoras. Máquinas para trocar, seleccionar, distribuir e contar dinheiro. 
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Máquinas de bilhetes. Máquinas de obliterar. Máquinas de franquear. Dispositivos de 
controle pessoal. Relógios de ponto. Dispositivos de controle do horário. Relógios de 
vigia, de ronda (para os aspectos de relojoaria ver 68 1.1 1). Mecanismos de controle do 
tempo (para os aspectos de relojoaria ver 681.1 1). Máquinas para lotarias, jogos de 
azar, apostas, etc. Dispositivos de contagem de pontos, apostas e votos. Máquinas de 
votação. Dispositivos para sortear lotaria, bingo, etc. Totalizadores. Dispositivos de 
controle para activação de máquinas. Outros dispositivos de controle. Dispositivos de 
verificação de identidade, cartões de crédito, etc. 

681.18 Máquinas de selecção. Máquinas de codificação e descodificação. Dispositivos de 
selecção para classificação segundo o peso. Dispositivos de selecção para classificação 
segundo as características físicas diversas. Dispositivos de selecção para classificação 
segundo a forma. Máquinas para classificação de correio. Dispositivos criptográficos. 
Máquinas de codificação, de criptografia. Máquinas de descodificação, de decifração 

681.2 Fabrico de instrumentos em geral. Instrumentação. Instrumentos de medida e o seu 
fabrico. Balanças. Dispositivos de pesagem 

Nota: Especificar pormenores dos instrumentos por -1/-9 das classes 62-1/-8 e 66-9 

681.26 Máquinas de pesagem. Balanças. Balanças de travessão. Balanças com fiel deslizante ou 
tensor. Balanças romanas. Balanças de plataforma com elo de Roberval (ou outros 
dispositivos semelhantes). Balanças de plataforma com sistema de alavanca (para 
grandes cargas comerciais). Balanças de mola. Outros tipos de mecanismos de pesagem 
não automáticos. Mecanismos de pesagem automática. Outros tipos de mecanismos de 
pesagem, segundo o uso ou finalidade 

681.5 Engenharia de controle automático. Tecnologia da cibernética e da automação. 
Sistemas de controle. Técnicas de controle. Equipamento de controle. Tecnologia da 
cibernética e da automação 

681.5.01 Princípios e teoria da engenharia de controle. Análise. Síntese. Identificação, 
modelagem, parâmetros, etc. Simulação (sistemas de controle). Identificação, 
modelagem, parâmetros, etc. 

681.5.03 Desempenho dos sistemas. Resposta à frequência. Circuitos dinâmicos estandardizados. 
Estabilidade. Frequência de res posta logarítmica. Estabilidade 

681.5.04 Diagramas 

681.5.07 Sensibilidade. Precisão. Contro)abilidade. Observabilidade 

681.5.08 Medição: instrumentos, registo, etc. 

681.5.09 Falhas e defeitos do sistema de controle. Métodos de correcção 

681.51 Sistemas de controle automático em geral. Características cibernéticas e técnicas 

681.52 Sistemas e controladores de controle automático segundo o princípio da acção 

681.53 Sistemas de controle automático segundo a variável física con trolada. Sistemas de 
controle para variáveis mecânicas. Sistemas de controle para variáveis fluidas. Sistemas 
de controle para variáveis acústicas. Sistemas de controle para varáveis ópticas. 
Sistemas de controle para variáveis térmicas. Sistemas de controle para variáveis 
eléctricas e magnéticas. Sistemas de controle para variáveis nucleares e radioactivas 

681.54 Sistemas de controle para constituição, estado e proprieda des químicas. Sistemas de 
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controle para composição química e propriedades químicas ou fisicoquímicas. Sistemas 
de con trole para variáveis químicas no estado sólido. Sistemas de controle para 
variáveis químicas no estado líquido. Sistemas de controle para variáveis químicas no 
estado gasoso. Siste mas de controle para constituição de fase 

681.58 Componentes de sistemas automáticos de controle. Servo-componentes. 
Amplificadores. Servo-amplificadores. Relés. Transdutores, Sensores 

681.6 Máquinas e equipamento de reprodução gráfica 

Nota: Os auxiliares -3 e -6 da classe 62-3 e 62-6 não se aplicam em 681.6 e suas 
subdivisões 

681.6-3 Processos de impressão 

681.6-32 Impressão tipográfica, em relevo 

681.6-33 Diagrafia. Impressão com estêncil e tela 

681.6-34 Impressão planográfica 

681.6-35 Impressão a entalhe 

681.6-6 Máquinas de reprodução gráfica segundo as diversas características 

681.6-61 Equipamento segundo a cor da tinta 

681.6-62 Equipamento segundo o número de cores 

681.6-63 Máquinas segundo o estado da tinta, etc., usadas 

68 1.6-64 Impressão sem tinta (efeito de relevo). Gravação em relevo 

681.6.09 Máquinas combinadas (para mais de um processo de impressão) 

681.61 Máquinas de escrever. Máquinas de taquigrafia, estenografia.Máquinas de composição. 
Equipamento para produção de superfícies de impressão. Máquinas de escrever em 
geral. Máquinas de escrever especializadas, segundo o objectivo. Máquinas e 
equipamento para produção de tipos. Tipos de impressão. Máquinas e equipamento 
para composição tipográfica. Máquinas e equipamento para produção de chapas de 
impressão em relevo. Máquinas e equipamento para produção de superfícies de 
impressão sem relevo 

681.62 Máquinas de reprodução gráfica. Máquinas impressoras. Maquinaria auxiliar de 
impressão. Máquinas impressoras para escritórios, para uso administrativo e em 
laboratório. Máquinas duplicadoras. Máquinas impressoras para escritórios, para uso 
administrativo e em laboratório. Máquinas duplicadoras.  Impressoras, prelos manuais. 
Impressoras planas. Máquinas de impressão em relevo. Máquinas impressoras 
tipográficas. Máquinas impressoras de processos que não usam relevo. Máquinas 
impressoras para finalidades especiais. Dispositivos para marcação, numeração e 
datação. Equipamento auxiliar para trabalhos de impressão. Máquinas impressoras 
combinadas 

681.65 Acessórios para trabalhos de impressão. Massas e materiais diversos. Matrizes e blocos 
de impressão. Metais usados na impressão. Rolos para colocação de tinta, para molhar, 
para limpeza, etc. 
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681.7 Aparelhos e instrumentos ópticos 

Nota: Especificar detalhes de instrumentos ópticos utilizando -1/-9 das classes 62-1/-8 e 
66-9 

681.7.01 Teoria e características gerais dos instrumentos ópticos 

681.7.02 Processos de produção dos elementos ópticos 

681. 7.03 Materiais para fabrico de aparelhos ópticos. Vidros ópticos e outros materiais 

681.7.04 Materiais auxiliares para fabrico de aparelhos ópticos 

681.7.05 Equipamento, instalações, maquinaria, ferramentas, etc., para fabrico de instrumentos 
ópticos 

681.7.06 Elementos ópticos 

681.7.07 Elementos mecânicos para instrumentos ópticos 

681.7.08 Princípios gerais e teoria da medição óptica e do desenho dos aparelhos de medição 
óptica 

681.72 Lentes de aumentar. Microscópios 

681.73 Óculos. Monóculos. Lentes de contacto 

681.75 Telescópios. Binóculos 

681.77 Câmaras. Projectores. Colimadores 

681.78 Instrumentos de medição e observação óptica e optoeléctrica. Instrumentos ópticos 
astronómicos. Instrumentos de medida geodésica e fotogramétrica. Instrumentos de 
teste e medição para óptica médica e oftalmológica. Instrumentos para medir 
propriedades ópticas. Instrumentos ópticos para determinar pro priedades não ópticas. 
Instrumentos para medir propriedades geométricas. Instrumentos de medida do 
comprimento, medida de distância. Instrumentos de medida de ângulos, divisão em 
ângulos. Goniómetros. Instrumentos de medida coordenada. Ins trumentos de medida 
de área. Instrumentos interferométricos 

681.8 Acústica técnica. Instrumentos musicais 

681.81 Instrumentos musicais em geral. Instrumentos musicais segundo o timbre 

681.816/.819 Instrumento específicos 

681.816 Instrumentos de teclado. Pianos. Cravos. Órgãos 

681.817 Instrumentos de corda. Cordofónios. Instrumentos de arco.Família dos violinos. Família 
das violas 

681.818 Instrumentos de sopro. Aerofónios. Instrumentos de metal. Instrumentos de sopro de 
metal. Instrumentos de sopro de madeira. Flautas 

681.819 Instrumentos de percussão. Idiofónios. Membrafónios. Instrumentos de percussão com 
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placas ou tubos acústicos. Sinos, carrilhão. Sinos tubulares. Glockenspiele, sistros. 
Vibrafones. Pavilhões chineses (conjuntos de sinos). Gongos. Címbalos. Pratos. 
Chocalhos. Maracas. Castanholas. Matracas. Triângulos. Pandeiros 

681.82 Instrumentos musicais mecânicos e eléctricos 

681.821 Aerofónios mecânicos 

681.822 Dispositivos musicais mecânicos com mecanismo de pente pinçado. Caixas de música 

681.823 Pianos mecânicos. Pianolas 

681.824 Dispositivos mecânicos de execução musical para instrumentos de teclado. Mecanismos 
de cilindros com pinos. Mecanismos de rolos perfurados 

681.825 Orquestrions (orquestrinas) 

681.826 Carrilhão. Glockenspielc, sistros mecânicos. Movimentos que produzem melodia de 
sinos. Instrumentos com diversos processos de produção de som 

681.827 Instrumentos mecânicos de cordas (tangidas, percutidas ou picadas) 

681.828 Instrumentos musicais que utilizam fenómenos físicos especiais. Produção de som 
eléctrico e electrónico 

681.83 Dispositivos auxiliares para ensino da música. Outros acessórios musicais 

681.831 Dispositivos para ensino e prática de música 

681.835 Acessórios para partituras musicais 

681.84 Gravação e reprodução de som. Questões gerais sobre a gravação do som. Análise do 
som. Medição da altura e do volume. Gravações de prova. Máquinas de reprodução do 
som e equipamentos áudio em geral. Máquinas cilíndricas. Fonógrafos cilíndricos. 
Máquinas toca-discos. Fonógrafos de disco. Gramofones. Máquinas para gravações 
múltiplas. Reproduções para mais do que um cilindro ou disco. Máquinas com mudança 
de discos automática. Máquinas de gravação e reprodução de som segundo o processo 
fisico empregado. Máquinas de gravação e reprodução de som segundo a aplicação. 
Máquinas de ditado, dictafones. Máquinas de reprodução de som combinadas com 
outros equipamentos (por exemplo, com equipamento cinematográfico, relógios, 
móveis) 

681.85 Produção dos suportes de gravação. Discos (e outros suportes). Fabrico de suportes 
cilíndricos. Fabrico de suportes em disco. Fabrico de discos compactos (cDs) para 
gravação de som. Fabrico de fita magnética para gravação de som. Fabrico de fita óptica 
para gravação de som. 

Nota: Especificar materiais utilizando -03... (Tabela 1k) 

681.88 Dispositivos de detecção, localização, direccionamento e alcance de som. Na atmosfera. 
Métodos e equipamento de sonar. Localização de objectos subaquáticos. Determinação 
do eco e do seu alcance. Fixação e localização por medição em larga escala 

681.89 Outros dispositivos e instrumentos acústicos. Dispositivos de detecção de vibrações 
mecânicas (por exemplo, na pesquisa geológica, no teste de máquinas) 
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681.9 Máquinas para entalhar, lavrar, esculpir. Reprodução de for mas em relevo 

68 1.92 Equipamento para pirografia, relevo, entalhe, etc. Equipamento para gravar e esculpir a 
quente. Para pirografia, pirogravura, marcar a ferro quente. Equipamento para 
reproduzir formas em relevo. Equipamento para reproduzir formas em relevo sobre 
superficies de metal. Equipamento para desbaste e abertura de ranhuras ou chanfros 

681.93 Equipamento para reprodução de formas em relevo. Equipamentopara reprodução de 
esculturas (fac_símile, redução, ampliação).Dispositivos para tomar as medidas a uma 
escultura. Equipamentopara reprodução de maquetes, modelos. Equipamento para 
cópiado contorno de moldes. Equipamento para tirar moldes de partes do corpo 
humano e de outros objectos artísticos 

681.94 Equipamento para cinzelar, entalhar. Equipamento para fresarou entalhar superficies 
cilíndricas, rolos, etc. Máquinas para cortar rodas de engrenagem. Máquinas para cortar 
superfícies de fixação fresadas ou serrilhadas em rodas de comutação (engrenagem), 
puxadores, etc. Máquinas para cortar linhas rectangulares ou paralelas em superficies 
planas. Máquinas para hachurar, para fazer hachuras simples ou em rede. Equipamento 
para trabalho em guilhochês 

682 FERRARIA. TRABALHO DE FORJA. TRABALHO DE FERREIRO. FERRAGENS MANUAIS 

682.1 Ferraria. Trabalho de ferreiro. Ferrador 

682.12 Ferraduras de uma só peça 

682.13 Ferraduras múltiplas 

682.14 Ferraduras macias. Protectores de cascos de animais. Inserções macias 

682.15 Ferraduras para animais, sem ser equídeos. Ferraduras para fissípedes 

682.17 Rompões de ferradura. Garras 

682.18 Métodos e dispositivos de protecção de cascos de animais 

682.3 Forja de ferramentas. Forja de ferramentas cortantes 

682.5 Ferragens para mobiliário 

682.6 Ferro trabalhado para construção 

682.62 Grades. Balcões. Gradis. Balaustradas 

682.64 Ferro trabalhado ornamental. Letreiros, placas, etc. 

683 FERRAGENS. SERRALHARIA. TRABALHO DE FERREIRO. FABRICO DE LAMPIÕES. FABRICO 
DE GARRAFAS. UTENSÍLIOS PARA AQUECIMENTO 

683.1 Ferragens. Serralharia 

Nota: Classificar aqui questões gerais e informações sobre o fabrico de vários tipos de 
ferragens. Os tipos particulares de ferragens devem ser classificados no número 
específico para o tema, como por exemplo 621.88, dispositivos para prender ou fixar 
(grampos, parafusos, etc.) 
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683.3 Serralharia. Aprestos de porta 

683.31 Trancas. Ferrolhos 

683.33 Fechaduras. Chaves 

683.34 Contentores e áreas para salvaguarda de valores. Caixas fortes. Cofres fortes. Caixas de 
segurança de dinheiro. Caixas de segurança para documentos. Cofres. Cofres de parede. 
Salas de segurança. Depósitos de segurança 

683.35 Dispositivos de segurança em geral. Dispositivos de fechamento de segurança. Correntes 
de segurança das portas. Dispositivos de segurança das janelas (travas, fechos de 
janelas, etc.) 

683.36 Gonzos. Pinos de gonzos. Acessórios para portas e janelas. Gonzos de junta. Carretilhas 
para portas de correr 

683.3 7 Fechos, travas, retentores, etc., para portas e janelas. Fechos de porta. Dispositivos de 
fecho automático para janelas, por tas, venezianas (activados pelas condições 
atmosféricas, etc.). Travas de porta e janela (para impedir que batam) separadas ou 
combinadas com fechos. Calços para janelas, portas, vene zianas (para manter em 
posição aberta). Dispositivos para clarabóias, grades, janelas corrediças, persianas de 
enrolar 

683.5 Acessórios para engarrafamento e distribuição 

683.51 Vasilhames e acessórios para servir e beber. Garrafas. Frascos. Canecas. Jarros 

683.53 Tampas em geral. Tampos, tampas, rolhas, etc. 

683.54 Dispositivos para impedir o reenchimento de garrafas. Válvulas que impedem a 
reutilização das garrafas 

683.55 Lacres e outros dispositivos de segurança para tampas 

683.56 Lavagem, enchimento e vedação dos vasilhames. Dispositivos para abrir e servir 

683.58 Suportes para copos de cerveja. Avaliadores de cerveja, de marcas de referência, etc. 

683.8 Candeeiros a combustível ou de chama 

683.86 Detalhes dos candeeiros a combustível. Reservatórios de lâmpada. Fixadas de 
reflectores, etc. 

683.87 Queimadores. Queimadores de pavio. Buchas de pavio, etc. 

683.88 Dispositivos de ignição e de extinção da chama 

683.89 Outras partes e acessórios. Cilindros de lâmpada. Pára-brisas. Suportes 

683.9 Aparelhos de aquecimento. Estufas 

683.92 Lareiras, fornos e fogões de cozinha em geral 
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683.93 Lareiras abertas para aquecimento do ambiente. Lareiras. Grelhas 

683.94 Lareiras fechadas para aquecimento do ambiente. Estufas 

683.95 Equipamento de cozinha. Fogões de cozinha 

683.96 Pequenos aparelhos portáteis de aquecimento 

683.97 Aquecedores de água. Reservatórios de água quente 

683.98 Acessórios para aparelhos de aquecimento. Acendedores (por exemplo: acendedores de 
gás). Ferros de activar o fogo 

684 INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO E INDÚSTRIAS AFINS. FABRICAÇÃO DE MÓVEIS. 
ESTOFAMENTO 

684.4 Indústria do mobiliário. Projecto e fabrico de móveis 

684.4.03 Reprodução de móveis. Reprodução de estilos históricos 

684.4.04 Mobiliário segundo os materiais utilizados na construção 

684.4.05 Fabrico de móveis: processos e equipamento 

684.4.07 Móveis estofados 

684.41 Componentes de móveis. Acessórios de móveis 

684.42 Camas. Berços. Divãs. Sofás 

684.43 Móveis para sentar. Cadeiras. Bancos. Tamboretes 

684.44 Mesas. Escrivaninhas. Bancadas de trabalho 

684.45 Armários. Arcas. Cómodas. Armários com prateleiras. Móveis divisórios de ambiente 

684.46 Estantes. Prateleiras. Cabides de pé. Suportes 

684.49 Artigos de mobiliário menores 

684.6 Envernizamento. Marchetaria. Embutidos, etc. 

684.61 Envernizamento. Adição de outros materiais. Adição de plásticos, de metais 

684.62 Embutidos 

684.63 Marchetaria 

684.64 Trabalhos em relevo. Guarnição com pérolas, contas. Ornamentação 

684.65 Acabamentos artísticos pintados e similares 

684.7 Estofamento, Roupa de cama. Cobertas. Cortinas 
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684.72 Roupa de cama. Colchões. Colchas 

684.73 Estofamento 

684.74 Capas para móveis. Capas soltas para móveis 

684.75 Cortinas para salas. Cortinas para janelas. Cortinados de parede. Tapeçarias 

684.76 Cortinas para fins especiais. Cortinas para funerais. Cortinas para festas dentro e fora de 
casa 

685 SELARIA. CALÇADO. LUVAS. EQUIPAMENTOS DE VIAGEM. JOGOS E OUTROS 

685.1 Selaria. Fabrico de arreios 

685.11 Coberturas para veículos 

685.12 Selaria propriamente dita. Selas e arreios para cavalos e outros equídeos 

685.14 Fabrico de arreios. Selas e arreios para cavalos de tiro e outros equídeos. Selas para 
carga. Cestos. Arreios para tracção. Arreios para trenó 

685.15 Esporas. Fabrico de esporas e estribos. Outros acessórios. Freios. Fivelas. Objectos de 
metal para cavalo 

685.16 Fabrico de arreios especiais. Equipamento para animais não equídeos 

685.17 Chicotes. Barrigueiras. Tirantes, etc. 

685.2 Acessórios do vestuário. Equipamentos de couro e outros 

685.22 Equipamentos usados na cintura. Cintos. Fivelas para cintos e outros acessórios 

685.23 Equipamentos usados ao ombro. Faixas a tiracolo. Boldriés. 

Boldriés de espingarda. Suspensórios de calças 

685.24 Equipamentos para protecção de braços e mãos. Protectores de manga. Protectores de 
braços. Regalos 

685.25 Equipamento para protecção do corpo. Aventais de couro. Couraças. Coletes salva-vidas 

685.3 Calçado. Outros auxiliares para a locomoção 

685.34 Indústria de calçado. Fabrico de sapatos. Fabrico de botas 

685.34.01 Moda, design do calçado. Propriedades e defeitos. Processos de prova. Características 
físicas e mecânicas do fabrico do calçado. Processos de prova. Falhas e danos. Controlo e 
correcção 

685.34.02 Procedimentos da produção de calçado. Processos de preparação. Processos repetidos 
em fases diferentes da produção de calçado. Processos especiais do fabrico do calçado 
ou de partes do calçado em polímeros. Fabrico de gáspeas. Montagem de calçado. 
Acabamento de calçado e respectivos componentes 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

482 

685.34.03 Principais matérias-primas usadas no fabrico de calçado 

685.34.04 Materiais auxiliares usados no fabrico de calçado. Materiais auxiliares para a montagem 
de calçado 

685.34.05 Máquinas e ferramentas para fabrico de calçado 

685.34.07 Partes do calçado. Produtos intermédios. 

Nota: Especificar materiais por -3... da tabela 1k 

685.34.08 Resíduos da produção de calçado 

685.341 Calçado segundo diversas características 

685.343/.348 Calçado para fins especiais 

685.343 Calçado para uso diário 

685.344 Calçado para ocasiões festivas. Calçado de luxo. Calçado para festas 

685.345 Calçado profissional 

685.346 Calçado para actividades desportivas 

685.348 Calçado higiénico e ortopédico 

685.36 Calçado e acessórios especiais para viajar no gelo, neve e água 

685.361 Patins para gelo e acessórios 

685.362 Patins de rodas e acessórios. Pranchas para deslizar no gelo 

685.363 Calçado para a neve. Esquis. Acessórios (por exemplo: bastões de esqui) 

685.364 Esquis aquáticos. Acessórios 

685.37 Equipamento para andar em terrenos de características especiais. Dispositivos para 
ampliar a força do salto. Varas de saltar 

685.38 Apoios para andamento e locomoção destinados a doentes e acidentados 

685.381 Muletas 

685.382 Pernas de madeira. Pés de madeira 

685.383 Cadeiras de rodas 

685.4 Luvas. Fabrico de luvas 

685.41 Luvas de couro comum. Luvas de criança 

685.42 Luvas de cano comprido em couro, guantes. Luvas até ao coto velo, luvas de cerimónia. 
Luvas de fantasia para senhora 
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685.43 Luvas de couro forradas. Luvas de pele 

685.44 Luvas de tecido, cortado e costurado 

685.45 Luvas de borracha 

685.46 Luvas inteiramente tecidas. Luvas de tricô. Luvas de renda 

685.5 Artigos de viagem. Equipamento de campismo 

685.51 Bagagem. Malas de porão. Malas de mão. Sacos 

685.53 Equipamento de campismo 

685.54 Dispositivos para transporte de carga. Equipamento para elevação ou transporte de 
objectos muito pesados. Ganchos, fatei xas, correias. Transportador de contentores 
(com bolsas, etc.) 

