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A Classificação Internacional de Patentes  
(IPC – International Patent Classification), em vigor desde 

1968, é usada em mais de 90 países. 

Objetivos: 

 Auxilia na busca e recuperação de documentos de patente. 
 

 

 Organiza documentos de patente, a fim de facilitar o acesso às 

informações tecnológicas e legais contidas nesses documentos. 
 

 

 Serve de base para investigar o estado da técnica em determinados 

campos da tecnologia. 
 

 

 Serve de base para a elaboração de estatísticas sobre propriedade 

industrial que permitam a avaliação do desenvolvimento tecnológico 

em diversas áreas. 
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Classificação Internacional de Patentes (IPC) 

 Serve para indexação de documentos e assim, auxilia na busca de 

patentes. 

Exemplos figurativos:  

A IPC (código alfanumérico) é como o CEP de um endereço físico. 

No sentido literal pode significar a “pasta” onde determinado documento 

de patente será encontrado. 

Virtualmente pode ser representada como um caminho que identifica 

onde está localizado determinado arquivo no computador (dentro de uma 

pasta). 



Inicialmente elaborada para organizar documentos em papel, a IPC é 

extremamente útil nas buscas pela internet, pois permite direcionar a 

pesquisa para a área tecnológica de interesse. 

Fotos: banco de patentes do INPI - Praça Mauá, 7, Rio de Janeiro, RJ  

           (Ricardo Carvalho Rodrigues) 



Classificação Internacional de Patentes (IPC) 

Divide o conhecimento tecnológico em oito grandes áreas (Seções), sendo: 

 

  Seção A -  Necessidades Humanas 

  Seção B - Operações de Processamento;  Transporte 

  Seção C - Química e Metalurgia 

  Seção D - Têxteis e Papel 

  Seção E - Construções  Fixas 

  Seção F - Eng. Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão        

  Seção G - Física 

  Seção H - Eletricidade   

 

Ao se utilizar a IPC, é necessário saber que a matéria técnica de uma invenção 

não tem limites estabelecidos e que um invento pode receber mais de uma 

classificação ou tantas quantas forem necessárias. Não havendo local 

específico para tal invento previsto na IPC, é utilizado o que for mais 

apropriado. 

 



A Classificação é composta por uma combinação de 

letras e números. 

Processamento de camarões, 

lagostas ou similares 

A  22  C    29 / 02 

Seção 

Classe 

Sub-classe 

Grupo 

Sub-grupo 

Exemplo 1 



Sistema de controle de 

orientação para mísseis 

autopropulsionados - sistemas 

de orientação por rádio 

Exemplo 2 F  41  G    7 / 28 

Seção 

Classe 

Sub-classe 

Grupo 

Sub-grupo 



Os símbolos da  IPC são apresentados em uma 
hierarquia de pontos. Quanto mais pontos, mais 

específico será o detalhe a ser buscado. 

  A hierarquia dentro dos grupos e subgrupos da IPC: 

 

  1/00      Grupo principal 

  1/02 .    Subgrupo de nível 1 

  1/04 ..   Subgrupo de nível 2 

  1/06 ...  Subgrupo de nível 3 

  1/08 .... Subgrupo de nível 4 

  1/10 ..   Subgrupo de nível 2 

 

 

A hierarquia é representada pelo número de pontos. 

Quanto mais específica e completa uma classificação mais pontos 

ela contém. 



Exemplo 3: uma classificação possível para “banheiras dobráveis 

para crianças ou bebês” é designada por  A47K 3/064,  

cuja estrutura hierárquica é mostrada abaixo. 



Exemplo 4: “dispositivos de segurança para panelas de pressão”  

podem ser classificados em A47J 27/09. Caso os dispositivos sejam 

automáticos, serão classificados em  A47J 27/092. 



  Regras para a classificação de patentes segundo a IPC: 

 

  A indexação pode ser feita com os seguintes enfoques: 

 

1) de acordo com a função da matéria descrita;  

                               e/ou 

2) de acordo com a aplicação/finalidade da matéria 

descrita. 