685.55 Guarda-chuvas, etc. Bengalas 

685.59 Outros artigos de viagem. Portadores ou protectores de etiquetas. Protecções contra 
mosquitos, mosquiteiros. Dispensários de campanha. Estojos de primeiros socorros 

685.6 Equipamentos de desportos e jogos. Equipamentos e instalações para atletismo, 
ginástica, exercícios físicos, musculação 

685.61 Questões gerais 

685.62 Equipamento e instalações para jogos de movimento e destreza. Cordas para saltar. 
Arcos e varas. Piões. Berlindes. Malhas. Ioiôs 

685.63 Equipamento e instalações para jogos de bola e arremesso 

685.64 Equipamento e instalações para ginástica, atletismo, acrobacia 

685.65 Equipamento e instalações para patinagem no gelo, esqui, tobogã, etc. 

685.68 Equipamento para a prática de boxe e luta-livre. Ringues de boxe e luta-livre 

685.7 Equipamento para alpinismo, escalada. Equipamento para natação 

685.72 Equipamento para alpinismo, escalada. Ganchos, arpões. Ferros de escalar, pitões, etc. 
Equipamento de cordas. Machados, picaretas para gelo. Solas com tachas de metal para 
caminhar no gelo 

685.73 Equipamento e instalações para natação. Barbatanas para mergulho. Dispositivos para 
flutuar (bóias circulares, braçadeiras, etc.). Equipamento para jogos aquáticos, incluindo 
balizas, etc. 

685.8 Equipamento para jogos de tabuleiro e mesa 

685.81 Equipamento e acessórios para jogos de cartas 

685.82 Equipamento e acessórios para jogos de azar. Dados. Copos de dados, etc. Equipamento 
de roleta. Equipamento para loto, tômbola, bingo, etc. 
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685.84 Acessórios para jogos de tabuleiro 

685.85 Equipamento e acessórios para jogo de modelo ou puzzles que requerem paciência ou 
destreza 

685.87 Equipamento e acessórios para jogos de bola e taco 

685.88 Equipamento para ténis-de-mesa. Mesas, redes, bolas, raquetes de pingue-pongue 

686 ENCADERNAÇÃO. METALIZAÇÃO. FABRICO DE ESPELHOS. ARTIGOS DE PAPELARIA 

686.1 Encadernação de livros 

686.1.01 Teoria. Limitações. Defeitos 

686.1.02 Processos de encadernação 

686.1 .03 Materiais e acessórios para encadernação de livros. Materiais para processamento das 
folhas e cadernos. Fio para coser. Arame. Anilhas. Espirais. Pentes. Telas. Materiais para 
encadernação, cobertura ou capa. Materiais para dourar, ornamentar. Folhas de cores e 
metais. Ferramentas e outros acessórios da encadernação 

686.1.05 Máquinas de encadernação. Máquinas para passar as folhas e cadernos. Prensas de 
encadernação. Prensas de percussão. Prensas de enfardar, enfardadeiras. Máquinas 
para dobrar. Máquinas e equipamento para reunir folhas e cadernos. Máquinas e 
equipamento para processamento dos livros cosidos (sem capa). Máquinas e 
equipamento para cortar e guilhotinar papel e cartão. Cutelos, cortadores, guilhotinas, 
aparadores. Máquinas e equipamento para produção das capas, coberturas dos livros. 
Máquinas e equipamento para fixar as coberturas ou capas dos livros já cosidos. 
Máquinas de encapar. Máquinas de encadernar em brochura, com capa mole. Máquinas 
para livros (para prensar depois de encapar). Máquinas de encadernar e mecanismos 
especiais que trabalham de forma combinada de modo a produzir produtos industriais 
ou de produção em massa acabados ou semi-acabados. Máquinas de produção em série 

686.11 Encadernação propriamente dita. Encadernação tradicional, à mão. Capas para livros em 
forma de rolo. Caixas de arquivo 

686.12 Encadernação mecanizada, produzida em massa 

686.121 Tipos de brochura, folheto, etc. 

686.122 Tipos de encadernação de livros, encadernação em forma de livro, etc. 

686.125 Técnicas de encadernação de outros produtos. Montagem de mapas e gravuras 

686.126 Colagem de papel e outros materiais a papel, cartão, etc. Plastificação (com película 
transparente, com folha metálica), etc. 

686.4 Metalização. Envernizamento metálico 

Nota: Classificar aqui apenas a metalização de não metais 

686.41 Douração. Aplicação de ouro 

686.43 Prateamento. Aplicação de prata 
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686.45 Bronzeamento. Aplicação de bronze 

686.49 Aplicação de outros metais a não metais 

686.5 Molduras. Confecção de molduras de quadros 

686.6 Vidraçaria. Corte de vidro 

686.7 Espelhos. Fabrico de espelhos 

686.71 Espelhos de mão. Espelhos de bolso. Espelhos de barbear 

686.72 Espelhos de parede (com ou sem moldura). Espelhos como par tes de móveis (por 
exemplo, de guarda-roupas) 

686.74 Espelhos com superfícies curvas. Espelhos côncavos e convexos. Espelhos de secção 
cilíndrica ou cónica 

686.77 Espelhos esféricos. Globos prateados. Reflectores multifacetados 

686.8 Equipamento de escritório. Artigos de papelaria. Acessórios para escrever, desenhar e 
para artistas 

686.81 Blocos de escrever. Livros em branco. Livros de exercícios  

686.82 Álbuns. Álbuns para montagens com cantos adesivos 

686.83 Pastas. Arquivos. Portfolios. Capas, envelopes para documentos. Pastas para 
correspondência 

686.84 Equipamento para ficheiros 

686.86 Equipamento de escritório. Tinteiros. Frascos de tinta. Material de escrita. Réguas. 
Esquadros. Transferidores. Réguas de curvas. Tachas para segurar desenhos. 
Equipamento para selar e mar car. Equipamento para humedecer, colar e franquear. 
Equipamento para abrir e lacrar cartas. 

686.87 Móveis e instalações para escritório. Móveis e recipientes diversos para papéis, 
formulários, etc. Armários para artigos de papelaria. Suportes, apoios, prateleiras para 
livros. Estantes de livros portáteis, móveis e rotativas. Móveis para ficheiros. Armários 
para ficheiros. Recipientes, cestos, para papel usado 

686.88 Acessórios para desenho e artistas em geral. Caixas, estojos para aguarelas, tintas a óleo. 
Potes para tinta. Paletas. Materiais para modelagem. Conjuntos, ferramentas, etc. 
Conjuntos de instrumentos para desenhar ou para matemática. Quadros-negros. Lousas 
de parede. Apagadores de quadro-negro 

687 INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO. FABRICO DE ARTIGOS DEVESTUÁ RIO. INDÚSTRIA DE 
ARTIGOS PARA ESTÉTICA CORPORAL 

Nota: Os auxiliares 687.02 aplicam-se somente a 687.1/.3 e respectivas subdivisões 

687-1 Tipos de têxteis. 

Nota: Subdividir como 677.11.5 
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687.01 Princípios, estética, desenho e outros factores fundamentais. Técnica. Corte. Estilo 

687.02 Técnicas, procedimentos de trabalho. Medidas, medição. Produção de moldes. Corte do 
tecido (com o auxílio dos moldes). Costura 

687.03 Matérias-primas para a indústria do vestuário. Tecidos. Guarnições 

687.05 Ferramentas e maquinaria para a indústria do vestuário 

687.051 Ferramentas e maquinaria para o trabalho preparatório 

687.052 Dispositivos para o corte 

687.053 Máquinas de coser. Equipamento de costura 

687.054 Equipamento para passar e humedecer. Ferros de passar. Tábuas de passar 

687.056 Equipamento auxiliar. Equipamento para marcar. Equipamento para fixação por meio de 
alfinetes 

687.072 Vestuário por medida 

687.073 Pronto-a-vestir 

687.076 Reforços em artigos de vestuário. Forro. Entretela. Enchimento 

687.078 Fechos de vestuario 

687.079 Outros assuntos. Adaptação de tamanhos em artigos de vestuário 

687.1 Vestuário externo. Alfaiataria 

687.11 Vestuário externo de homem 

687.12 Vestuário externo de senhora 

687.13 Vestuário externo de criança 

687.14 Vestuário desportivo 

687.15 Vestuário de gala. Roupas profissionais. Roupas de trabalho. Roupas de casa. Casacos de 
trazer por casa. Vestidos. Robes de banho. Jaquetas de trazer por casa. Uniformes. 
Vestuário para cerimónias oficiais. Vestidos compridos. Túnicas. Casacos de trazer por 
casa. Vestidos. Robes de banho. Jaquetas de trazer por casa 

687.16 Vestuário de teatro e cinema. Roupas para palco, cinema, televisão 

687.17 Artigos de vestuário para protecção geral. Aventais, guarda-pós, etc. 

687.18 Partes do vestuário 

687.2 Roupa interior. Linjjerie 

687.2 1 Roupa interior em geral 
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687.24 Roupa interior lavável 

687.25 Acessórios do vestuário 

687.26 Roupa de cama e mesa 

687.3 Roupas de malha. Gravatas. Dispositivos para prender e proteger as roupas 

687.37 Artigos para usar ao pescoço e acessórios. Gravatas (laços). Plastrão, gravata larga. 
Argolas, alfinetes, clipes, para gravatas e lenços de pescoço 

687.38 Dispositivo para sustentar, prender e proteger os artigos de vestuário. Suspensórios (de 
calças). Cintos. Braçadeiras. Prendedores das pernas das calças (para andar de bicicleta) 

687.39 Outros acessórios de protecção 

687.4 Artigos para a cabeça. Fabrico, confecção de chapéus 

Nota: Os auxiliares 687.02/.078 listados sob 687 não são aplicáveis em 687.4 e 
respectivas subdivisões 

687.42 Chapéus de homem (de feltro, pele, palha, etc.) 

687.43 Bonés de homem 

687.44 Chapéus militares. Capacetes. Barretins. Barretes de pele de urso 

68 7.45 Chapéus de mulher. Chapéus, bonés, boinas. Toucas de banho. Véus de chapéu 

687.46 Chapéus de criança 

687.48 Enfeites de chapéu. Decorações, ornatos de chapéu 

687.5 Industria de artigos para a estética corporal 

Nota: Os auxiliares 687.02/.078 listados sob 687 não se aplicam em 687.5 e respectivas 
subdivisões 

687.51 Manufactura de cabelos artificiais. Fabrico de perucas 

687.53 Cuidados com o cabelo e a barba. Profissão de cabeleireiro. Barbearia 

687.54 Cuidado das unhas. Manicure. Pedicure 

687.55 Cosmetologia. Cuidados de beleza 

687.56 Outros equipamentos auxiliares para tratamentos de beleza 

687.8 Pelaria artificial 

687.84 Pelaria artificial segundo a matéria-prima empregada. Peles, penas, pêlo animal e lã 
artificiais, tecidos sintéticos 

687.9 Indústria das escovas. Vassouras, etc. 

687.92 Escovas segundo o tipo de materiais utilizados no fabrico 
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687.93 Vassouras 

687.95 Escovas de limpeza. Escovas para limpeza de fatos, móveis, carpetes 

687.96 Escovas para lavar. Escovas para lavar garrafas, vidros, barris. Escovas de esfregar 

687.97 Escovas para finalidades especiais 

688 ARTIGOS DE FANTASIA. BRINQUEDOS. ARTIGOS DECORATIVOS 

688.1 Trabalho em marfim 

688.2 Botões. Fabrico de botões 

688.21 Botões em geral 

688.27 Fechos de colarinho. Botões de punho 

688.3 Artigos de fantasia. Lembranças 

688.31 Caixas, estojos. Guarda-jóias 

688.33 Estojos de toalete. Estojos de maquilhagem 

688.34 Estojos, caixas de ferramentas. Bolsas de ferramentas 

688.35 Bolsas. Porta-documentos 

688.36 Bolsas. Carteiras (porta-notas) 

688.4 Flores, plantas e plumas artificiais. Artigos de pêlo 

688.42 Flores artificiais 

688.43 Grinaldas artificiais 

688.44 Coroas, cruzes de flores artificiais 

688.46 Artigos feitos de penas. Penas artificiais 

688.47 Artigos feitos de pêlo. Flores, medalhões, etc., de pêlo 

688.5 Leques 

688.6 Quebra-luzes. Abajures. Reflectores. Biombos. Coberturas para vasos de plantas 
(cachepô) 

688.61 Quebra-luzes e reflectors. Abajures 

688.62 Biombos 

688.63 Coberturas para vasos de plantas (cachepô) 

688.7 Brinquedos. Artigos para divertimento, truques. Decorações 
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688.72 Brinquedos. Bonecas e acessórios para bonecas. Bonecos de dobradiças. Marionetas. 
Títeres. Brinquedos com movimento. Brinquedos mecânicos. Piões. Blindados de 
brinquedo. Capacetes de brinquedo. Trajes, armas, enfeites de índios. Arreios para 
cavalos de brinquedo, etc. 

688.73 Brinquedos musicais. Instrumentos musicais para crianças 

688.74 Equipamento de teatro. Equipamento de cenário. Equipamento de circo. Equipamento 
para auditório de música. Equipamento para parque de diversões. Equipamento de 
teatro. Equipamento para panoramas, dioramas, estereoramas, etc. Equipamento para 
circos, etc. Equipamento para cinemas. Acessórios para apre sentação de filmes. 
Equipmento para espectáculos vistos por luneta, caleidoscópio e outros, acompanhados 
de jogos de cor (por exemplo: música com cores) 

688.75 Vestuário para bailes de máscaras. Acessórios para festas 

688.76 Decorações para cerimónias, celebrações, festividades púbhcas 

688.77 Equipamento para parques de diversões 

688.78 Artigos para efeitos decorativos. Decorações de parede 

688.79 Outros efeitos decorativos. Imitações 

688.9 Artigos diversos menores. Miscelânea 

688.92 Suportes, fechos, ganchos, etc. Pregadoras, alfinetes de flores, etc. Recipientes, suportes 
para guarda-chuvas 

688.93 Artigos para fumadores 

688.94 Recipientes para fósforos. Caixas de fósforos  

688.96 Caixas de dinheiro. Cofres de dinheiro 

689 ARTESANATO AMADOR. PASSATEMPOS TÉCNICOS. HOBBIES 

69 INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. MATERIAIS PARA CONS TRUÇÃO. PROCEDIMENTOS E 
PRÁTICAS DE CONSTRUÇÃO 

Nota: Classificam-se em 69 as informações relativas à indústria da construção em geral, 
incluindo os materiais de construção, componentes, oficios e execução dessas mesmas 
construções. O fabrico dos materiais de construção e componentes é classificado em 
66/67, as questões de engenharia civil em 624/628 e as questões de arquitectura em 72. 
Os auxiliares -1/-9 de 62-1/-8 e 66-9 são também aplicáveis em 69 

69.01 Edificações e suas partes segundo os materiais 

Nota: O auxiliar .01 não se aplica em 691 nem em 693 e res pectivas subdivisões 

69.03 Dimensões, duração, localização e forma das edificações 

69.032 Dimensão das edificações em geral (grandes, médias, pequenas) 

69.033 Edificações desmontáveis, transportáveis e temporárias. Estruturas insufláveis, 
desinsufláveis (estruturas pneumáticas, pressurizadas) 
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69.034 Edificações relacionadas com a água 

69.035 Edificações em regiões de montanha. Edificações subterrâneas 

69.036 Edificações segundo o projecto, a planta horizontal 

69.04 Estática gráfica e analítica para pesquisa e cálculo das edificações. Resistência, 
estabilidade, etc. 

69.05 Terreno, disposição e planta. Construção industrial. Testes de terreno. Falhas de 
construção. Durabilidade e manutenção da construção 

69.051 Selecção e pesquisa do terreno. Estado do terreno no início dos trabalhos 

69.052 Vias de acesso ao terreno. Estradas acabadas. Estradas provisórias 

69.053 Medidas, dimensões das edificações. Altura, largura (frente) e profundidade 

69.054 Delimitação e início das estruturas e das áreas de tráfego planeadas 

69.055 Arranjo e organização do local 

69.056 Preparação dos componentes para construção industrializada. Sistemas de construção 
industrializada 

69.05 7 Industrialização da construção. Processos para incorporação dos componentes pré-
fabricados e estruturas inteiras 

69.058 Testes no local da obra. Pesquisa de estruturas inteiras 

69.059 Manutenção de edifícios 

69.07 Elementos estruturais. Elementos sujeitos a carga 

691 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. COMPONENTES DE CONSTRUÇÃO 

691.1 Materiais de origem orgânica 

691.11 Madeira. Toros. Produtos da madeira 

691.12 Troncos de árvores, caule das plantas. Palha (cobertura de colmo, telhado de colmo). 
Caniços, juncos. Bambus 

691.13 Cortiça. Substitutos da cortiça 

691.14 Papel. Produtos de pasta de papel 

691.15 Outras substâncias vegetais fibrosas. Têxteis. Tecidos 

691.16 Materiais betuminosos. Asfalto. Alcatrão. Pez. Feltro, cartão betuminoso 

691.17 Materiais macromoleculares. Borrachas, plásticos, etc. 

691.18 Materiais de origem animal 
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691.2 Pedras naturais. Outros materiais minerais 

691.21 Pedras naturais (segundo a origem e a composição) 

691.22 Areia, cascalho e agregados similares 

691.26 Diversos minerais e terras inorgânicos económicos 

691.27 Silicatos fibrosos e foliados 

691.3 Pedra artificial. Betão. Aglomerados diversos 

691.31 Pedras artificiais. Pedras reconstituídas. Produtos de gipsita para construção. Pedras de 
silicato de cálcio 

69 1.32 Betão. Elementos de betão para construção 

691.33 Tipos de betão e aglomerados artificiais com elementos aglutinantes diferentes do 
cimento 

691.34 Tipos de betão e aglomerados artificiais com aglutinantes orgânicos. Betão de resina 
sintética. Betão plástico 

691.4 Terra. Taipa. Argila. Barro. Materiais cerâmicos para cons trução 

691.41 Terra seca. Adobe. Lama. Taipa. Argamassa (de argila não queimada) 

691.42 Cerâmica pesada ou argila. Argila queimada 

691.43 Artigos cerâmicos vitrificados, porosos, ou semiporosos 

691.49 Outros artigos de cerâmica. Artigos de porcelana 

691.5 Aglutinantes. Materiais de base 

691 51 Cal 

691.53 Argamassas em geral 

691.54 Cimento. Materiais pozolânicos 

691.55 Rebocos 

691.57 Tintas. Têmperas. Vernizes. Conservantes 

691.58 Materiais de base, enchimento e ligação. Compostos de nivelamento. Mastique. Massa 
de vidraceiro, almécega. Adesivos 