Escolha da Classificação Internacional de Patentes 



 

 F24F - refere-se a condicionamento de ar em geral, sem 

especificar a finalidade de seu uso  Enfoque = FUNÇÃO 

 

 B60H - refere-se a condicionamento de ar para uso em 

veículos  Enfoque = APLICAÇÃO 

 

Exemplo 5 - Classificação de ar-condicionado para veículos 

Podem ser adotados dois critérios ao classificar um invento, 

considerando “o que ele é ” (função) ou “o que ele faz” (aplicação), 

como nos exemplos a seguir: 



Classificação (IPC):  

B60 H1/00 – Dispositivos de aquecimento, de resfriamento ou de ventilação 

(para veículos) 



 

 B01D - refere-se a processos de separação e inclui aqueles 

envolvendo filtros  Enfoque FUNÇÃO 

 

As classificações abaixo referem-se a filtros especialmente 

adaptados para determinados fins ou em combinação com outros 

aparelhos  Enfoque APLICAÇÃO 

 

 A01J11/06 - coadores ou filtros para leite 
 

 A47J31/06 - filtros ou coadores para máquinas de fazer 

café ou chá 
 

 D06F39/10 - dispositivos para filtragem em máquinas de 

lavar roupas 

 

Exemplo 6  - Classificação de filtros 



Classificações (IPC):  

B01D 35/02 – Filtros adaptados à colocação em determinados lugares, p. ex., 

canalizações, bombas, torneiras 

B01D 29/11 – Outros filtros, com elementos filtrantes em forma de bolsa, caixa, 

mangueira, tubo, luva tubular ou similar 

D06F 39/10 – Dispositivos para filtragem (em máquinas de lavar)  



Clique em “Patente” Acesso à Classificação  



Clique em “classificações” 



Clique aqui 



Para detalhes, clicar na classificação desejada (escolher uma, de A a H). 



Para consultar uma determinada classificação, preencher o campo 

“Símbolo atual” com a mesma e clicar em “Ir para”. 



Exemplo 7: classificação consultada  A47D 9/00 (berços): 

A47D 9/00 



A ferramenta “Termos” pode ser usada para ajudar na busca de uma 

classificação apropriada: ela identifica termos usados na IPC em português. 

Clique aqui 



O campo “Word(s)” deve ser preenchido com palavra(s) em português, que 

serão buscadas na IPC, exatamente como aparecem lá. 



Quando o plural da palavra for com “s”, pode ser usado o operador de 

truncagem * para localizar a palavra tanto no singular como no plural. 

 

Exemplo 8: semáforo – ao preencher semáforo* e clicar em “Display results”, 

são indicadas as classificações abaixo 

semáforo* 

Clique em cada IPC para 

conferir e escolher as 

mais apropriadas  



Para palavras com plural mais complexo, poderão ser experimentadas as 

duas opções em separado, pois os termos podem constar na IPC tanto no 

singular como no plural. 
 

Exemplo 9: camarão (sem resultados) e camarões (consta na IPC) 

camarão 

camarões 



Informações detalhadas sobre a Classificação Internacional de Patentes  

podem ser obtidas no Guia específico. Clique aqui 



A IPC pode ser consultada na Internet: 

 

 

  Em português e inglês  - via site do INPI: 

 

http://ipc.inpi.gov.br/ipcpub/#refresh=page  

 

 Em inglês e francês -  versão atual e todas as anteriores  - via site da 

WIPO (sigla em português: OMPI - Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual): 

http://web2.wipo.int/ipcpub/#refresh=page 

 

Para buscar a classificação do objeto de busca, com palavras chave,  

use termos em inglês no site da WIPO (em “catchwords” ):   

http://web2.wipo.int/ipcpub/#&notion=cw 

 

Dúvidas referentes à IPC podem ser encaminhadas a 

classifica@inpi.gov.br 
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