691.6 Vidro. Vidraças. Vidro em placas. Esmalte, etc. 

691.7 Materiais de construção metálicos 

691.72 Metais não ferrosos em geral 
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691.73 Cobre. Ligas de cobre. Bronzes. Latão. Bronze próprio para canhões 

691.74 Chumbo 

691.75 Zinco 

691.77 Metais leves 

691.8 Unidades simples. Ferramentas do construtor 

691.81 Unidades simples pré-fabricadas 

69 1.87 Materiais de construção para reforçamento em geral 

691.88 Acessórios para fixação. Prendedores, fechos. Cavilhas. Pregos. Trancas. Parafusos. 
Grampos. Suportes 

692 PARTES ESTRUTURAIS E ELEMENTOS DA CONSTRUÇÃO 

692.1 Fundações das construções 

692.2 Paredes. Divisórias 

692.2 1 Muros divisórios e paredes divisórias em geral 

692.22 Paredes abaixo do nível de impermeabilização. Partes, paredes abaixo do solo em geral 

692.2 3 Paredes exteriores, externas. Muros circundantes acima do solo em geral 

692.24 Paredes internas. Paredes transversais 

692.25 Paredes divisórias 

692.29 Pormenores das paredes em geral 

692.4 Tectos e telhados. Acessórios do telhado 

692.41 O telhado como cobertura de protecção. Características de resistência ao tempo dos 
telhados e coberturas. Inclinação do telhado. Escoamento e elevação. Ângulo de 
inclinação. Materiais de cobertura. Materiais usados nos telhados 

692.42/.47 Formato dos telhados. Construção dos telhados 

692.42 Sistemas de estrutura planas. Telhados de alta e de baixa declividade 

692.43 Telhados planos. Telhados de terraços. Telhados planos impermeabilizados 

692.44/.47 Sistemas de estruturas tridimensionais 

692.44 Cúpulas. Zimbórios. Tectos abobadados 

692.45 Telhados de conchas (placas curvas de betão) 

692.46 Telhados de placas dobradas 
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692.47 Telhados suspensos 

692.48 Telhados com treliças. Vigas dos telhados planos. Partes estruturais das treliças 

692.49 Partes dos telhados. Pormenores dos telhados 

692.5 Pisos. Pavimentos intermédios. Colocação dos soalhos.Tectos 

692.51 Colocação dos soalhos directamente sobre o chão ou sobre estruturas isolantes 

692.52 Pisos suspensos e altos. Subsolos. Pavimentos. Balcões e galerias interiores 

692.5 3 Colocação dos soalhos. Acabamento, revestimento dos soalhos, incluindo rodapés 

692.54 Tectos. Tectos suspensos 

692.6 Escadas. Rampas. Elevadores. Escadas rolantes 

692.61 Generalidades. Dimensões. Fosso. Número de degraus por andar. Vão e altura livres 

692.62 Tipo de escadas. Escadas fixas 

692.63 Partes das escadas e escadarias 

692.64 Patamares 

692.65 Planos inclinados. Rampas 

692.66 Elevadores 

692.67 Escadas que se movem. Escadas rolantes 

692.7 Partes acessórias das construções 

692.71 Chaminés. Exaustores de fumo. Serpentinas para aquecimento de água 

692.74 Poços de ventilação 

692.75 Canos inclinados para escoamentos diversos, de detritos, etc. 

692.77 Condutas de serviço para canalizações, etc. Condutas para cabos eléctricos. Condutas 
para aquecimento. Condutas para fios tele fónicos 

692.78 Meios de acesso aos serviços. Coberturas horizontais 

692.79 Alçapões. Respiradouros de adega 

692.8 Portas. Portões. Janelas. Aberturas (entradas, etc.) de serviço 

692.81 Portas. Portões 

692.82 Janelas 

692.83 Persianas. Toldos 
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692.84 Dispositivos de ventilação e calafetamento para portas e janelas 

692.86 Bandeiras das portas 

692.87 Aberturas nas portas para serviço e observação. Grades 

692.88 Gradeamento. Gradis. Cercas. Torniquetes. Portas de serviço 

692.9 Partes, equipamentos, acessórios diversos 

692.92 Instalações, acessórios externos. Postes, mastros e suas bases 

692.97 Acessórios, instalações internas. Cabides. Ganchos. Consolas 

693 MAÇONARIA E TRABALHOS RELACIONADOS 

693.1 Alvenaria em pedra natural. Alvenaria de pedras brutas, ligeiramente lavradas ou não. 
Pedras brutas irregulares 

693.12 Corte e lavra de pedras. Dimensão das pedras. Tratamento da superfície 

693.15 Paredes, muros de pedra. Trabalho com pedras irregulares, regulares, assentadas a seco 
ou com argamassa. Ligação. Formato das pedras. Base. Juntas 

693.2 Alvenaria de materiais pré-tratados, pedras, blocos, etc. 

693.21 Alvenaria de pedras naturais lavradas. Alvenaria de pedra lavrada. Alvenaria de pedra de 
cantaria 

693.22 Assentamento de tijolos. Fixação de tijolos. Juntas de argamassa. Rebocamento 

693.24 Alvenaria de adobes (secos ao ar), blocos de barro, cantaria de barro 

693.25 Alvenaria de tijolos (cozidos) 

693.27 Alvenaria de blocos, lajotas, tijolos para determinados fins, etc. Alvenaria de elementos 
pré-fabricados de betão (ou massas artifíciais similares) 

693.28 Assentamento de blocos (como oposição a assentamento de tijolos) 

693.29 Alvenaria composta. Alvenaria de vários tipos de pedras, blocos, elementos naturais 
e/ou artificiais 

693.3 Alvenaria de terra estabilizada. Terra socada. Construção de terra batida. Taipa 

693.5 Trabalho de construção em betão. Fabrico de betão. Betão na obra 

693.54 Técnica do betão em geral. Massa de betão 

693.55 Construção de cimento armado 

693.56 Construção de betão protendido 

693.6 Oficio de rebocador. Trabalho de acabamento 
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693.61 Reboco 

693.62 Reboco segundo o uso e finalidade 

693.63 Estuque 

693.64 Tratamento de superficies rebocadas (tratamento técnico e artístico). Escaiola (imitação 
de mármore). Esgrafito 

693.65 Reboco com granulação 

693.66 Religação das juntas. Argamassar de novo 

693.69 Acabamentos e superfícies especiais diversos 

693.7 Assentamento de ladrilhos em pisos. Assentamento de azulejos em paredes. 
Pavimentação. Ofício de ladrilheiro, azulejador. Trabalho com asfalto 

693.73 Assentamento de pisos sem juntas. Assentamento de pavimentos de terraços, 
macadame 

693.74 Assentamento de ladrilhos, azulejos, lajotas, mosaicos pré-fabricados, etc., em tectos, 
paredes, instalações sanitárias, pisos 

693.75 Pavimentação. Oficio de calceteiro 

693.78 Asfaltamento. Oficio de asfaltador 

693.8 Trabalho estrutural em aço e outros metais 

693.81 Trabalho com ferro e aço 

693.82 Trabalho estrutural com metais não ferrosos em geral 

693.9 Estruturas com esqueletos de preenchimento em painéis. Construções com 
combinação de materiais diversos. Construção composta 

693.94 Estruturas com esqueletos de armação de madeira 

693.95 Estruturas com esqueletos de armação de betão 

693.97 Estruturas com esqueletos de metal 

693.98 Construções com combinação de materiais 

694 CONSTRUÇÃO DE MADEIRA. CARPINTARIA. MARCENARIA 

694.1 Construção de madeira em geral. Carpintaria. Ofício de carpinteiro 

694.12 Materiais de fixação. Prendedores 

694.14 Juntas de madeira 

694.3 Construção de madeira provisória. Dimensionamento, corte, montagem das partes 
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694.4 Construção de madeira pesada. Dimensionamento, corte, montagem das partes para 
fabrico dos elementos de sustentação de carga pesada, estruturas, vigas mestras, 
traves 

694.5 Construção de madeira leve. Dimensionamento, corte, montagem das partes para 
fabrico de estruturas leves, paredes, telhados, soalhos 

694.6 Carpintaria. Acabamentos, suportes, apoios de madeira. Ripas, escoras. Painéis. 
Portas. Janelas. Vigamento visível. Escadas. Soalhos de tábuas 

694.7 Armários. Trabalho de carpintaria decorativa 

696 EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, INSTALAÇÕES EM EDIFÍCIOS (SANITÁRIAS, DE GÁS, DE 
VAPOR, DE ELECTRICIDADE). CANA LIZADORES. BOMBEIROS. SERRALHEIROS. 
INSTALADORES DE ESGOTOS. ELECTRICISTAS. OUTROS OFÍCIOS 

696.1 Trabalho de encanar. Bombeiro instalador 

696.11 Instalações de abastecimento de água. Instalações de água potável 

696.12 Esgoto acima do solo 

696.13 Esgoto subterrâneo. Drenagem do terreno. Esgotos domésticos. Eliminação de resíduos 
do local 

696.14 Instalações sanitárias e acessórios em edifícios. Acessórios de sanitários 

696.2 Instalações de gás. Oficio de instalador de gás. Condutas e acessórios para gás. 
Medidores do gás 

696.3 Instalações de vapor 

696.4 Abastecimento de água quente 

696.42 Instalação e equipamento de caldeiras 

696.43 Canalização e conexões para água quente. Dimensões. Disposição. Isolamento 

696.45 Instalações para emissão de calor. Toalheiros 

696.46 Instalações para armazenagem de calor. Cilindros de água quente 

696.48 Sistemas e aparelhos para aquecimento de água 

696.5 Instalações pneumáticas, a ar comprimido e vácuo 

696.6 Instalações eléctricas. Sistemas de redes eléctricas. Oficio de electricista 

697 AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR EM EDIFICAÇÕES 

697.1 Aquecimento de edifícios em geral. Princípios, requisistos, cálculos. Influências 
externas e internas 

697.11 Princípios gerais. Características dos edifícios sob o ponto de vista do aquecimento 
(medidas, resultados). Níveis de temperatura. Consumo de combustíveis 
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697.12 Requisitos de temperatura e circulação de ar, com referência especial ao cálculo de 
perda de calor 

697.13 Influências externas na perda de calor nos edifícios 

697.14 Influências internas na perda de calor nos edifícios. Efeitos da disposição, ocupação, etc. 

697.2 Aquecimento do ambiente por dispositivos geradores de calor isolados em aposentos. 
Por lareiras, estufas, painéis 

697.24 Aquecimento do ambiente por aquecedores a combustível (queimadores de gás, etc.) 

697.3 Aquecimento central em geral (incluindo os sistemas combinados de abastecimento de 
água quente e de aquecimento de ambiente) 

697.31 Princípios gerais. Economia. Disposição e projecto 

697.32 Instalação de caldeira de aquecimento central. Espaço para armazenagem de 
combustível 

697.33 Distribuição dos meios de aquecimento. Canalizações. Dimensões. Disposição. 
Isolamento 

697.34 Aquecimento distrital, por zona. Distribuição do calor a distância para edifícios e locais 
diversos 

697 3.5 Aparelhos emissores de calor. Radiadores. Aquecedores por convexão. Aquecedores 
individuais 

697.38 Aquecimento por circulação de ar ou gás quente (sem contacto directo com o ar do 
espaço a ser aquecido). Sistemas primitivos de aquecimento. Hipocaustos. Gases de 
combustão 

697.39 Aquecimento adventício. Eficiência total da instalação de aquecimento. Aquecimento 
por cano de chaminé 

697.4 Aquecimento central a água quente. Aquecimento central a outros líquidos, por 
exemplo, óleo 

697.43 Sistemas de aquecimento a água quente a baixa pressão 

697.44 Sistemas de aquecimento a água quente a alta pressão 

697.47 Métodos para acelerar a circulação de água quente 

697.49 Utilização de outros líquidos circulantes. Óleo como circulante líquido 

697.5 Central de aquecimento a vapor (vapor directo e de escape) 

697.51 Aquecimento central a vapor directo em geral. Princípios. Economia. Projecto 

69 7.52 Sistemas de aquecimento a vapor a vácuo 

697.53 Sistemas de aquecimento central a vapor de baixa pressão 
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697.54 Sistemas de aquecimento central a vapor de alta pressão 

697.55 Sistemas de aquecimento central atmosféricos ou a vapor 

697.56 Sistemas de aquecimento central subatmosféricos ou diferenciais 

697.5 7 Aquecimento a vapor de escape 

697.7 Outros métodos de aquecimento. Aquecimento por energia solar 

697.8 Chaminés. Canos das chaminés 

697.81 Canos de chaminés (internos). Dimensão dos canos. Canos de chaminés de pedra. Canos 
de tubo 

697.83 Chaminés interiores 

697.84 Chaminés exteriores. Grupos de chaminés. Capelos de chaminés 

697.85 Chaminés autónomas. Chaminés de fábricas 

697.87 Regulação da passagem do ar nos canos das chaminés 

697.88 Remoção da fuligem. Remoção de cinzas. Limpeza de chaminés 

697.9 Ventilação. Condicionamento do ar 

697.91 Princípios gerais. Fábrica, equipamento, etc. 

69 7.92 Ventilação propriamente dita 

697.93 Controle da humidade 

697.94 Unidades de ar condicionado em geral. Limpeza, lavagem e filtragem de ar 

697.95 Circulação e movimento do ar 

697.97 Condicionamento da temperatura. Arrefecimento e aquecimento do ar 

697.98 Remoção de poeiras e fumos (aspectos da construção, instalação) 

698 TRABALHOS DE ACABAMENTO E DECORAÇÃO 

698.1 Trabalhos de pintura e decoração 

698.12 Pintura de edifícios. Pintura decorativa. Pintura com tinta e pintura a têmpera. Pintura 
de paredes 

698.1 6 Trabalho de assentar papel de parede 

698.3 Vidraças. Trabalho de colocação de vidros 

698.7 Trabalhos auxiliares de decoração. Trabalho de estofamento de móveis 
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699.8 Protecção das e nas construções. Medidas de emergência. Precauções 

699.81 Protecção contra fogo. Medidas contra incêndios nos edifícios. Instalações e 
equipamentos de combate a incêndios 

699.82 Protecção contra a humidade. Construção à prova de humidade e água 

699.83 Protecção contra intempéries, vento, tempestades. Construção à prova de intempéries 

699.84 Protecção contra as vibrações e ruído 

699.85 Construção para defesa civil 

699.86 Isolamento térmico de edifícios 

699.87 Protecção contra efeitos tóxicos, nocivos e biológicos 

699.88 Protecção contra influências físicas diversas 
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7 

ARTE. RECREAÇÃO. ENTRETENIMENTO. DESPORTO 

 

7 A/Z ARTISTAS E SUA OBRA 

Nota: Os auxiliares especiais 7.0... não são aplicáveis ao 77 e suas subdivisões, excepto o 
7.04... 

7.01 Teoria geral da arte. Estética. Filosofia da arte. Crítica de arte. Princípios do desenho, 
proporção e efeito ópticos 

7.011 Gosto e significado social da arte 

7.01 1.2 Arte popular versus esotérica. Arte de massas. Culto do mau gosto (kitsch) 

7.011.3 Arte oficial, controlada, pública versus criação individual e livre 

7.011.4 Utilidade da arte. Arte aplicada versus académica e pura 

7.012 Desenho. Composição 

7.013 Harmonia em geral. Proporção. Princípios de unidade, ordem, simetria, variedade. 
Monotonia. Leis geométricas. Coordenação. Forma. Ritmo. Linha 

7.014 Ordens. Ordens da arquitectura clássica. Toscana. Dórica. Jónica. Coríntia 

7.016 Perfil. Modelação. Efeitos do rendilhado. Pináculos. Pendentes. Motivos de 
enriquecimento 

7.017 Efeitos ópticos. Claro. Escuro. Luz. Sombra. Cor. Textura. Efeitos de superfície. Outros 
efeitos ópticos 

7.02 Técnicas. Perícia profissional. Habilidade 

7.021 Métodos, processos de trabalho. Execução 

7.021.1 Apresentação preliminar 

7.021.2 Esboços. Modelos. Projectos 

7.021.3 Técnica de acordo com o material. Técnicas especiais de pintura. Fresco, com 
pigmentação a lápis, etc. 

7.021.4 Execução. Técnicas manuais e mecânicas 
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7.021.5 Modelagem 

7.021.7 Esculpir, gravar em madeira 

7.021.8 Processo final. Secagem. Envernizamento 

7.022 Instrumentos. Equipamento 

7.023 Materiais. Escolha dos materiais. 

Nota: Para os materiais de construção, em 72, indicar os materiais utilizando como 
segunda notação o 691. Em todas as outras situações utilizar -03 (Tabela 1k). 

Ex.: 72.023 Arquitectura em pedra natural        

       691.2 

7.024 Acessórios. Títulos. Legendas. Inscrições. Montagens. Pedestais. Molduras 

7.025 Destruição, deterioração. Conservação e preservação, protecção. Limpeza, restauro 

7.026 Reprodução. Cópia. Réplica. Miniaturas 

7.02.7 Representação escultórica (estátuas, bustos, relevos, frisos) 

7.03 Períodos e fases artísticas. Escolas. Estilos. Influências 

7.031 Arte pré-histórica. Arte primitiva (antiga e moderna) 

7.031.1 Arte pré-histórica. Arte paleo1ítica neolítica, etc 

7.031.2 Arte primitiva (antiga e moderna) 

7.031.3 Arte aborígene, indígena 

7.031.4 Arte popular. 

Ex.: 7.031.4( =214.58) Arte cigana 

7.032 Arte da Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica. Estilos 

7.033/.038 Arte medieval e moderna. Estilos 

7.033 Arte medieval (cristã e islâmica). Arte bizantina, islâmica. Românico. Gótico 

7.034 Arte do Renascimento. Barroco. Rococó. Colonial 

7.035 Estilos nacionais e de transição existentes. Neoclassicismo e Romantismo. Revivalismo. 
Historicismo. Eclectismo 

7.036 Movimentos da arte moderna (final do século xix). Movimentos artísticos modernistas. 
Realismo. Impressionismo. Arte no século XX (Naturalismo. Impressionismo. Simbolismo. 
Expressionismo, etc.) 

7.037 Transição entre o Expressionismo e a arte abstracta (Cubismo, Futurismo, Surrealismo, 
Neo-Realismo, etc.) 
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7.038 Arte abstracta (Bauhaus, Art Déco, Realismo) 

7.038.1 Abstracção geométrica 

7.038.2 Abstracção expressionista 

7.038.3 Arte light 

7.038.4 Nova abstracção 

7.038.5 Realismo. Novo Realismo. Arte Pop. Fotografia, imagem e som como meio de arte. Arte 
do corpo. Arte da performance. Poesia concreta. Arte postal. Marcofilia. Arte da terra. 
Estruturalismo. Arte de espaço. Instalação 

7.038.6 Pós-modernismo 

7.04 Motivos para representação artística. Iconografia. Iconologia. Decoração. 
Ornamentação. Detalhes e acabamentos 

7.041 Corpo humano (cabeça e corpo). Estudos com modelos vivos 

7.041.2 Estudos da forma humana (cabeça e busto) 

7.041.3 O nu 

7.041.5 Retratos. Auto-retratos 

7.041.6 Roupas. Drapeados 

7.041.7 Cenas da vida. Género e arte narrativa 

7.041.8 Representação de ocupações e profissões 

7.042 Vida animal. Fauna 

7.043 Vida vegetal. Flora 

7.044 Representações históricas. Reportagens 

7.045 Símbolos. Alegorias. Emblemas. Divisas, desenhos heráldicos. Monogramas 

7.046 Temas épicos, mitológicos, lendários e religiosos 

7.047 Representação da natureza. Vistas. Paisagens. Panoramas 

7.048 Desenho e ornamento de risco. Sistemas de ornamentação coloridos ou não. Arabescos. 
Grotescos. Arte não figurativa. Arte abstracta. Natureza-morta 

7.049 Outros temas. Ideias, emoções. Temas satíricos. Caricaturas. Figuras grotescas  

7.05 Aplicações da arte (na indústria, no comércio, em casa). Design industrial e comercial. 

Ex.: 7.05 Arte e design na habitaçao 
        64       
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7.06 Várias questões relativas à arte 

7.061 Falsificações. Imitações. Fraudes. Contrafacções. Plágios 

7.063 Arte perdida ou desaparecida 

7.07 Ocupações e actividades relacionadas com as artes e o entretenimento 

7.071 Ocupações criativas e interpretativas. Artistas profissionais. Artistas criadores. Artistas 
intérpretes. Copistas. Restauradores. Adaptadores. Tradutores. Professores. Instrutores. 
Formação e educação 

7.072 Perícia em arte. Historiadores, estudantes e teóricos. Crítica de arte, escritores, críticos e 
revisores. Júris de arte. Perícia científica 

7.073 Apreciação da arte. Amantes da arte. Amantes dos desportos. Entusiastas. Fás. 
Audiências, espectadores 

7.074 Coleccionação e coleccionadores 

7.075 Comércio de arte. Pessoas ligadas ao comércio de arte 

7.077 Amadorismo. Criação. Interpretação. Execução 

7.078 Mecenato e patrocinadores 

7.079 Festivais de arte. 

Nota: Classificar aqui apenas informação geral sobre os festivais de arte. Para os festivais 
de uma arte em particular, adicionar o auxiliar .079 ao numero da forma de arte. 

Ex.: 791.65.079 Festivais de cinema 

7.08 Traços característicos, formas, combinações, etc. (na arte, entretenimento e desporto) 

7.091 Representação e apresentação na forma original. Audições. Testes, audição de 
candidatos. Ensaios. Representações em estúdio. Representações em festivais. 
Apresentação de novos trabalhos. Primeiras representações. Estreias. Apresentações de 
repertórios. Representações. Turnés 

7.092 Competições. Concursos. Campeonatos. Recordes 

7.093 Apostas (aspectos recreativos) 

7.094 Apresentações cinematográficas (balé, circo, óperas, teatro) 

7.096 Apresentações radiofónicas (concertos, filmes, teatro, ópera) 

7.097 Apresentações televisivas (filmes, balé, teatro) 

71 PLANEAMENTO TERRITORIAL, FÍSICO. PLANEAMENTO REGIONAL, URBANO E RURAL. 
PAISAGENS, PARQUES, JARDINS 

711 PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DO ORDENAMENTO DO ESPAÇO. PLANEAMENTO REGIONAL, 
URBANO E RURAL 
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711.1 Princípios gerais e prática. Planos de desenvolvimento 

711.2 Planeamento regional 

711.3 Planeamento rural 

711.4 Planeamento urbano. Urbanismo. Desenvolvimento urbano. Áreas construídas. 
Cidades. Vilas. Povoados 

711.5 Unidades, áreas dentro da cidade ou povoação. Zonas. Distritos. Bairros. Quarteirões 

711.6 Disposição dos edifícios dentro das cidades e praças 

711.7 Planeamento das vias de comunicação 

711.8 Serviços de utilidade pública (linhas de distribuição, de abastecimento) 

712 PLANEAMENTO DA PAISAGEM (NATURAL E ARTIFICIAL). PAI SAGISMO. PARQUES. 
JARDINS 

712.2 Composição da paisagem em geral. Reservas (naturais, eco lógicas). Terras cultivadas. 
Parques. Espaços abertos. Jardins. Terrenos destinados a recreação e desporto 

712.3 Arquitectura paisagística em geral 

712.4 Projectos de plantio 

712.5 Instalações aquáticas. Lagos. Fontes. Cascatas 

712.6 Aspectos estruturais em geral 

712.7 Ornamentos de jardim 

718 PLANEAMENTO E PROJECTO DE CEMITÉRIOS, CREMATÓRIOS E OUTROS LOCAIS PARA 
DISPOSIÇÃO DOS MORTOS 

719 PRESERVAÇAO DA PAISAGEM RURAL E URBANA. PROTECÇAO DO PATRIMÓNIO 
NACIONAL 

72 ARQUITECTURA 

72.01 Teoria e filosofia da arquitectura. Princípios do desenho arquitectónico, proporção, 
efeito óptico 

72.012 Desenho. Projecto. Plano. Disposição, divisão, distribuição do espaço, relação entre o 
espaço. Formas básicas. Relações das partes com o todo (janelas, alas). Relações do 
exterior com o interior. Exteriores e fachadas. Espaços semifechados. Partes ao ar livre 
(pátios, átrios). Aberturas laterais. Espaços e corredores cobertos (varandas, galerias, 
terraços, arcadas, claustros e pórticos). Espaços para equipamento e armazenagem de 
mobiliário 

72.02 Técnica. Métodos de trabalho. Maquetas. Desenhos. Projectos. Plantas. Destruição e 
deterioração de edifícios. Preservação, protecção, limpeza e restauro de edifícios 
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72.03 Período e fases da arquitectura. Escolas. Estilos. Influências. 

Nota: Subdividir como 7.03 

72.04 Detalhes e acabamentos arquitectónicos. Decoração de edifícios. 

Nota: Subdividir como 7.04 

72.05 Partes e espaços planeados para usos específicos. Espaços de escritórios, de comércio, 
auditórios, salas de espera, refeitórios, etc. 

721 EDIFÍCIOS EM GERAL. PROGRAMAÇÃO. DESENHO. PROJECTO. PARTES PARA USOS 
ESPECÍFICOS 

725 EDIFÍCIOS PÚBLICOS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. ARQUITECTURA SECULAR EM GERAL 

725.1 Edifícios públicos 

725.11 Edifícios do parlamento, congresso, etc. 

725.12 Edifícios da administração nacional (governo, ministérios, consulados, etc.) 

725.13 Edifícios dos governos regionais e locais. Câmaras municipais, etc. 

725.14 Edifícios da administração financeira. Casa da moeda. Alfândegas 

725.15 Edifícios para administração da justiça. Tribunais, etc. 

725.16 Edifícios de correio, telégrafo e telefone 

725.17 Palácios reais e presidenciais. Residências oficiais 

725.18 Edifícios militares. Edifícios da polícia 

725.19 Edifícios para serviços públicos e cívicos. Bombeiros. Necrotérios.Edifícios e estruturas 
de abastecimento de água. Aquedutos. Edifícios e estruturas de saúde pública. 
Lavatórios e lavandarias públicos 

725.2 Edifícios comerciais 

725.2 1 Lojas. Outros recintos comerciais 

725.22 Edifícios mistos. Comerciais e residenciais 

725.23 Edifícios de escritórios em geral 

725.24 Edifícios bancários 

725.25 Edifícios da bolsa de valores, câmara de comércio 

725.26 Mercados cobertos. Galerias de lojas. Bazares 

725.27 Mercados abertos 

725.29 Outros edifícios comerciais 
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725.3 Edifícios destinados ao transporte, circulação e armazenamento 

725.3 1 Estações ferroviárias e estações de metro. Estações de passageiros 

725.32 Estações de mercadorias, fretes 

725.33 Outros edifícios rodoviários 

725.34 Edifícios e estruturas marítimas, fluviais e litorais. Estruturas portuárias. Portos. Cais 

72 5.35 Edifícios de armazenamento. Armazéns. Depósitos. Frigoríficos 

725.36 Silos. Depósitos de cereais 

725.38 Terminais rodoviários. Garagens. Estações de serviço 

725.39 Edifícios e estruturas dos aeroportos 

725.4 Edifícios para fins industriais. Fábricas. Moinhos. Pátios de estaleiros 

725.5 Edifícios para serviços sanitários e de saúde pública. Hospitais. Centros de saúde. 
Lares. Asilos. Casas de repouso. Hospitais veterinários 

725.6 Prisões. Casas de correcção. Cadeias. Penitenciárias. Reformatórios 

725.7 Edifícios para indústria hoteleira 

725.71 Restaurantes. Cafés. Bares. Cantinas. Tabernas. Refeitórios 

725.73 Edifícios de banhos públicos, excepto as piscinas 

725.74 Piscinas públicas 

725.75 Edifícios de alojamento para férias e saúde. Edifícios spa. Casinos 

725.76 Edifícios e estruturas de parques ou jardins. Coretos. Pavilhões. Estufas. Jardins de 
inverno 

725.8 Edifícios para divertimentos e recreação 

725.81 Edifícios projectados em função da acústica. Salas de concertos, etc. 

725.82 Edifícios projectados em função da apresentação visual.Teatros. Cinemas. Cabarés. 
Estádios. Hipódromos. Anfiteatros, etc. 

725.83 Edifícios para reunião. Auditórios públicos para conferências, reuniões e palestras 

725.84 Edifícios para jogos e diversões de interior 

725.85 Edifícios para recreação e treino físico. Ginásios, etc. 

725.86 Ringues de patinagem 
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725.87 Edifícios para desporto aquático e estruturas adequadas. Casa dos barcos. Rampas, etc. 

725.88 Edifícios para escolas de equitação e estruturas adequadas 

725.89 Edifícios e estruturas para desportos diversos. Para tiro, arco, corridas de animais. 
Autódromos. Praças de touros. Estádios de futebol, etc. 

725.91 Edifícios de exposições, pavilhões, etc. 

725.94 Várias estruturas ao ar livre com efeitos estéticos e arquitectónicos. Mobiliário de rua. 
Arcos. Obeliscos. Colunas. Torres. Memoriais. Fontes. Chafarizes 

725.95 Pontes. Viadutos. Túneis. Passagens subterrâneas. Outras estruturas associadas com o 
tráfego 

725.96 Entradas de cidades. Muralhas. Fossos. Balaustrada 

726 ARQUITECTURA RELIGIOSA. EDIFÍCIOS SAGRADOS E FUNE RÁRIOS 

726.1/.3 Templos. Santuários. Mesquitas. Sinagogas (não cristãos) 

726.5 Arquitectura das igrejas cristãs em geral 

726.52 Capelas 

726.54 Igrejas. 

Nota: Classificar adicionalmente com as classes 271/279 

726.59 Detalhes das igrejas cristãs. Altares, púlpitos, naves, capelas laterais, etc. 

726.6 Catedrais. Basílicas 

726.7 Edifícios monásticos. Casas religiosas 

726.71 Mosteiros, abadias e conventos cristãos 

726.76 Ermidas 

726.77 Casas e mosteiros religiosos não cristãos 

726.8 Arquitectura funerária 

726.81 Capelas mortuárias 

726.82 Monumentos sepulcrais. Sepulcros. Tumbas. Criptas. Mausoléus. Catacumbas. Ossários. 
Torres de silêncio. Pirâmides e outros similares, etc. 

726.9 Outros edifícios e estruturas religiosos. Casas paroquiais, vicariatos, palácios 
episcopais, etc. 

726.95 Cruzes isoladas. Calvários. Relicários 

727 EDIFÍCIOS PARA FINS EDUCACIONAIS, CIENTÍFICOS E CULTURAIS 
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727.1 Edifícios escolares. Arquitectura escolar 

727.11 Tipos de escolas. Infantários. Escolas primárias. Secundárias 

727.12 Internatos 

727.14 Escolas especiais para deficientes físicos, invisuais, surdos 

727.15 Escolas especiais para deficientes mentais 

727.3 Universidades. Faculdades. Instituições de ensino superior 

727.4 Escolas e edifícios de ensino vocacional. Escolas técnico-profissionais. Conservatórios 

727.5 Edifícios de instituições técnicas. Institutos de pesquisa 

727.55 Edifícios para instituições técnicas e científicas 

727.57 Edifícios para institutos de pesquisa. Laboratórios. Estaçõesexperimentais 

727.6 Edifícios de jardins botânicos e zoológicos. Casas de animais. Casas para plantas. 
Edifícios de aquários. Edifícios de herbários 

727.62 Edifícios para jardins zoológicos 

727.63 Aquários 

72 7.64 Jardins botânicos. Estufas 

727.7 Museus. Galerias de arte. Arquitectura dos museus em geral 

727.8 Bibliotecas. Arquivos. Centros de documentação. Edifícios para registo de patentes e 
para registos 

727.9 1 Observatórios. Estações de campo. Planetários. Estações meteorológicas 

727.94 Estúdios de gravação 

727.97 Estúdios de arte. Estúdios fotográficos e de desenho 

727.98 Estúdios cinematográficos 

728 ARQUITECTURA DA HABITAÇÃO 

728.1 Residências em geral 

728.18 Habitação temporária. Cabanas, choupanas, casas de madeira 

728.2 Edifícios multifamiliares 

728.22 Edifícios de apartamentos 

728.24 Apartamentos e casas duplex 
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728.2 7 Residenciais. Hospedarias (com carácter permanente ou semi-permanente) 

728.3 Casas particulares unifamiliares 

728.31 Edifícios de apartamentos em terraço 

728.34 Casas geminadas 

728.3 7 Moradias. Vivendas 

728.38 Bangaló. Semibangaló 

728.4 Edifícios residenciais de firmas e outras organizações. Prédios residenciais. Edifícios de 
clubes. Hotéis residenciais 

728.5 Hotéis. Albergues. Pousadas 

728.6 Arquitectura doméstica rural 

728.61 Pequenas habitações rurais 

728.67 Quintas 

728.7 Habitações ocasionais e móveis 

728.76 Habitações sobre rodas. Caravanas. Autocaravanas 

728.77 Habitações flutuantes 

728.8 Grandes edifícios isolados de habitação familiar 

728.81 Castelos fortificados ou semifortificados 

728.82 Palácios. Mansões. Solares 

728.83 Casas senhoriais em herdades 

728.84 Casas de campo. Vilas 

728.9 Construções anexas. Alpendres e outras dependências domésticas 

728.94 Dependências para guardar e armazenar ferramentas, produtos, veículos 

728.96 Dependências para animais. Estábulos. Pombais, canis, etc. 

728.98 Estufas. Varandas. Jardins interiores 

728.991 Caramanchões, mirantes, abrigos de jardim 

73 ARTES PLÁSTICAS 
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73.02 Técnica das artes plásticas. Técnicas de trabalho. 

Nota: Subdividir como 7.02 

73.03 Períodos e fases. Escolas, estilos, influências. 

Nota: Subdividir como 7.03 

73.04 Temas de representação plástica ou escultural. Iconografia. Iconologia. 

Nota: subdividir como 7.04 

730 ESCULTURA EM GERAL. ESTATUÁRIA 

736 GLÍPTICA. SIGILOGRAFIA 

736.2 Gliptografia. Glíptica. Trabalho lapidar. Gravação em pedras preciosas e semipreciosas. 
Camafeus. Inscrições 

736.3 Sigilografia. Esfragística. Selos. Sinetes. Estampilhas 

737 NUMISMÁTICA 

737.1 Moedas 

737.14 Moedas de acordo com o acabamento 

737.2 Medalhas. Medalhões 

73 7.22 Medalhas de condecorações 

73 7.23 Medalhas comemorativas 

73 7.24 Medalhas de competição 

73 7.2 7 Medalhas mágicas. Talismãs. Amuletos 

737.3 Moedas. Fichas. Fichas de jogo 

738 CERÂMICA ARTÍSTICA. CERÂMICA 

738.1 Porcelana 

738.2 Loiça vidrada 

738.22 Faiança 

738.23 Majólica 

738.3 Grés 

738.4 Esmalte (esmalte vitrificado). Ornamentos esmaltados. Cloasonado 

738.5 Mosaico 
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738.6 Terracota 

738.8 Outros objectos de cerâmica 

73 8.81 Azulejos decorativos 

738.82 Lajes 

738.83 Candeeiros de cerâmica 

738.84 Estátuas de cerâmica. Estatuetas. Figurinhas 

739 ARTE DO METAL 

739.1 Ourivesaria. Trabalhos artísticos em ouro e prata 

739.2 Joalharia 

739.3 Relojoaria 

739.4 Trabalhos artísticos em ferro. Serralharia artística 

739.5 Trabalhos artísticos em cobre, bronze, estanho e outros metais não ferrosos 

739.7 Fabrico artístico de armas, revólveres, etc. 

739.8 Outros objectos artísticos em metal 

74 DESENHO. DESIGN. ARTES E OFÍCIOS APLICADOS 

741/744 DESENHO 

741 DESENHO EM GERAL 

741.02 Técnica do desenho. Métodos, equipamentos, materiais. 

Nota: Subdividir como 7.02 

741.5 Caricaturas. Cartoons. Desenhos satíricos e humorísticos 

741.7 Silhuetas. Arte de papel recortado 

741.9 Colecções de desenhos. Esboços 

742 PERSPECTIVA NO DESENHO 

742.1 Perspectiva em geral 

742.3 Perspectiva isométrica e axonométrica 

742.4 Perspectiva aérea. Vista aérea 

742.5 Delineamento da sombra. Projecção de sombras em perspectiva. Ciografia 
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743 DESENHO ANATÓMICO 

744 DESENHO LINEAR. DESENHO GEOMÉTRICO E TÉCNICO 

744.1 Prática e organização do desenho em ateliê 

744.2 Disposição dos ateliês de desenho 

744.3 Equipamento do desenho 

744.32 Móveis. Pranchetas de desenho. Mesas de desenho. Molduras. Cavaletes. Máquinas de 
tracejar 

744.34 Instrumentos de desenho. Réguas. Esquadros. Compassos, etc. 

744.36 Materiais de desenho 

744.4 Métodos, regras, convenções de desenho 

744.42 Tipos de desenho. Desenhos técnicos e diagramas. Cartogramas. Gráficos 

744.43 Execução, técnica de execução do desenho. Espessura do traço ou linha. Uso de 
diferentes traços. Uso da cor. Dimensionamento, legendas, intitulação, etc. 

744.44 Diagramas, directrizes, instruções para reunião, montagem, operação 

744.5 Reprodução, duplicação do desenho. Cópias heliográficas, etc. 

744.8 Armazenagem, conservação e protecção dos desenhos, etc. 

744.9 Letras ornamentais, heráldicas e de exposições. Escrita para sinalização de cartazes, de 
letreiros de lojas, desenhos de letras, etc. 

745/749 ARTES E OFÍCIOS INDUSTRIAIS E DOMÉSTICOS. ARTES APLI CADAS 

745 ARTES DECORATIVAS. TRABALHOS MANUAIS. ARTESANATO 

745.5 Artes decorativas segundo o material 

745.51 Trabalho artístico em madeira 

745.52 Tecelagem artística. Tecidos decorativos. Tapetes, tapeçarias. 

Tecidos impressos e pintados. Batique. Guipura. Galões 

745.53 Trabalhos artísticos em couro 

745.54 Trabalhos artísticos em papel. Papéis decorativos. Origami 

745.55 Objectos artísticos de marfim, chifre, osso, conchas 

745.56 Objectos artísticos em farinha e sal 

745.9 Artes florais. Arranjos florais 
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745.92 Arranjos de flores em jarros e vasos 

745.93 Arranjos de flores e decoração floral sem uso de recipientes 

745.94 Arranjos de flores e sementes secas. Ornamentação de quadros e álbuns 

746 TRABALHOS ARTÍSTICOS DE AGULHA 

746.1 Tecelagem manual 

746.2 Confecções de renda. Bilros. Filé. Macramé 

746.3 Bordados 

746.4 Alfaiataria. Confecções de vestidos. Costura. Tricô. Croché 

746.5 Trabalhos com contas, pérolas, etc. 

746.6 Trabalhos com fibras grossas. Ráfias 

746.7 Trabalhos de junco. Cestaria 

747 DECORAÇÃO DE INTERIORES 

748 ARTE EM VIDRO. OBJECTOS ARTÍSTICOS DE VIDRO E CRISTAL. VITRAIS 

749 MÓVEIS ARTÍSTICOS, ANTIGOS E MODERNOS. APARELHOS DE CALEFACÇÃO E 
ILUMINAÇÃO 

75 PINTURA 

Nota: Especificar alfabeticamente de A/Z 

75.01 Teoria e filosofia da pintura. 

Nota: Subdividir como 7.01 

75.02 Técnica da pintura. Métodos, processos, instrumentos, materiais. 

Nota: Subdividir como 7.02 

75.03 Períodos e fases da pintura. Escolas, estilos e influências. Nota: Subdividir como 7.03 

75.04 Assuntos representados em pintura. 

Nota: Subdividir como 7.04 

75.05 Finalidade e aplicações da pintura 

75.051 Pinturas em geral. Painéis de pintura 

75.052 Murais. Frescos. Pinturas em paredes, tectos, etc. 

75.053 Panoramas. Dioramas. Vistas 

75.054 Pinturas de cenários 
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75.055 Pintura de esculturas. Pintura de vasos 

75.056 Pintura de miniaturas. Ilustrações de livros impressos 

75.057 Decoração de manuscritos. Iluminuras. Pinturas coloridas. Letras iniciais 

75.058 Pintura ornamental. Pintura monocromática. Grisalho. Desenhos com giz vermelho. 
Representação de relevo em pintura (trompe d’oeil) 

76 ARTES GRÁFICAS. GRAVURA 

761 TÉCNICAS DE RELEVO 

761.1 Gravura em madeira 

761.2 Gravura em metal 

762 TÉCNICAS DE ENTALHE 

762.1 Gravação 

762.11 Gravação em cobre. Ponta-seca. Gravura a meia-tinta. Água-forte. Aquatinta 

763 TÉCNICAS PLANOGRÁFICAS. LITOGRAFIA (AUTOLITOGRAFIA) 

766 ARTES GRÁFICAS APLICADAS. GRÁFICA COMERCIAL 

77 FOTOGRAFIA E PROCESSOS SIMILARES 

77-11-8 Características do equipamento fotográfico. 

Nota: Subdividir como 62-1/-5 

           Subdividir como 62-7/-8 

77.0 Teoria fotográfica, técnicas e considerações várias gerais. 

Nota: Os auxiliares listados em 7.0... não são aplicáveis ao 77 e suas subdivisões, excepto 
para o 7.04... 

77.01 Teoria. Princípios e natureza dos fenómenos fotográficos 

77.018 Permanência. Resistência dos materiais fotográficos e fotografias. Resistência à 
humidade e água. Resistência ao calor e frio. Resistência à abrasão. Resistência de 
determinadas matérias (por exemplo: areia, pó, etc.). Resistência à luz ou outras formas 
de radiação. Resistência a produtos químicos e compostos. Resistência aos fungos, 
insectos ou outras formas de ataque biológico. Fenómenos do envelhecimento. Formas 
de deterioração que ocorrem algum tempo depois do registo da imagem original. 
Desbotamento. Manchas em áreas que não contêm prata. Descoloração de áreas que 
contêm prata. Mudanças no tamanho. Rasgões. Enrolamento, etc 

77.019 Defeitos devido ao processamento em geral 

77.02 Métodos fotográficos 
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77.021 Fabrico de materiais fotográficos, materiais fotossensíveis. Tratamento anterior à 
exposição. Fabrico de materiais sensíveis à luz. Fabrico e manufactura de emulsões e 
misturas fotossensíveis. Secagem, inclusive do papel. Corte e perfuração. Embalagem e 
preparação (em rolos, film-pucks). Tipos de camada de cobertura de materiais sensíveis, 
etc. 

77.022 Operações associadas à exposição do filme. Escolha e disposição do modelo e do tema. 
Perspectiva fotográfica. Apreciação pictórica. Escolha e disposição da iluminação. 
Ajustamento do obturador. Ajustamento da abertura. Focagem. Teoria e cálculo 

77.023 Processamento do filme. Operações que se seguem à exposição tendo em conta os 
materiais utilizados. Preparação dos banhos e equipamento de revelação. Controlo do 
pH. Manuseio e tratamento do material exposto à luz antes da revelação. Revelação. 
Métodos de revelação segundo o equipamento utilizado. Viragem antes da fixação. 
Trabalho sobre a imagem revelada. Remoção dos sais de fixação. Lavagem e secagem 

77.024 Acabamento de negativos e cópias. Retoques para efeitos especiais. Coloração. 
Envernizamento. Produção de outros efeitos decorativos. Esmaltagem. Produção de 
efeitos de relevo na cópia. Produção de fotomontagens 

77.026 Conservação. Cópia e duplicação. Estabelecimento dos requisitos de restauro. 
Tratamento e reparação mecânica de fotografias. Alisamento. Retoque. Limpeza ultra-
sónica. Restauro químico de fotografias. Técnicas e práticas de preservação. Preparação 
de fotografias para exposições. Emoldurar. Montagem. Equipamento e materiais de 
laboratório de conservação 

77.027 Reparação. Reutilização de materiais fotográficos 

77.028 Aplicação moderna de processos históricos 

77.03/.08 Tipos de fotografia 

77.03 Fotografia documentário. Documentos fotográficos e sua interpretação 

77.031 Fotografias de objectos naturais visíveis e imóveis 

77.032 Fotografias de cópias, imitações, reconstruções de objectos naturais 

77.033 Fotografias de objectos artificiais, feitos pelo homem. Obras de arte, construções 

77.034 Fotografias de acção. Fotografia de movimento, de objectos em movimento 

77.035 Fotografias de objectos microscópicos. Microfotografias 

77.038 Fotografias de fenómenos científicos (fisicos, químicos, biológicos) 

77.039 Fotografias de documentos. Fotografia de reproduções 

77.04 Fotografia artística, pictórica. Fotografias segundo o tema 

77.05 Fotografias segundo a exposição às condições do ambiente 

77.051 Fotografias com luz natural 
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77.052 Fotografias com luz artificial (flache) 

77.053 Fotografias com iluminação combinada ou mista 

77.054 Tempo de exposição 

77.055 Fotografias instantâneas 

77.056 Fotografia ao ar livre 

77.057 Fotografias em ambiente fechado 

77.058 Fotografias aéreas, tiradas de grande altitude. Fotografias sub-aquáticas 

77.06 Fotografias ou cópias segundo a aparência, forma ou tamanho 

77.061 Fotogramas 

77.062 Copias fotograficas em geral 

77.063 Positivos (incluindo transparências) 

77.064 Negativos 

77.065 Fotografias a preto e branco 

77.066 Fotografias monocromáticas 

77.067 Fotografias coloridas 

77.068 Tamanho e formato de fotografias, cópias e bases 

77.07 Fotografias segundo o material de suporte ou base 

77.071 Cópias de reflexão, imagens sobre suportes opacos (papel, cartolina, vidro, etc.) 

77.072 Transparências sobre vidro, filme, etc. 

77.073 Fotografias sobre metal. 

Nota: Especificar o metal utilizando a tabela auxiliar -034 

77.075 Fotografias sobre suportes minerais não metálicos (excepto o vidro), por exemplo 
porcelana, cerâmica ou pedra. 

Nota: Especificar o material pela tabela auxiliar -03 

77.076 Fotografias sobre madeira 

77.077 Fotografias sobre têxteis. 

Nota: Especificar o tipo de têxtil usando também a notação 677... 

77.078 Fotografias na pele, couro e outras peles 



CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL   

 

518 

77.079 Fotografias sobre borracha, plástico e outros materiais sintéticos 

77.08 Fotografias segundo os estágios intermédios. Fotocomposição. Duplicados. Cópias 
directas 

77.092 Concursos de fotografia 

771 EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO. APARELHOS E MATERIAL FOTOGRÁFICO 

771.1 Edifícios e partes de edifícios para fins fotográficos 

771.12 Estúdios. Ateliês fotográficos. Estúdios cinematográficos 

771.13 Laboratórios para acabamento de fotografias. Laboratórios derevelação, câmaras 
escuras. Instalações para impressões de cópiasfotográficas 

771.15 Instituições e laboratórios de pesquisa fotográfica 

771.16 Fábricas. Oficinas 

771.2/.29 Equipamentos dos estúdios, ateliês e dos laboratórios. Iluminação. Aparelhagem, etc. 

771.3 Equipamento para fotografar 

771.31 Câmaras fotográficas e outros aparelhos fotográficos. Câmara fotográficas portáteis, 
manuais, com tripé, câmaras de miniatura, panorâmicas, de processamento para as 
artes gráficas. Aparelhos e câmaras para duplicação ou cópia. Ampliadores. Máquinas 
fotocopiadoras. Câmaras com funções especiais, etc. 

Nota: Para câmaras cinematográficas ver 778.5 

771.4 Equipamento para processamento (excepto aparelhos de exposição). Iluminação. 
Equipamento de acabamento e armazenamento (de negativos e cópias) 

771.41 Equipamento para cortar e marcar, vidros, máscaras, etc. 

771.42 Equipamentos e máquinas para cópia, inclusive máquinas para cópias heliográficas, 
fotocópias azuis e outros processos de cópia 

77 1.43 Equipamento para revelação, fixação, lavagem e secagem 

771.44 Iluminação e pontos de luz para exposição e trabalho de cópia 

771.45 Equipamento de acabamento e montagem. Equipamento para retoque, pintura de 
fotografias, etc. Prensas 

771.46 Equipamento para armazenar, arquivar, exibir e examinar 

771.5 Materiais fotográficos, negativo e positivo. Substâncias de emulsão. Bases ou suportes. 
Materiais sensibilizados e suas características 

771.7 Produtos químicos fotográficos, soluções e materiais de acabamento 

772/777 PROCESSOS FOTOGRÁFICOS 
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772 SISTEMAS, PROCESSOS FOTOGRÁFICOS (ESPECIALMENTE OS QUE USAM SUBSTÂNCIAS 
INORGÂNICAS OU FENÓMENOS FÍSICOS) 

773 SISTEMAS OU PROCESSOS FOTOGRÁFICOS QUE USAM COM POSTOS ORGÂNICOS 

774 PROCESSOS FOTOMECÂNICOS EM GERAL 

776 FOTOLITOGRAFIA. PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DE CHAPAS PLANOGRÁFICAS 

777 PROCESSOS DE IMPRESSÃO EM ENTALHE E RELEVO. FOTO GRAVURA. CHAPAS 
TIPOGRÁFICAS OU DE RELEVO (CLICHÉS A TRAÇO E MEIOS-TONS) 

778 APLICAÇÕES E TÉCNICAS ESPECIAIS DA FOTOGRAFIA 

Ex.: 778 Fotografia médica 
        61 

778.1 Fotocópia. Reprodução e impressão fotográfica. Reprogra fia. Microcópia. Técnica e 
equipamento microfotográficos (inclusive aparelhos para leitura). Microcópias 
(microfichas, microfilmes). Ampliações de microformas. Leitores de micro filmes e 
microfichas. Métodos especiais para modificação de imagens. Reproduções 
fotográficas. Outras técnicas de cópia, reprodução e impressão 

778.2 Projecção. Projectores e telas 

778.3 Técnicas com aplicações sobretudo científicas. Técnicas nas quais o objecto é 
fotografado em escala ampliada. Telefotografia (inclusive as de aplicações 
astronómicas). Radiografia. Ionografia. Electronografia. Técnicas de fotografia aérea. 
Técnicas de fotografia panorâmica. Holografia (somente os aspectos fotográficos) 

778.4 Estereofotografia. Reprodução fotográfica plana com efeito de volume ou relevo 

778.5 Cinematografia. Fotografia de imagens em movimento. Os primeiros filmes animados 
com desenhos e outras formas não fotográficas. Processos e equipamentos 

778.6 Processos e técnicas de fotografia a cores 

778.8 Processos e técnicas de fotografia com exposições múltiplas ou contínuas. Truques 
fotográficos. Ilusões ópticas em fotografia, etc. 

78 MÚSICA 

78.01 Teoria, filosofia da música 

78.02 Composição das obras musicais. Esboços, instrumentação de obras musicais, cópias, 
reprodução de partituras 

78.03 Períodos e fases da história da música. Escolas da música, estilos e influências. 

Nota: Subdividir como 7.03 

78.036 Movimentos modemos na música (finais do século XIX). Música concreta. Jazz e estilos 
relacionados. Blues. Boogiewoogie. Dixieland 

78.04 Temas de representação musical. Música ilustrativa, descritiva e programada 
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78.05 Aplicações da música na indústria e comércio, na vida quotidiana 

78.06 Várias questões relativas à música. 

Nota: Subdividir como 7.06 

78.07 Ocupações e actividades ligadas à música. Músicos compositores. Músicos intérpretes. 
Regentes, maestros, instrumentistas, cantores. Peritos, críticos e musicólogos. 
Apreciadores de música. Amantes de música. Audiências 

78.08 Características e formas musicais, combinações musicais. Alegro. Presto. Vivace, etc. 
Andantino. Adágio, largo, etc. Minuete, alegreto, rondo, etc. Finales. Sintonias. Sonatas. 
Concertos (para concertos enquanto espectáculo usar 785.6). Outras formas mais curtas 
de composição musical: suites, divertimenti, etc. Variações. Prelúdios. Fugas. Fantasias. 
Arabesques. Momentos musicais. Tocatas. Humoresques. Capriccios, etc. Meditações. 
Nocturnos. Serenatas. Rapsódias. Baladas. Pot-pourris. Marchas. Formas mar ciais de 
composição musical. Formas musicais de dança. Valsas, minuetes, tango, etc. Formas em 
relação ao instrumento usado. Composição para aprendizagem e prática. Música vocal. 
Transcrições, arranjos para outros instrumentos ou vozes sem outras alterações. Tipos 
de desempenho ou apresentação 

78.09 Tipos de desempenho e apresentação. 

Nota: Subdividir como 7.09... 

781 TEORIAS DA MÚSICA. QUESTÕES GERAIS 

781.1 Teorias científicas da música. Bases matemáticas, físicas, fisiológicas, psicológicas. 
Acústica musical 

781.2 Teoria geral da música 

781.4 Harmonia. Contraponto. Melodia 

781.5 Formas musicais. Géneros de composição musical 

781.6 Questões gerais de composição e interpretação. Ritmo. Compasso. Síncope. Dinâmica. 
Entoação. Instrumentação. Orquestração. Improvisação. Acompanhamento. 
Interpretação 

781.7 Teorias e formas de música de um país ou povo 

781.8 Teorias e formas de música da antiguidade 

781.91 Aspectos relativos aos instrumentos musicais. Afinação 

781.97 Bibliografias de obras musicais. 

Nota: Para as bibliografias de obras sobre a música usar 78(01) 

781.972 Inventários de fontes musicais (obras que indicam a localização do manuscrito ou das 
primeiras edições de obras musicais) 

781.973 Catálogos de obras musicais 

782/785 GENEROS DE MUSICA 
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782 MÚSICA DRAMÁTICA. ÓPERA 

782.1 Grandes óperas (com recitativos cantados) 

782.6 Óperas cómicas (com diálogo falado) 

782.7 Ópera burlesca, farsa 

782.8 Operetas. Peças teatrais com canções (musicais, revistas) 

782.9 Outras formas de música dramática. Pantomimas, mascara das, bailados 

783 MÚSICA DE IGREJA. MÚSICA RELIGIOSA. MÚSICA SACRA 

783.1 Música sacra instrumental (por exemplo, para órgão, para orquestra) 

783.2 Música litúrgica. Canto litúrgico 

783.3 Oratórias sacras. Música da Paixão. Cantatas sacras 

783.4 Hinos. Motetes. Cânticos sacros (não mencionados noutro lugar) 

783.5 Canto gregoriano e anglicano. Coros protestantes. Cantochão 

783.6 Música coral sacra, cânticos, hinos. Cânticos natalícios. Canções populares religiosas 

783.7 Cânticos evangélicos 

783.8 Música coral para chantre e coro 

783.9 Cantos congregacionais. Cânticos, hinos, sequências 

784 MÚSICA VOCAL 

784.1 Música à capela. Música vocal sem acompanhamento. Rondós. Madrigais, etc. 

784.2 Trechos vocais de obras maiores. Árias de ópera, oratórios. Recitativos 

784.3 Música vocal de câmara. Canções. Baladas. Lieder 

784.4 Canções populares, tradicionais, históricas. Canções folclóricas. Canções de roda, de 
bebida. Pregões de rua. Baladas 

784.5 Oratórias e cantatas seculares 

784.6 Cantares de comunidade. Canções infantis. Cantares de grupos sociais, ocupacionais, 
etc. Canções para determinadas épocas do ano e festivais. Outras canções para 
ocasiões várias (de casamento, etc.) 

784.7 Outros tipos de canções. Canções marciais. Hinos nacionais. Canções patrióticas e 
políticas. Canções cómicas, humorísticas, satíricas. Canções exóticas. Música negra 

784.9 Técnicas do canto. Solfejo. Exercícios vocais. Prática de canto 
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785 MÚSICA INSTRUMENTAL. MÚSICA SINFÓNICA. GRUPOS DE INSTRUMENTOS. MÚSICA 
ORQUESTRAL. MÚSICA PARA GRUPOS 

785.1 Música para conjuntos com um número relativamente grande de instrumentos. Música 
orquestral. Música para orquestra sinfónica. Música para bandas de instrumentos de 
sopro. Músicas militares. Música de caça. Música para pequenas orquestras. Música de 
orquestras de dança. Bandas de jazz 

785.6 Concertos 

Nota: Especificar o instrumento solista usando adicionalmente 786/789. 

Ex.: 785.6 
       787.1    Concerto para violino        

785.7 Música de câmara. Música para vários instrumentos solistas. Duos, trios, quartetos, 
quintetos, etc. 

786/789 MÚSICA PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS INDIVIDUAIS 

786 MUSICA PARA INSTRUMENTOS DE TECLADO 

786.1 Música para instrumentos de teclado que têm as cordas dedilhadas ou percutidas 
pelos dedos ou por um plectro. Cravo. Família dos espinetas 

786.2 Música para instrumeutos de teclado que têm as teclas percutidas por martelo. 
Pianoforte. Para órgão (de tubos). Para harmónio 

786.8 Música para concertina. Para acordeão 

787 MÚSICA PARA INSTRUMENTOS DE CORDA FRICCIONADA 

787.1/4 Música para instrumentos de arco. Violino. Viola. Violoncelo. Outros instrumentos de 
arco. Contrabaixo 

787.5 Música para instrumentos sem braço de cordas dedilhadas.Harpa. Lira 

787.6 Música para instrumentos com braço de cordas dedilhadas.Guitarra. Violão. Alaúde. 
Bandolim. Cítara. Saltério 

787.7 Musica para banjo 

787.9 Música para instrumentos percutidos sem cordas. Harmónicas de vidro. Harpas de 
vidro. Vidros musicais 

788 MÚSICA PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO 

788.1/.4 Música para instrumentos de sopro de metal. Trompete, trombone, cometa, trompa, 
saxofone, tuba, bombardino, sousafone 

788.5/.8 Música para instrumentos de sopro de madeira. Para flauta, ocarina, clarinete, oboé, 
charamela, fagote 

788.9 Música para outros instrumentos de sopro. Gaita-de-foles, come alpino, gaita de 
harmónica 
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789 MÚSICA PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO E MECÂNICOS 

789.1/.9 Música para tambores. Címbalos (pratos), castanholas, triângulos, tamborins, sinos, 
campainhas, carrilhões, xilofones. Pianola, sintetizador, instrumentos com produção 
eléctrica e electrónica de sons 

79 DIVERTIMENTOS. ESPECTÁCULOS. JOGOS. DESPORTOS 

Nota: As ocupações e actividades associadas ao entretenimento, desporto, etc., 
especificar como 7.07 

791 CINEMA. FILMES 

Nota: Os espectaculos e entretenimento publicos devem ser classificados em 394.2. 
Subdividir como 7.0 

791-2 Filmes de acordo com as características de apresentação. Longa-metragem, curta-
metragem, reposições 

791-5 Filmes segundo o tipo de personagens. Heróis, rebeldes, bad girls, mulheres fatais, 
personagens de animação, animais que falam, etc. 

791.1 Principais estádios de desenvolvimento do cinema. Cinema mudo, etc. 

791.2 Filmes de acordo com o género, assunto e estilo 

791.21 Estilos artísticos. Filmes realistas. Surrealistas, etc. 

Nota: Subdividir como 7.0. 

Ex.: 791.21.037 Filmes surrealistas 

791.22 Género (estilo definido pelo assunto e background, por exemplo, filme policial em Nova 
lorque) 

791.221/.228 Géneros de filmes. Musical. Comédia. Sátira. Tragédia. Melodrama. Thriller. Suspense. 
Violencia. Acçao. Fantasia. Horror. Guerra. Geográfico. Western. Histórico. Épico. 
Pornográfico. Biográfico. Animação 

791.229 Filmes baseados em factos reais. Filme documentário. Cinejornal ou jornal 
cinematográfico 

791.23 Elementos do enredo. Políticos. Religiosos. Sociais. Morais. Psicológicos. Natureza. 
Viagens. Transportes. Edificios. Lugares. Desportos, etc. 

791.24 Filmes transmitidos por episódios 

791.3 Estética e cinema 

791.31 Relações do cinema com as outras artes 

791.32 Teoria e crítica do cinema (como assunto) 

791.4 Sociedade e cinema 

Nota: Para as exibições e mostras existentes anteriormente neste número ver 061.4 
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791.41 Relações do cinema com os outros meios de comunicação 

791.42 Filmes que apelam a grupos sociais específicos 

791.43 Influências do cinema nas audiências 

791.5 Cinema e educação 

791.51 Cinema como parte do currículo educacional 

791.52 Cinema como meio para a educação 

791.53 Corporações, instituições, colecções de filmes. 

Ex.: 791.53 Museus do cinema 
       069                

791.6 Cinema como indústria 

Nota: Para feiras e outros festivais existentes anteriormente neste número ver 394 

791.61 Indústria cinematográfica em geral 

791.62 Produção cinematográfica: aspectos técnicos. Equipamento. Localização dos estúdios. 
Cinematografia (especificar as técnicas cinematográficas pela classe 77). Pós-produção. 
Edição 

791.63 Produção cinematográfica: aspectos estéticos. Protagonistas. Guião e guionistas. 
Realização e realizadores. Arte de realização. Filmagens. Actores. Outros elementos 
artísticos. 

Ex.: 791.63 Musica no filme 
               78           

791.64 Distribuição. Promoção. Marketing. Cartazes. Publicidade 

791.65 Exibição. Transmissão. 

Ex.: 791.65.079 Festivais de cinema 

791.7 Parques recreativos. Feiras de diversões. Parques infantis 

79 1.75 Parques temáticos. Parques com temas históricos 

79 1.8 Exibições que envolvem animais treinados ou de luta. Circos. Touradas. Lutas de animais, 
de galos, ursos, etc. 

791.9 Outros divertimentos 

792 TEATRO. REPRESENTAÇÃO TEATRAL 

792.01 Teoria e filosofia do teatro. 

Nota: Subdividir como 7.01 

792.02 Técnicas teatrais. Produção. Direcção. Encenação 
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792.02 1 Concepção do cenário e decoração em geral 

792.022 Equipamentos e serviços 

792.023 Equipamento e acessórios do palco. Cenário. Móveis, etc. 

792.024 Acessórios e equipamentos dos actores. Trajes teatrais. Maquilhagem 

792.026 Textos. Libretos. Obras musicais para uso no palco. Leitura do guião. Análise e 
ajustamento. Partes individuais. Papéis. Casting 

792.02 7 Direcção artística. Técnicas de continuidade. Direcção dramática. Direcção musical. 
Direcção de dança 

792.028 Representação. Técnica de representação teatral. Interpretação dos papéis 

792.03 Teatro e arte dramática segundo os períodos ou estilos. 

Nota: Subdividir como 7.03 

792.05 Teatros e palcos (tipos e disposição). Teatros ao ar livre. Teatros itinerantes. Partes dos 
edifícios (entradas, saídas, bilheteiras, palco, etc). Grandes teatros, pequenos teatros. 
Tipos de palcos (redondos, que se transformam, etc.) 

792.06 Várias questões relativas ao teatro. 

Nota: Subdividir como 7.06 

792.07 Profissões e ocupações ligadas ao teatro. Artistas. Directores. Actores, etc. 

Nota: Subdividir como 7.07 

792.08 Peças, espectaculos teatrais (segundo o numero de participantes, tamanho ou escala, 
duração, etc.). Solo. Duo. Elenco completo. Peças intimistas, etc. 

792.09 Representações teatrais. Ensaios. Competições. Representação em meios de 
comunicação diversos. 

Nota: Subdividir como 7.09 

792.2 Drama falado. Peças 

792.21 Tragédias 

792.22 Comédias. Farsas 

792.23 Melodrama. Policiais 

792.24 Peças informativas. 

Nota: Subdividir como 7.04 

792.25 Sketches. Peças improvisadas e ocasionais 

792.28 Peças propagandísticas ou didácticas 

792.5 Produções musicais. Óperas, teatro musicado, etc. 
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792.7 Cafés-concerto. Salas de musica. Music-halls. Cabares. Revistas teatrais. Pantomimas 

792.8 Representações da arte do movimento, Coreografia. Balé. Dança no palco. 
Representações eurítmicas 

792.9 Tipos especiais de teatro. Produções para teatro de marionetas multimédia. Teatro de 
silhuetas, de sombras 

793 DIVERTIMENTOS E RECREAÇOES SOCIAIS. DANÇA 

793.2 Tipos particulares de recreação que exigem preparação. Festividades das colheitas. 
Festas de Natal e Ano Novo. Aniversários. Casamentos. Quadros vivos. Charadas 

793.3 Dança. Danças populares nacionais, regionais. Danças de roda. Danças folclóricas. 
Danças antigas, arcaicas. Euritmia. Arte do movimento. Dança mimética, 
representativa. Dança expressiva. Danças artísticas. Danças sociais para pares. Danças 
de salão. Danças sociais para grupos ou equipas (quadrilhas, lanceiros, etc.). Bailes e 
danças públicas. Mascaradas. Bailes de máscaras 

793.5/.7 Jogos de sala. Jogos de festas 

793.5 Jogos que envolvem prendas 

793.7 Jogos não caracterizados pela acção. Jogos instrutivos. Jogos de memória. Jogos que 
testam a observação, a presença de espírito, etc. Jogos de palavras proibidas. Jogos de 
quebra-cabeças 

793.8 Passatempos científicos. Ilusionismo. Magia 

794 JOGOS DE MESA E TABULEIRO (QUE EXIGEM REFLEXOS, PERÍCIA, SORTE) 

794.02 Jogos que exigem prática e equipamento 

794.021 Procedimento prático. Método e regras do jogo 

794.022 Equipamento. Quadro, mesa, peças, cartões, etc. 

794.05 Estratégia do Jogo. Táctica. Analise, etc. 

794.08 Número de participantes. Combinações, etc. Jogos para uma ou duas pessoas. Jogos de 
equipa. Jogos à distância. Jogos rápidos 

794.09 Competições. Concursos. Torneios (e sua apresentação). 

Nota: Subdividir como 7.09 

794.1 Xadrez 

794.2 Jogos menores de tabuleiro que não dependem da sorte. Damas. Halma. Moinho. 
Outros 

794.3 Jogos de mesa com peças ou marcadores e o elemento sorte. Gamão. Ludo. Dominó. 
Mah-jong. Outros 

794.4 Jogos de cartas. Bridge. Outros jogos com parceria 
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794.5 Jogos ou puzzles que exigem paciência ou habilidade. Paciências. Quebra-cabeças. 
Puzzles. Outros 

794.8 Jogos menores de mira. Jogos infantis em miniatura. Jogos de tabuleiro com tacos e 
discos. Malha. Dardos. Jogo de argolas. Jogos de mesa que imitam desportos. Futebol 
de mesa. Ténis de mesa, etc. 

794.9 Jogos de azar. Dados. Roleta. Loto e jogos semelhantes de escolha probabilística. 
Tômbola, bingo, etc. 

796 DESPORTO. JOGOS. EXERCÍCIOS FÍSICOS 

796.01 Filosofia do desporto. Teoria, finalidade, metodologia, ética, estética do desporto 

796.011 Princípios filosóficos, científicos e teóricos da cultura física e do desporto. Contribuições 
da actividade desportiva na formação e desenvolvimento da personalidade. Conteúdo 
do treino. Métodos do treino. Instituições de treino. Ética. Fair play. Estética 

796.012 Teoria do movimento no desporto. Funções motoras no desporto. Capacidades motoras. 
Características dinâmicas. Características físicas. Capacidade de resistência. Capacidade 
de força. Capacidade de velocidade. Capacidade de coordenação psicofisica. 
Competência. Agilidade. Destreza. Equilíbrio. Mobilidade. Flexibilidade. Elasticidade. 
Capacidade de percepção do movimento. Capacidade de orientação. Capacidade para o 
movimento rítmico. Balanço. Características do movimento. Precisão. Racionalidade do 
movimento. Ritmo do movimento. Harmonia. Movimento simétrico, assimétrico. Formas 
básicas do movimento (horizontal, vertical, etc.). Processo do movimento. Espécies, 
tipos do movimento (caminhada, corrida, salto, escalada, etc.). Técnica do movimento. 
Fases do movimento. Movimentos para a prática desportiva. Exercícios físicos. Exercícios 
para o desenvolvimento em geral. Exercícios na preparação para a competição. 
Coreografia dos exercícios desportivos. Posições do corpo (em pé, sentado, deitado, 
etc.) 

796.015 Metodologia do desporto. Treino desportivo. Desempenho no desporto. Teoria e 
metodologia do treino. Princípios do treino. Técnicas de treino. Tácticas de treino. 
Sistema de treino. Processos de treino (coaching) Programa de treino. Planeamento de 
treino. Períodos de treino. Ciclos de treino. Organização e administração do treino 

796.02 Questões técnicas. Serviços, unidades de treino e exercício. Equipamento, apetrechos do 
desporto. Materiais. Protecção contra acidentes, eventualidades 

796.03 Movimento desportivo. Actividade desportiva sob vários pontos de vista 

796.032 Movimento olímpico. Conceito e ideia de olimpíadas. Jogos olímpicos 

796.034 Desportos de acordo com o tipo de participantes. Desportos de massas. Desporto 
nacional. Desporto de alto nível. Desporto competitivo. 

Ex.: 796.034-056.26 Deficientes físicos como desportistas 

796.035 Desporto como recreação. Desporto para fins de saúde 

796.038 Comunicação no desporto. Relações no desporto 

796.05 Modalidades de torneios. Estilos de competição. Estratégia. Tácticas. Papéis e funções 
dos desportistas, jogadores. Análise da execução da estratégia e da táctica 
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796.06 Orgarnizaçao do desporto em geral. Regras. Regulamentos. Formalidades. Funções no 
desporto 

796.07 Tipos de participação no desporto. 

Nota: Especificar utilizando os auxiliares -05 

796.071 Profissionalismo. Desportistas e quadros do desporto profissional. Desportistas, 
jogadores profissionais. Professores, treinadores, técnicos, guias 

796.072 Peritos e pessoas com conhecimento do desporto. Cientistas do desporto. Teóricos do 
desporto. Repórteres desportivos. Comentaristas. Juízes. Árbitros. Comentadores 

796.073 Conhecedores do desporto. Entusiastas. Espectadores. Fãs. Claques 

796.075 Organizadores comerciais. Promotores, empresários, agentes 

796.077 Amadorismo. Desportistas, jogadores, amadores. Treinadores amadores, etc. 

796.078 Patrocínio do desporto. Estímulo ao desporto 

796.08 Participação (número de jogadores, combinações, etc.) 

796.081 Desporto individual. Participantes individuais (com ou sem competidores) 

796.082 Dois participantes (seja como opositores ou em dupla) 

796.083 Três participantes 

796.084 Quatro participantes (individualmente ou em pares) 

796.085 Equipa 

796.09 Competições. Recordes 

796.092 Recordes. Desempenhos óptimos, máximos. Recordes mundiais, nacionais. 
Campeonatos dentro da competição. Qualidades técnicas (por exemplo, do 
equipamento) 

796 093 Torneios. Partidas. Competições. Corridas, etc. 

796.094 Apresentação de acontecimentos desportivos em tela, filme, cinema 

796.096 Apresentação radiofónica de acontecimentos desportivos (comentários radiofónicos, 
etc.) 

796.097 Apresentação pela televisão de acontecimentos desportivos 

796.1 Jogos e recreação ao ar livre 

796.11 Jogos infantis 

796.12 Jogos na praia e no campo 
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796.13 Jogos cantados. Jogos de roda. Jogos com danças 

796.14 Jogos de corrida e agilidade 

796.15 Jogos e recreação com modelos (no ar, na água e na terra) 

796.2 Jogos de movimento e habilidade com equipamento especial 

796.21 Jogos com cordas, arcos e balanços 

796.22 Jogos rotativos (pião, etc.) 

796.24 Jogos de arremesso (argolas, bastões, ringues) 

796.25 Jogo do diábolo, ioiô 

796.26 Jogos que envolvem um alvo (dardos) 

796.27 Cróquete 

796.28 Jogos com bolas de madeira (boliche ou laranjinha, bowling) 

796.3 Jogos de bola 

796.31/.32 Jogos com bola arremessada com a mão 

796.31 Jogos de bola alta arremessada com a mão, utilizando uma bola pequena (péla, ball 
indienne, jägerball etc.) 

796.32 Jogos de bola alta arremessada utilizando bolas grandes. Bas quetebol. Andebol. 
Voleibol. Outros 

796.33 Jogos de bola jogados com o pé e com a mão. Futebol. Râguebi 

796.34 Jogos de bola alta arremessada com a utilização de instrumentos próprios (jogos de 
raquete: ténis, badminton, pelota, squach, etc.) 

796.35 Jogos de bola baixa arremessada com a utilização de instrumentos próprios (golfe, 
hóquei, beisebol, críquete) 

796.38 Jogos de bola de mesa (bilhar, ténis de mesa, snooker) 

796.39 Outros jogos de bola 

796.4 Ginástica. Acrobacia. Atletismo 

796.41 Ginástica. Exercícios livres. Exercícios de grupo. Exercícios de ginástica rítmica. Ginástica 
competitiva. Ginástica artística. Ginástica com aparelhos. Exercícios acrobáticos. 
Ginástica no chão. Exercícios de saltos 

796.42 Atletismo em geral. Marcha. Corrida 

796.43 Provas de atletismo de campo excluindo a marcha e corrida (saltos, lançamentos de 
peso, dardo, disco, etc.) 
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796.5 Excursionismo. Alpinismo. Montanhismo. Desportos de orientação. Campismo 

796.51 Marcha. Caminhada. Excursão a pé 

796.52 Montanhismo. Alpinismo 

796.54 Campismo 

796.55 Exploração de cavernas 

796.56 Desportos de orientação 

796.5 7 Passeios utilizando vários veículos. Bicicleta. Motocicleta. Motos de água. Carro. Esqui. 
Barco. Canoa. Caiaque, etc. 

796.6 Desportos sobre rodas. Ciclismo. Patinagem 

796.61 Ciclismo 

796.62 Ciclismo artístico. Ciclismo acrobático 

796.63 Ciclismo com bola 

796.64 Pólo em bicicleta 

796.69 Patinagem. Skate. Hóquei em patins 

796.7 Automobilismo. Motociclismo 

796.71 Automobilismo. Go-karting 

796.72 Motociclismo. Motocrosse 

796.74 Pólo com motas 

796.8 Desportos de combate. Desportos de autodefesa. Atletismo pesado. Provas de força 

796.81 Luta livre. Luta corporal em estilo livre. Luta romana. Luta sumo 

796.82 Luta olímpica. Luta greco-romana 

796.83 Boxe. Kickboxing 

796.85 Desportos asiáticos de combate e autodefesa. Artes marciais 

796.86 Esgrima 

796.88 Levantamento de pesos 

796.89 Outros tipos de desportos de esforço e autodefesa. Bodybuilding Powerlifting 

796.9 Desportos de Inverno 
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796.91 Patinagem no gelo. Patinagem artística. Acrobática. Em velo cidade 

796.92 Esqui. Raquete de neve 

796.93 Ski-joring (esqui puxado a cavalo) 

796.94 Surfe alpino e skibobbing 

796.95 Trenó. Tobogã 

796.96 Jogos no gelo 

797 DESPORTO AQUÁTICO. DESPORTO AÉREO 

Nota: Subdividir como 796.0... 

797.1 Desportos com embarcações 

797.11 Canoagem de lazer. Cruzeiro de lazer 

797.12 Canoagem sem velas. Caiaque. Canoa. Botes a remo 

797.14 Embarcações à vela 

797.15 Barcos a motor 

797.17 Desportos que usam outros veículos aquáticos. Barcos a pedal. Esqui aquático, surfe 

797.18 Jogos de equipa em embarcações. Pólo em canoas 

797.2 Natação. Mergulho. Jogos aquáticos 

797.21 Natação sem ajudas artificiais. Estilos. Natação sincronizada, submarina. Mergulho 
submarino. Natação artística, etc. 

797.22 Natação com ajudas artificiais 

797.25 Jogos aquáticos. Bola aquática. Pólo aquático, Outros 

797.26 Mergulho de trampolim. Mergulho de altura 

797.5 Desportos aéreos 

797.54 Balonismo. Dirigíveis 

797.55 Aeroplanos. Planadores 

797.56 Ou desportos com equipaéreo e de s Paraquedismocomo desporto 

798 EQUITAÇÃO. HIPISMO, DESPORTOS COM CAVALOS E OUTROS ANIMAIS 

798.2 Equitação 

798.22 Adestramento de cavalos 
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798.23 Exercícios de equitação 

798.24 Escolas de equitação 

798.25 Jogos de montaria. Jogos equestres. Pólo equestre 

798.26 Saltos equestres. Saltos artísticos 

798.27 Equitação acrobática, Equitação de circo 

798.28 Torneios de equitação. Caça a cavalo 

798.29 Torneios de três dias. Adestramento do cavalo. Saltos artísticos. Corrida. Cross-country 

798.4 Corridas de cavalos 

798.6 Direcção de carros puxados por cavalos. Torneios de direcção 

798.8 Desportos caninos. Corridas de cães, etc. 

798.9 Competições com outros animais 

799 PESCA. CAÇA. TIRO. TIRO AO ALVO 

Nota: Subdividir como 796.0... 

799.1 Pesca 

799.11 Pesca em água doce 

799.12 Pesca com anzol. Pesca com vara e linha 

799.13 Pesca com rede em águas interiores 

799.15 Pesca costeira. Pesca de camarão. Pesca de caranguejos 

799.16 Pesca marítima 

799.2 Caça 

Nota: Subdividir como 639.1... 

799.3 Tiro. Tiro ao alvo 

799.31 Tiro com armas de fogo 

799.32 Tiro com outras armas. Arco e flecha, bumerangue 
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8 

LÍNGUA. LINGUÍSTICA. LITERATURA 

 

 

80 QUESTÕES GERAIS REFERENTES À LINGUÍSTICA E À LITERATURA. FILOLOGIA 

801 PROSÓDIA. CIÊNC1AS AUXILIARES E FONTES DE FILOLOGIA 

801.6 Prosódia. Métrica. Ritmo. Rima. Versificação 

801.6 Generalidades Quantidade. Acentuação (palavras e frases). Ritmo do verso. Melodia. 
Harmonia 

801.63 Métrica Medidas métricas. Sílaba tónica e átona. Pausa. Cesura. Hiato. Quebra da rima. 
Licença prosódica. Contracção. Alongamento. Final do verso. Aliteração. Sonância. Pés 
dissilábicos. Pés trissilábicos Pés polissilábicos 

801.65 Modelos de verso segundo as características numéricas. Me ou unidades rítmicas. 
Acentuação. Quantidade métrica. Versos clássicos ou quantitativos. Versos segundo o 
número de sílabas. Modelos alternativos, combinados de verso 

801.66 Rima. Conceito geral. Grau e extensão da rima. Número de sílabas da rima. Classificação 
linguístico-gramatical das rimas. Posição da rima no verso. Plano ou esquema da rima. 
Modelo de rima (na estância) 

801.67 Estância. Estrofe. Cópula. Versos. Grupo rítmico. Períodos (frase Refrãos. 
Correspondência entre as estâncias. Estrofes clássicas Formas germânicas do verso 
nórdica, inglesa, romance, francesa, italiana, espanhola, eslava e outras formas 
ocidentais Formas orientais. Outras formas asiáticas. Formas africanas 

801.7 Ciências auxiliares e estudos da filologia. Hermenêutica, crítica textual, interpretação 
de textos. Recensão. Exegese 

801.8 Fontes da linguística e da filologia. Colecções de textos 

801.81 Fontes orais, principalmente populares. Contos populares como fonte material filológica 

801.82 Fontes escritas. Textos literários como fonte filológica 

801.83 Fontes mistas 

808 RETÓRICA: USO EFECTIVO DA LINGUAGEM 
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808.1 Autoria. Actividade literária e técnica. Escrita criativa. Escrita destinada a publicação 

808.2 Edição. Adaptação e organização de textos para publicação 

808.5 Retórica do discurso. Oratória. Eloquência. Desempenho vocal. Arte ou técnica de 
expressão oral 

808.51 Discurso público. Oratória. Discursos de ocasiões especiais 

808.5 3 Debates e discussão pública 

808.54 Recitação. Arte de dizer Contar histórias. Leitura em voz alta 

808.55 Oratória dramática. Dizer em coro 

808.56 Conversação 

81 LINGUÍSTICA. LÍNGUAS 

81-11 Escolas e correntes na linguística 

81-112 Linguística histórica 

81-114 Linguística descritiva 

81-115 Evolucionismo. Linguística comparada 

81-116 Estruturalismo. Escola de Geneva (E de Saussure). Escola de Praga. Escola de 
Copenhague (L. Hjelmslev). Estruturalismo americano (Z. S. Harris). Linguística 
generativa (A. N. Chomsky) 

81-117 Escola de Londres (J. R. Firth). Gramática sistemática (M. A. K. Hailiday) 

81-119 Outras escolas ou correntes linguísticas 

81-13 Metodologia da linguística 

81-2 Características das línguas 

81-21 Línguas dos chamados povos primitivos 

81-22 Línguas dos chamados povos desenvolvidos 

81-23 Línguas vivas 

81-24 Línguas mortas 

81-25 Línguas faladas sem literatura extensa 

81-26 Línguas escritas. Línguas literárias 

81’0 Origens e períodos da língua. Fases do desenvolvimento 

Nota: O ‘0 usa-se apenas em combinação com as subdivisões do 811 
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81’01 Período antigo. Período arcaico 

81’02 Período clássico 

81’04 Período de transição 

81’06 Período moderno 

81’08 Línguas renascidas 

81’1 Linguística geral 

81’16 Metateoria da linguística 

81’2/’44 Assuntos e facetas da linguística 

81’22 Semiologia. Semiótica. 

81’221 Comunicação não verbal. Mímica. Expressão facial. Linguagens Gestuais 

81’23 Psicolinguística. Psicologia da linguagem 

81’232 Aquisição da linguagem. Desenvolvimento linguístico 

81’233 Capacidade individual do desenvolvimento do discurso 

81’234 Patologia do discurso. Neurolinguística 

81’24 Conhecimento prático das línguas 

81’242 Línguas nativas 

81’243 Línguas estrangeiras. Aquisição de segunda língua 

81’244 Línguas oficiais. Línguas reconhecidas pelo Estado 

81’246 Monolinguismo e multilinguismo 

81’25 Teoria da tradução 

81’253 Interpretação (tradução oral). Tradução simultânea 

81’255 Tradução escrita. Tradução literal. Estilística, tradução literária 

81’26 Planeamento da linguagem. Controlo da linguagem. Normalização 

81’27 Sociolinguística 

81’271 Uso e pureza da língua. Uso correcto e incorrecto das formas escritas e faladas 

81’272 Sociolinguística aplicada. Política da linguagem 

81’276 Dialectos sociais. Gíria profissional. Formas vernaculares especiais associadas a estratos 
sociais ou a grupos de utilizadores específicos 
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81’2 Dialectologia. Linguística geográfica 

81’282 Dialectos. Linguagem local e regional. Variantes locais. Vernaculares. Línguas em 
contacto (Crioulos, Pidgins). 

Nota: Classificar os dialectos de línguas particulares acrescentando ‘282 ao nome da 
língua 

81’286 Linguística geográfica. Distribuição das línguas por áreas 

81’32 Linguística matemática 

81’322 Linguística computacional. Processamento das línguas naturais. Análise da fala. Síntese 
da fala. Linguística estatística 

81’33 Linguística aplicada 

81’34 Fonética. Fonologia 

81’342 Fonética. Fonética acústica. Análise e propriedades dos sons vocais. Fonética 
articulatória. Voz. Órgãos vocais. Análise de fonação. Fonética auditiva. Sons da fala. Leis 
e mutações dos sons. Leis fonéticas. Mudanças gerais (analogia, assimilação, apócope, 
síncope, metátese, etc.). Mudanças de vogais. Mudanças de consoantes. Sílabas e 
silabação. Coesão das palavras. Eufonia. Tom da palavra. Modelação da frase. Ritmo e 
entoação da fala 

81’344 Fonologia. Fonémica. Fonologia generativa. Fonemas. Sistema fonológico. Distinção, 
evolução, características fonológicas. Funções 

81’35 Grafias. Ortografia. Soletração 

81’35l Alfabeto em geral 

81’352 Representação da vogal e ditongo 

81’3 Representação da consoante 

81’354 Sistemas de ortografia. Ortografia fonética. Reforma ortográfica 

81’355 Pronúncia 

81’36 Gramática 

81’362 Gramática comparativa 

81’364 Gramática generativa 

8l’366 Morfologia. Flexões e inflexões. Declinação. Conjugação.Categorias gramaticais. Género. 
Masculino. Feminino. Neutro. Número. Singular. Plural. Caso, nominativo, genitivo, 
acusativo, dativo, ablativo, locativo, instrumental. Outros casos. Comparação. Pessoas 
gramaticais. Voz activa e passiva. Voz reflexiva e média. Tempo. Modo 

81’367 Sintaxe. Frase em geral: ritmo, entoação, modelação. Tipos de orações. Frases 
afirmativas, interrogativas e optativas. De acordo com o grau de complexidade. Orações 
simples e suas partes. Complementos das orações. Objecto e atributos (nome, 
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adjectivo). Orações incompletas. Orações equivalentes. Orações compostas. Frase 
segundo o ponto de vista sintáctico. Campos de palavras. Tipos e elementos das frases. 
Construção das orações. Partes do discurso. Palavras lexicais. Nomes. Adjectivos. 
Advérbios. Verbos. Pronomes. Numerais. Interjeições. Palavras gramaticais. Artigos. 
Preposições. Conjunções. Partículas. Função sintáctica 

81’37 Semântica 

81’371 Tipos de sentido. Denotação. Conotação. Sentido contextual 

81’372 Semântica generativa. Estrutura superficial e profunda 

81 ‘373 Lexicologia. Onomástica. Toponímia. Nomes de plantas, animais, rochas, minerais. 
Nomes meteorológicos e astronómicos. Antroponímia. Palavras relacionadas na forma, 
no sentido, no som e na raiz. Sinónimos. Antónimos. Homónimos. Neologismos. 
Arcaísmos. Estrangeirismos. Termos técnicos. Palavras exclamatórias. Imprecações. 
Clichés. Slôgane. Etimologia. Eufemismos. Metáforas. Sinédoque. Expressões 
idiomáticas. Pleonasmos. Fraselogia 

81’374 Lexicografia. Dicionários (a sua compilação e conteúdo). 

Nota: Os próprios dicionários não são classificados aqui. Utilizar a classificação que 
representa a área temática seguida do auxi liar (038) 

81’38 Estilística em geral 

81’42 Linguística do texto. Análise do discurso 

81’44 Tipologia de línguas  

811 LÍNGUAS 

Nota: As subdivisões do 811 são construídas utilizando a tabela auxiliar de línguas = 
1/=9, substituindo o sinal = por um ponto. Para especificar aspectos das línguas 
individuais ou grupos de línguas acrescentar ‘0/’44 e/ou -2/-26 

811.1/.2 Línguas indo-europeias 

811.11 Línguas germânicas 

811.111 Inglês 

811.111.8 Crioulos de base inglesa 

811.112.2 Alemão 

811.112.5 Holandês. Flamengo 

811.112.6 Africander 

811.113.3 Islandês 

811.113.4 Dinamarquês 

811.113.5 Norueguês 

811.113.6 Sueco 
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811.124 Latim 

811.13 Línguas românicas 

811.131.1 Italiano 

811.132 Reto-romano 

811.133.1 Francês 

811.133.18 Crioulos de base francesa 

811.133.2 Provençal 

811.134.1 Catalão 

811.134.2 Espanhol 

811.134.3 Português 

811.134.38 Crioulos de base portuguesa 

811.134.4 Galego 

811.135.1 Romeno 

811.135.2 Moldávio 

811.14 Grego 

811.15 Línguas célticas 

811.16 Línguas eslavas 

811.161.1 Russo 

811.161.2 Ucraniano 

811.161.3 Bielorusso 

811.162.1 Polaco 

811.162.3 Checo 

811.162.4 Eslovaco 

811.163.2 Búlgaro 

811.163.4 Servo-croata 

811.163.6 Esloveno 

811.17 Línguas bálticas 
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811.172 Lituano 

811.174 Letão 

811.18 Albanês 

811.19 Arménio 

811.21/.22 Línguas indo-iranianas 

811.21 Línguas índicas. Sânscrito. Caxemir. Concani 

811.214.21/.22 Hindustani. Hindi. Urdo 

811.214.32 Bengali 

811.214.351 Concani 

811.214.43 Nepali 

811.214.58 Romani (Ciganos) 

811.22 Línguas iranianas. Persa. Curdo 

811.29 Línguas mortas indo-europeias (que não estejam listadas em lado nenhum) 

811.34 Línguas mortas de filiação desconhecida faladas no Mediterráneo e Próximo Oriente 
(excepto as semíticas) 

811.35 Línguas caucasianas 

811.361 Basco 

811.41 Línguas afro-asiáticas (hamito-semíticas) 

811.411 Línguas semíticas 

811.411.16 Hebreu 

811.411.17 Aramaico 

811.411.21 Árabe 

811.412 Egípcio-Copta 

811.413 Línguas berberes 

811.414 Línguas chádicas 

811.415 Línguas cuxíticas 

811.42 Línguas nilo-saarianas 

811.43 Línguas congo-kordofanianas 
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811.431 Línguas kordofanianas 

811.432 Línguas Níger-Congo 

811.432.8/.9 Línguas bantu 

811.432.875 Grupo Suaíli 

811.45 Línguas khoisan 

811.51 Línguas uralo-altaicas 

811.5 11 Línguas urálicas 

811.511.111 Finlandês 

811.511.113 Estórijo 

811.511.114 Livónio 

811.511.141 Húngaro 

811.5 12 Línguas altaicas 

811.512.161 Turco 

811.521 Japonês 

811.531 Coreano 

811.541 Língua aino 

811.55 Línguas paleo-siberianas 

811.56 Línguas esquimó-a1eutianas 

811.57 Línguas dravídicas 

811.58 Línguas sino-tibetanas 

811.581 Chinês 

811.582.3 Línguas Tai 

811.61 Línguas austro-asiáticas 

811.612.91 Línguas vietnamitas 

811.62 Línguas austronésias 

811.621 Línguas malaio-polinésia 

811.621.25 Línguas da Indonésia ocidental 
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811.621.3 Línguas da Indónesia oriental 

811.621.31 Línguas do grupo Ambor-Timor 

811.622 Línguas da Oceânia 

811.622.82 Línguas da Polinésia 

811.71 Línguas indo-pacíficas (não as austronésias) 

811.712 Línguas de Timor 

811.713 Línguas da Nova Guiné (Papua) 

811.72 Línguas australianas 

811.8 Línguas ameríndias 

811.811.82 Línguas ameríndias da América do Norte 

811.87 Línguas ameríndias da América do Sul e Central 

811.9 Línguas artificiais 

811.92 Línguas artificiais para uso entre os seres humanos. Línguas auxiliares internacionais. 
Esperanto 

811.93 Linguagens de computadores. Linguagens de programação. 

Nota: Usar apenas quando se fazem estudos do ponto de vista linguístico 

82 LITERATURA 

Nota: Indicar os aspectos filológicos da literatura dando outra notação por 801 e/ou suas 
subdivisões 801.6/.83. Indicar os aspectos linguísticos da literatura dando outra nota ção 
por 81. 

Todas as subdivisões auxiliares especiais que se seguem são aplicáveis em 821.1/.9 

82-11-9 Géneros literários 

82-1 Poesia. Poemas. Versos 

82-12 Poesia dramática. Dramas em verso 

82-13 Poesia épica 

82-14 Poesia lírica 

82-15 Poesia didáctica 

82-16 Poesia descritiva 

82-17 Poesia satírica e humorística 

82-191 Poesia alegórica. Fábulas em verso. Parábolas, etc. 
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82-192 Versos melódicos. Versos com música 

82-193 Formas poéticas menores: enigmas, epigramas, madrigais, sonetos, rondós, epitáfios, 
etc. 

82-194 Almanaques rimados 

82-2 Drama. Peças de teatro 

82-21 Tragédia 

82-22 Comédias. Farsas. Sketches. Paródias. Teatro de revista. Sátiras 

82-23 Melodrama. Mistério. Teatro popular 

82-24 Peças históricas 

82-25 Espécies diversas de peças. Drama religioso contos de fadas 

82-27 Monólogo. Récitas. Peças com um único actor 

82-28 Peças propagandísticas. Peças didácticas. Peças tendenciosas 

82-291 Drama medieval e renascentista. Drama litúrgico. Peças religiosas. Drama secular. 
Moralidades. Farsas satíricas. Farsas de bobos 

82-292 Teatro popular. Dramas populares, folclóricos 

82-293 Drama musical. Libretos. Óperas. Operetas. Melodrama 

82-3 Ficção. Prosa narrativa 

82-31 Romance 

82-311.1 Romances psicológicos. Introspectivos. Na primeira pessoa 

82-311.2 Romances representativos dos costumes. Descrição da realidade, da vida quotidiana 

82-311.3 Romance de aventuras 

82-311.4 Romance picaresco 

82-311.5 Romance cómico 

82-311.6 Romance histórico. Político. De guerra 

82-311.7 Romance propagandístico, didáctico, tendencioso 

82-311.8 Romance de viagem. Romance exótico 

82-311.9 Ficção científica 

82-312.1 Romance psicológico (existencial) 
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82-312.2 Romance religioso. Romance com tema místico ou moral 

82-312.3 Romance bucólico. Histórias de vida no campo 

82-312.4 Romance policial. Romance de crimes. Romance de mistério, suspense. Thrillers 

82-312.5 Ficção sensacional, de má qualidade 

82-312.6 Romance autobiográfico. Ficção tipo biografia, semibiografia 

82-312.7 Romance epistolar 

82-312.8 Romance simbólico. Romance cabalístico 

82-312.9 Romance de fantasia e do fantástico 

82-313.1 Romance satírico 

82-313.2 Romance visionário, utópico 

82-32 Histórias curtas. Novelas. 

Nota: Subdividir como 82-31 

82-34 Conto 

82-341 Histórias cómicas 

82-342 Contos com teoria ou prática moral. Fábulas 

82-343 Mitos. Lendas. Contos de fadas 

82-344 Contos do fantástico, do sobrenatural, do macabro 

82-36 Historietas. Anedotas 

82-39 Romances antigos. Medievais. De cavalaria 

82-4 Ensaio 

82-5 Oratória. Discursos. Sermões. Palestras 

82-6 Cartas. Arte epistolar. Outras obras em forma epistolar 

82-7 Prosa satírica. Obras humorísticas. Epigramas. Paródias, etc. 

82-82 Poligrafias. Antologias. Selecções. Extractos 

82-83 Diálogos filosóficos ou discursivos. Conversações sobre vários assuntos ou temas 

82-84 Máximas. Sentenças. Aforimos. Adágios. Provérbios. Pensamentos. Ditos. Obiter dicta. 
Réplicas. Trocadilhos 

82-9 Outros géneros literários 
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82-91 Literatura popular. Edições populares. Versões simplificadas 

82-92 Literatura periódica. Crónicas de jornais. Escritos panfletários, polémicos e políticos 

82-93 Literatura infantil e juvenil 

82-94 História como género literário. Escritos históricos. Historiografia. Crónicas. Anais. 
Memórias. Diários. Biografias e autobiografias 

82-95 Crítica literária como género literário. Recensáo crítica 

82-96 Obras de ciência e filosofia como literatura 

82-97 Literatura religiosa 

82-98 Motes, slôganes. Inscrições. Divisas. Máximas pessoais. Charadas. Anagramas 

82-991 Dissertações 

82-992 Narrativas de viagens 

82-993 Literatura erótica. Literatura pornográfica 

82-994 Literatura excêntrica. Literatura de visionários, loucos, iluminados 

82-995 Contrafacções literárias. Pastiches. Obras imaginárias 

82’0 Origens e períodos das línguas. Fases de desenvolvimento 

Nota: Subdividir como 81’0 

82’282 Literatura em dialectos, línguas locais e regionais, variantes e vernaculares 

82 A/Z Obras de autores específicos 

Nota: Seleccionar o número da literatura em questão em 821..., especificar o género e o 
nome do autor, de forma abreviada se assim se entender. 

Ex: 821.111SHAK Obras de Shakespeare 

82 A/Z1/7 Tipos de edição 

82 A/Z1/7.Ol Edições na língua original 

82 A/Zl/7.02 Edições bilingues ou edição anotada 

82 A/Z1/7.03 Textos traduzidos. Textos transliterados 

82 A/Z1/7.05 Edições resumidas. Paráfrases 

82 A/Z1/ 7.07 Interpretações. Recensões 

82 A/Z1/7.08 Linguagem e estilo do autor ou da obra 

82 A/Z1/7.091 Fontes de uma obra. Fontes do autor (obras imitadas, adapta das, etc.) 
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82 A/Z1/7.092 Continuações, sequências (com diferentes títulos ou com outros autores) 

82 A/Z1/7.093 Deputações. Apologias 

82 A/Z1 Obras completas. Colecções 

82 A/Z2 Colecções incompletas 

82 A/Z3 Selecções. Antologias 

82 A Contribuições em trabalhos de terceiros. Obras em colabora ção. Introduções. Prefácios. 
Apresentações. Dedicatórias. Obras conjuntas, em colaboração, colectivas (editadas pelo 
autor ou contendo contribuições do autor) 

82 A/Z5 Obras anónimas atribuídas a um autor. Obras com pseudónimo, criptónimos 

82 A/Z6 Obras no nome do autor mas atribuídas a outros autores. Obras, trabalhos espúrios 

82 A/Z7 Obras individuais. 
Nota: Acrescentar o título, abreviado se necessário. 
Ex: 821.111SHAK7ROM Romeu e Julieta de Shakespeare 

82.0 TEORIA. ESTUDO E TÉCNICA DA LITERATURA 

Nota: Os auxiliares que se seguem podem usar-se com os índices das literaturas das 
línguas individuais, dos géneros literários ou com uma combinação de ambos 

82.02 Escolas, tendências e movimentos literários. 

Nota: Especificar por extensão alfabética. 

Ex: 82.02 Romantismo 

82.09 Crítica literária. Estudos literários 

82.091 Estudos literários comparados. Literatura comparada 

821.1 LITERATURA DE LÍNGUAS INDIVIDUAIS 

As subdivisões de 821 formam-se a partir dos auxiliares de língua = 1/=9 substituindo o 
sinal de igual por um ponto. Use (4/9) para classificar as literaturas regionais ou 
nacionais de uma determinada língua. Apenas alguns exemplos estão construídos nesta 
tabela.  

Ex: 821.133.1(494) Literatura suíça em língua francesa 

821.1/.8A/Z.03 Obras de autores específicos traduzidos 

821.1/.8A/Z.09 Crítica literária a um autor específico 

821.11.8.09 Crítica a literaturas de línguas individuais 

821.11 Literaturas em línguas germânicas 

821.111 Literatura inglesa 

821.111(417) Literatura irlandesa 
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821.111(6) Literatura africana em língua inglesa 

821.111(669) Literatura nigeriana 

821.111(676.2) Literatura queniana 

821.111(680) Literatura sul-africana 

821.111(71) Literatura canadiana em língua inglesa 

821.111(73) Literatura americana 

821.111(94) Literatura australiana em língua inglesa 

821.112.2 Literatura alemã 

821.112.2(436) Literatura austríaca 

821.112.2(493) Literatura belga em língua alemã 

821.112.2(494) Literatura suíça em língua alemã 

821.112.5 Literatura holandesa 

821.112.5 (493) Literatura belga em língua flamenga 

821.113.3 Literatura islandesa 

821.113.4 Literatura dinamarquesa 

821.113.5 Literatura norueguesa 

821.113.6 Literatura sueca 

821.124 Literatura latina 

821.124’04 Literatura novilatina medieval 

821.1 24’06 Literatura novilatina moderna 

821.13 Literatura em línguas românicas 

82 1.1 31.1 Literatura italiana 

821.131.1(494) Literatura suíça em língua italiana 

821.133.1 Literatura francesa 

821.133.1(493) Literatura belga em língua francesa 

821.133.1(494) Literatura suíça em língua francesa 

821.133.1(498) Literatura romena em língua francesa 
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821.133.1(569.3) Literatura libanesa em língua francesa 

821.133.1(6) Literatura africana em língua francesa 

821.133.1(620) Literatura egípcia em língua francesa 

821.133.1(64) Literatura marroquina em língua francesa 

821.133.1(65) Literatura argelina em língua francesa 

821.133.1(71) Literatura canadiana em língua francesa 

821.133.2 Literatura provençal 

821.134(7/8) Literatura latino-americana 

821.134.1 Literatura catalã 

821.134.2 Literatura espanhola 

821.134.2(7/8) Literatura hispano-americana 

821.134.2(72) Literatura mexicana 

821.134.2(728.1) Literatura guatemalteca 

821.134.2(728.5) Literatura nicaraguense 

821.134.2(729.1) Literatura cubana 

821.134.2(729.5) Literatura porto-riquenha 

821.134.2(82) Literatura argentina 

821.134.2(83) Literatura chilena 

821.134.2(84) Literatura boliviana 

82 1.134.2(85) Literatura peruana 

821.134.2(862) Literatura colombiana 

821.134.2(866) Literatura equatoriana 

821.134.2(87) Literatura venezuelana 

821.134.2(893) Literatura paraguaia 

821.134.2(899) Literatura uruguaia 

821.134.3 Literatura portuguesa 

821.134.3(512.38) Literatura macaense em língua portuguesa 
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821.134.3(594.75) Literatura timorense em língua portuguesa 

821.134.3(6) Literatura africana em língua portuguesa 

821.134.3(665.7) Literatura da Guiné-Bissau 

821.134.3(665.8) Literatura cabo-verdiana 

821.134.3(669.95) Literatura santomense 

821.1 34.3(673) Literatura angolana 

821.134.3(679) Literatura moçambicana 

821.134.3(81) Literatura brasileira 

821.134.4 Literatura galega 

821.135.1 Literatura romena 

821.135.2 Literatura moldava 

821.14 Literatura grega (helénica) 

821.14’02 Literatura grega clássica 

821.14’06 Literatura grega moderna 

821.16 Literaturas eslavas 

821.161.1 Literatura russa 

821.161.2 Literatura ucraniana 

821.161.3 Literatura bielorussa 

821.162.1 Literatura polaca 

821.162.3 Literatura checa 

821.162.4 Literatura eslovaca 

821.163.2 Literatura búlgara 

821.163.3/.6 Literatura macedónia 

821.163.4 Literatura servo-croata 

821.163.4(497.1) Literatura jugoslava 

821.163.4(497.5) Literatura croata 

821.163.6 Literatura eslovena 
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821.17 Literaturas bálticas 

821.172 Literatura lituana 

821.174 Literatura leto (Letónia) 

821.19 Literatura arménia 

821.21 Literaturas índicas 

821.211 Literatura indiana antiga. Literatura sânscrita 

821.214 Literatura indiana moderna 

821.22 Literaturas em línguas iranianas 

821.361 Literatura basca 

821.411 Literaturas em línguas semíticas 

821.411.16 Literatura hebraica 

821.411.17 Literatura aramaica 

821.411.21 Literaturas árabes 

821.411.21(62) Literatura egípcia em língua árabe 

821.411.216 Literatura maltesa 

821.432.8/.9 Literaturas africanas em línguas bantu 

821.51 Literatura uralo-altaica 

821.511.111 Literatura finlandesa 

821.511.113 Literatura da Estónia 

821.511.141 Literatura húngara 

821.512.161 Literatura turca 

821.521 Literatura japonesa 

821.581 Literatura chinesa 

821.62 Literaturas em línguas austronésias 

821.621.256 Literaturas em línguas malaio-polinésias da Indochina 

821.621.31 Literaturas em línguas timorenses 

821.72 Literaturas australianas 
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821.81/.82 Literaturas em línguas dos índios da América do Norte 

821.87 Literaturas em línguas dos índios da América do Sul e Central 

 

  

9 

GEOGRAFIA. BIOGRAFIA. HISTÓRIA 

 

902 ARQUEOLOGIA MÉTODOS E TÉCNICAS PARA O ESTUDO DAS CIVILIZAÇÕES E CULTURAS 
PASSADAS BASEADO NA DESCOBERTA E INTERPRETAÇÃO DE VESTÍGIOS, MATERIAIS E 
RUÍNAS 

902.0 1 Tipologia. Estudo comparativo da forma. Estratigrafia. Estudo comparativo da 
localização. Associações. Achados. Seriação 

902.03 Arqueologia segundo as condições, localização, etc., do sítio e escavações. Subquática 
Subterrânea 

902.2 Escavações arqueológicas. Trabalho de campo e sítios arqueológicos em geral 

902.3 Métodos e técnicas de arqueologia de campo. Técnicas de escavação e preservação 

902.4 Técnicas de registo em arqueologia 

902.6 Técnicas de datação em arqueologia. Pela estratigrafia, pela seriação, pela tipologia, 
técnicas de datação fisico-qufinicas, geocronológicas e paleontológicas 

903 PRÉ-HISTÓRIA VESTÍGIOS PRÉ-HISTÓRICOS ARTEFACTOS. ANTIGUIDADES 
INTERPRETAÇÃO E SÍNTESE DE RELÍQUIAS MATERIAIS DO HOMEM ANTIGO, SUAS 
FORMAS DE CULTURA E CIVILIZAÇÕES 

Nota: Podem ser usados os auxiliares especiais separadamente ou em combinação pela 
seguinte ordem: ‘1... para expressar o tipo de cultura e civilização; .0 para expressar os 
materiais de que são feitos os objectos; -4 para expressar a forma dos achados 

903-4 Forma e feitio dos achados (tubulares, redondos, planos, curvos, irregulares, etc.) 

Nota: Subdividir como 62-4 

903’1 Formas de culturas pré-históricas. Culturas de caça e pesca. Culturas de agricultura 
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primitiva. Culturas pastoris. Culturas nómadas. Culturas urbanas (civilizações) 

903.01 Objectos de pedra e osso segundo o método utilizado: objectos lascados, polidos, etc. 

903.02 Cerâmica segundo o método de manufactura. Cerâmica modelada feita à base de anéis, 
feita por roda 

903.03 Vidro segundo o método de manufactura 

903.04 Têxteis segundo o método de manufactura. Têxteis trançados, tricotados, à base de nós, 
etc. 

903.05 Artefactos de metal segundo o método de manufactura. Metal fundido e forjado 

903.07 Artefactos segundo a qualidade de execução 

90 3.08 Ornamentação. Decoração. Objectos pintados, esculpidos, talhados 

903”63” Períodos e idades arqueológicos, pré-históricos, proto-históricos 

903”631/634” Vestígios da Idade da Pedra 

903”637” Vestígios da Idade do Bronze 

903”638 Vestígios da Idade do Ferro 

903.2 Artefactos. Armas. Utensílios.Vestuário. Ornamentos.Vestígios artísticos e 
alimentares. Arte rupestre 

903.3 Habitações. Castros 

903.4 Povoados pré-históricos 

903.5 Túmulos em geral. Disposição dos corpos. Cremação. Embalsamamentos, etc. 

903.6 Monumentos em pedra 

903.7 Lugares de culto. Templos. Altares, etc. 

903.8 Depósitos intencionais que não em túmulos. Depósitos votivos. Achados em brejos 

904 VESTÍGIOS CULTURAIS DOS PERÍODOS HISTÓRICOS. ARTE FACTOS DA HISTÓRIA ANTIGA, 
MEDIEVAL E MODERNA 

Nota: Especificar utilizando os auxiliares de lugar e tempo e como segunda notação as 
classes de 0/9. 

Ex.: 904 Máquinas e instrumentos antigos 
        621 

908 MONOGRAFIAS 

Nota: Classificar aqui estudos exaustivos da história, geografia, costumes, cultura, 
economia de um país, região ou localidade. Especificar através de auxiliares (3/9). 

Ex.: 908(469.6) Monografia do Algarve 
       908(460) Monografia de Espanha 
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91 GEOGRAFIA. EXPLORAÇÃO DA TERRA E DE PAÍSES. VIAGENS. GEOGRAFIA REGIONAL 

Nota: Para classificar assuntos específicos localizados num deter minado lugar, usar a 
notação que representa o assunto seguido do auxiliar de lugar adequado (1/9). 

Ex.: 331.2(450) Salários em Itália 

910 GEOGRAFIA COMO CIÊNCIA. EXPLORAÇÃO. VIAGENS 

910.1 Geografia como ciência. Metodologia (teoria, sistemas, métodos) 

910.2 Tipos e técnicas de exploração geográfica. Trabalho de campo. Exploração e viagens 

910.21 Preparação. Planeamento 

910.22 Equipamento. Instrumentos. Bagagens. Vestuário 

910.26 Interpretação de literatura, mapas e outros documentos do ponto de vista geográfico. 

Ex.: 910.26     Interpretação geográfica de fotogramas aéreos 
        528.7  

910.27 Elaboração de mapas geográficos temáticos 

910.3 Exploração de características geográficas específicas 

Ex.: 910.3 Exploração dos glaciares 
       551.324 

910.4 Viagens de descoberta. Excursões. Viagens. Expedições. Descrições de viagens 

Ex.: 910.4(091)        Relatos historicos das viagens marinmas 

       910.4(100)        Viagens internacionais e no mundo 

       910.4(430:450) Viagens entre a Alemanha e Itália 

       910.4 Excursões pedestres, na forma de montanhismo, alpinismo, campismo 
       796.5                                                          

911 GEOGRAFIA GERAL. GEOGRAFIA SISTEMÁTICA. GEOGRAFIA TEÓRICA 

911.2 Geografia fÍsica 

Ex.: 911.2          Hidrogeografia 
       556 

       911.2          Geografia das plantas (fitogeografia como ramo da geografia fisica) 
       581.9                                                       

911.3 Geografia humana (geografia cultural) 

Ex.: 911.3          Geografia política 
        32      

        911.3         Geografia económica 
        33 

911.37 Povoados. Geografia do povoamento 

911.372 Sítios. Tipos. Funções. Formas do povoamento. Desertificação. Povoamentos segundo a 
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distribuição e situação espacial. Tipos de povoações (isolados, agrupados, etc.). Modelo. 
Plano (perspectiva). Utilidade e serviços das povoações. Infra-estruturas. Povoações de 
acordo com a função. 

Ex.: 911.372 Povoações monásticas 
       27-788 

       911.372  Estações de desportos de Inverno como povoações 
       796.9  

911.373 Povoações rurais (estudo e geografia) 

911.374 Tipos especiais de povoações. Povoações suburbanas. Povoações rurais com funções de 
centro. Centros comerciais não integrados (fora das áreas construídas). Centros 
industriais e de manufactura (fora das áreas construídas). Povoações de tráfego 
(entroncamentos ferroviários). Povoações residenciais do tipo urbano (em campo 
aberto). Povoações escolares e eclesiásticas (em campo aberto). Povoações fortificadas 
e propriedades nobres (em campo aberto) 

911.375 Povoações urbanas (seu estudo e geografia). Cidades e vilas. Crescimento urbano. 
Urbanização. Crescimento de novos distritos. Tipos de vilas e cidades. Cidades e vilas de 
acordo com a função. Plano, distribuição, elevação de cidade e/ou vila. Divisão interna e 
uso da área urbana. Sectores, quarteirões, distritos, bairros. Usos e divisões da área 
urbana. Divisões da cidade em relação ao centro (centro da cidade. Subúrbios. 
Arredores. Área periférica, etc.). Divisões administrativas da cidade. 

Ex. 911.375 Cidades universitárias 
      378.4                      

       911.375 Bairros pobres 
       728-058.34 

911.5/.9 Geografia teórica 

911.5 Geografia tipológica. Estudos dos tipos de paisagem geográfica e suas divisões 

911.52 Paisagem natural 

911.53 Paisagem cultural 

911.6 Divisões espaciais e unidades regionais determinadas 

911.7 Geografia comparada (inclusive investigação regional comparada) 

911.8 Geografia normativa (normas e leis de forma, ecologia, desenvolvimento, etc.) 

911.9 Geografia aplicada 

912 REPRESENTAÇÕES NÃO LITERÁRIAS, NÃO TEXTUAIS DE UMA REGIÃO. GRÁFICOS. 
DIAGRAMAS. PERFIS. CARTOGRAMAS. MAPAS. ATLAS. GLOBOS (COMO EXPRESSÕES DO 
CONHECIMENTO GEOGRÁFICO) 

913 GEOGRAFIA REGIONAL 

913(100) Geografia regional do mundo 

913(21) Geografia das áreas terrestres como um todo 
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913(26) Geografia dos oceanos e mares como um todo 

913(3) Geografia do mundo antigo 

913(4/9) Descrição das diversas regiões e países do mundo moderno (seja ou não do ponto de 
vista da geografia académica). 

Ex.:   913(4) Geografia da Europa 

         913(73) Geografia dos EUA 

929 BIOGRAFIAS. ESTUDOS RELACIONADOS COM BIOGRAFIAS 

929A/Z BIOGRAFIAS INDIVIDUAIS 

Ex.: 32Relvas, José        Biografia do político José Relvas 
      929Relvas, José 

929.5 Genealogia 

929.51 Genealogia teórica. Teoria da descendência. Tabela da descendência. Teoria da 
ascendência. Tabelas da ascendência. Teoria da consanguinidade, do parentesco 

929.52 Genealogia especial. Histórias de família. Tabelas de descendência. Tabelas de linhagem. 
Árvores genealógicas. Tabelas de ascendência. Pedi Linhagem ancestral. Provas de 
sangue 

929.53 Fontes da genealogia. Registos de nascimento, morte e casamento. Registos de 
baptismo. Registos civis. Registos eclesiásticos. Registos paroquiais. Registos das 
autoridades civis e seculares 

929.55 Inscrições funerárias. Epitáfios 

929.6 Heráldica. Brasões. Escudos de armas 

929.62 Teoria e princípios da heráldica. O escudo e suas várias formas. Pintura heráldica. Cores 
das armas. Divisões no campo da heráldica. Divisas, motes, coronéis. Acessórios 

929.64 Armoriais de acordo com o conteúdo. Natureza e forma. Famílias. Corpos civis e 
eclesiásticos 

929.65 Fontes da heráldica. Objectos oficiais. Selos. Documentos. Moedas. Medalhas. Obras de 
arte 

929.7 Nobreza. Títulos. Nobiliarquia. Direitos. Deveres, Obrigações de nobreza. Renúncia do 
título. Extinção do título. Marcas de nobreza. Insígnias. Vestes 

929.71 Ordens de cavalaria. Condecorações. Acessórios 

929.73 Graus da nobreza. Hierarquia. Precedência 

929.9 Bandeiras. Estandartes. Pavilhões. Bandeira nacional. Cores nacionais. Bandeiras locais 
e regionais. Dos municípios e das cidades. Bandeiras oficiais e estandartes oficiais. 
Bandeiras e estandartes das forças armadas nacionais. Bandeiras da marinha 
mercante. Bandeiras de organizações, sociedades, etc. Bandeiras de nobreza e das 
ordens de cavalaria 
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93/94 HISTÓRIA 

Nota: Para assuntos abordados numa perspectiva histórica, utilizar 0/9 seguido dos 
auxiliares (091) e/ou (093) 

930 CIÊNCIA DA HISTÓRIA. HISTORIOGRAFIA 

Nota: Classificar aqui os estudos sobre historiografia e a situação dos estudos históricos 
em determinados lugares e épocas específicos 

930.1 História como ciência. Teoria e filosofia da história. Morfologia da história 

930.2 Metodologia da história. Ciências auxiliares da história. Estudos baseados em fontes 
escritas, registos escritos, inscrições. Epigrafia. Paleografia. Diplomática (estudo crítico 
das características internas, do estilo e da forma dos documentos) 

Ex: 930.2 Epigrafia (como ciência auxiliar da história). Estudos das inscrições 
       003.07  

930.23 Crítica histórica 

930.24 Cronologia histórica 

930.25 Arquivística. Arquivos (incluindo os registos públicos e outros) 

930.251 Tratamento arquivístico: conservação, organização, descrição, comunicação 

930.253 Acervo documental. História. Organização e descrição dos conteúdos 

930.255 Instrumentos de descrição documental. Guias. Inventários. Catálogos. Índices 

930.85 História da civilização. História cultural 

94 HISTÓRIA EM GERAL 

Nota: A história individual dos países e povos é expressa através dos auxiliares comuns 
de lugar e de tempo. Quando apropriado, é expressa através dos auxiliares de grupo 
étnico e de nacionalidade, para povos que possuem uma história comum mas não 
tenham um território geográfico defenido (por exemplo: hititas, judeus, ciganos) 

94(100) História mundial (enumeração cronológica dos factos). 

Nota: Classificar também aqui classes especiais de eventos. Por exemplo, as grandes 
catástrofes do mundo 

94 História antiga em geral. História dos povos antigos 

94(100) “05/...” História medieval e moderna em geral 

94(100)”19l4/1918” História da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918 

94(100)”1939/1945” História da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945 

94(3) HISTÓRIA DO MUNDO ANTIGO 

94(315) História da China antiga (até cerca de 600 d. C.) 
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94(32) História do Egipto antigo (até cerca de 640 d. C.) 

94(33) História antiga da Judeia. Terra Santa. Jerusalém, Nazaré. Belém. Jericó. Região dos 
israelitas 

94(34) História da Índia antiga (até 647 d. C.; inclui a antiga Indochina) 

94(35) História da antiga Medo-Pérsia (inclui: Caldeia, Mesopotâmia, Média, Persia, Assina, 
Babilonia) 

94(36) História dos povos europeus do norte, oeste e leste (inclui: Teotões, Saxões, Anglos, 
Francos, Godos, até 476 d. C.) 

94(364) História dos Celtas 

94(366) História dos Bretões 

94(367) História dos Eslavos 

94(37) História de Roma (até 476 d. C.) 

94(38) História da Grécia antiga (até 323 d. C.) 

94(390 História das civilizações Egea e Cretense 

94(397) Historia da Africa antiga (inclui: Mauritania, Numidia, Cartago, Lbia, Etiópia) 

94(398) Historia antiga do sudeste europeu (inclui: Dacia, Videhcia, Recia, órica, Panónia, Ilíria, 
Dalmácia) 

94(4+7) HISTÓRIA DO OCIDENTE 

94(4) HISTÓRIA DA EUROPA 

94(4)”04/ 14” História da Idade Média 

94(4)”1945/...” História da Europa a partir de 1945. Europa do pós-guerra 

94(=214.58) História dos povos romani, ciganos 

94(411.16) História do povo judeu 

94(41/99) HISTÓRIA INDIVIDUAL DOS PAÍSES 

94(417) História da República da Irlanda 

94(420) História do Reino Unido 

94(430) História da Alemanha 

94(436) História da Áustria 

94(438) História da Polónia 
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94(44) História da França 

94(450) História da Itália 

94(456.31) História da cidade do Vaticano 

94(460) História de Espanha 

94 (469) História de Portugal. 

Nota: Usar o auxiliar de lugar até ao distrito 

94(47) História da Rússia 

94(47+5 7) História da URSS 

94 (470+571) História da Federaçâo Russa 

94 (474) História dos Estados bálticos 

94(474.2) História da Estónia 

94(474.3) História da Letónia 

94(474.5) História da Lituânia 

94(476) História da Bielorrússia 

94(477) História da Ucrânia 

94(478) História da Moldávia 

94(479.22) História da Geórgia 

94(479.24) História do Azerbaijão (República soviética) 

94(479.25) História da Arménia 

94(48) História da Escandinávia. História dos países nórdicos 

94(480) História da Finlândia 

94 (481) História da Noruega 

94(485) História da Suécia 

94(489) História da Dinamarca 

94(492) História dos Países Baixos 

94 (49 3) História da Bélgica 

94(494) História da Suíça 
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94(49 5) História da Grécia 

94(496) História do antigo império otomano na Europa 

94(497) História dos Estados balcânicos 

94(497.1) História da Jugoslávia. 

Nota: Aplica-se tanto à história da Jugoslávia anterior a 1991 como após a separação dos 
Estados balcânicos 

94(497.2) História da Bulgária 

94(497.4) História da Eslovénia (depois de 1991) 

94(497.5) História da Croácia (depois de 1991) 

94(497.6) História da Bósnia-Herzegovina (depois de 1991) 

94(497.7) História da Macedónia (depois de 1991) 

94(498) História da Roménia 

94(5) HISTÓRIA DO ORIENTE. HISTÓRIA DA ÁSIA 

94(510) História da China 

94(512.317) História de Hong Kong 

94 (512.318) História de Macau 

94(52) História do Japão 

94(53) História dos territórios e Estados arábes 

94(54) História dos Estados do subcontinente indiano (inclui a Índia de 647 d. C. até 1747) 

94(540) História da Índia (depois de 1747) 

94(547) História da Índia Ocidental. Goa. Damão. Diu 

94(549) História do Paquistão (1947 / 1971) 

94(549.1) História da República Islâmica do Paquistão (197 1/...) 

94(549.3) História do Bangladesh 

94(55 1) História do Iraque 

94(55) História do Irão (antiga Pérsia) 

94(555) História do Azerbaijão (depois de 1991) 

94(560) História da Turquia 
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94(569.4) História do Estado de Israel (Palestina até 1948) 

94(59 1) História da Birmânia 

94(593) História da Tailândia 

94(594) História da Indonésia 

94(594.75) História de Timor Loro Sae (Timor 

94(595) História da Malásia 

94(6) HISTÓRIA DA ÁFRICA 

94(61) História dos Estados e territórios do norte de África (Timor-Leste) 

94(611) História da Tunísia 

94(612) História da Líbia 

94(620) História do Egipto 

94(624) História do Sudão 

94(63) História da Etiópia 

94(64) História de Marrocos 

94(65) História da Argélia 

94(66/67) História dos Estados e territórios ao sul do Saara 

94(665) História da Guiné 

94(665.7) História da Guiné-Bissau 

94(665.8) História de Cabo Verde 

94(669) História da Nigéria 

94(669.95) História de São Tomé e Príncipe 

94(671.8) História da Guiné Equatorial 

94(673) História de Angola 

94(679) História de Moçambique 

94(680) História da África do Sul 

94(688.1) História da Namíbia 

94(69) História das ilhas africanas dos oceanos Índico e Atlântico Sul 
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94(7/8) HISTÓRIA DAS AMÉRICAS (NORTE, CENTRAL E SUL) 

94(7/8=134.21.3) História da América latina 

94(7/8=134.2) História da América espanhola 

94(7) HISTÓRIA DA AMÉRICA DO NORTE E AMÉRICA CENTRAL 

94(71) História do Canadá 

94(72) História do México 

94(728) HISTÓRIA DA AMÉRICA CENTRAL 

94(729) História das Antilhas. Caraíbas, Índias Ocidentais 

94(729.1) História de Cuba 

94(73) História dos Estados Unidos da América 

94(8) HISTÓRIA DA AMÉRICA DO SUL 

94(81) História do Brasil 

94(82) História da Argentina 

94(83) História do Chile 

94(84) História da Bolívia 

94(85) História do Peru 

94(862) História da Colômbia 

94(866) História do Equador 

94(87) História da Venezuela 

94(881) História da Guiana 

94(893) História do Paraguai 

94(899) História do Uruguai 

94(9) História dos Estados e regiões do Pacífico Sul e Austrália, Árctico e Antárctico 

94(931) História da Nova Zelândia 

94(94) História da Austrália 

 

 


