
Classificação Internacional de LOCARNO 

 

CAMPO DE APLICAÇÃO PRINCIPAL E DEMAIS CAMPOS DE APLICAÇÃO: 

01-01 Produtos de padaria, biscoitos, massas, macarrão e outros cereais, chocolates, 

confeitaria, sorvetes 

01-02 Frutas e Vegetais 

01-03 Queijos, manteigas, derivados da manteiga e outros laticínios 

01-04 Carnes (incluindo derivados de porco), peixe 

01-06 Alimentos para animais 

01-99 Alimentos - Diversos 

02-01 Roupas íntimas, lingerie, espartilhos, sutiã, pijamas 

02-02 Roupas (vestuário) 

02-03 Chapéus e similares 

02-04 Calçados, meias, meias-calça e similares 

02-05 Gravatas, cachecóis, lenços de pescoço e de bolso 

02-06 Luvas 

02-07 Armarinho e acessórios de roupas (cintos, faixas, fechos) 

02-99 Roupas, vestuário e armarinho - Diversos 

03-01 Baús, maletas, pastas, sacos de mão, porta-chaves, estojos/capas/caixas para 

determinados artigos, carteiras e similares 

03-03 Guarda-chuvas, guarda-sóis, sombrinhas e bengalas 

03-04 Leques 

03-99 Artigos para viagem, caixas, guarda-sóis e pertences pessoais, não especificados em 

outra classe - Diversos 

04-01 Escovas e vassouras para limpeza 

04-02 Escovas de toalete, escovas de roupas, escovas de sapatos 



 

04-03 Escovas para máquinas 

04-04 Pincéis de pintura, pincéis utilizados em culinária 

04-99 Escovas e similares - Diversos 

05-01 Fios 

05-02 Rendas 

05-03 Bordados 

05-04 Fitas, debruns e artigos de passamanaria 

05-05 Têxteis e tecidos 

05-06 Folhas de material artificial ou natural 

05-99 Artigos têxteis, folhas de material artificial e natural - Diversos 

06-01 Assentos 

06-02 Camas 

06-03 Mesas e similares 

06-04 Móveis para arrumação 

06-05 Mobiliário composto 

06-06 Outras peças de mobiliário e partes de móveis 

06-07 Espelhos e molduras 

06-08 Cabides 

06-09 Colchões e almofadas 

06-10 Cortinas e persianas internas 

06-11 Tapetes para chão, esteiras e carpetes 

06-12 Tapeçarias 

06-13 Cobertores e outros materiais de cobrir, roupas de cama e toalhas de mesa 



06-99 Mobiliário - Diversos 

07-01 Louça, vidraria e artigos semelhantes 

07-02 Aparelhos, utensílios e recipientes para cozinhar 

07-03 Facas, garfos e colheres de mesa 

07-04 Aparelhos e utensílios manuais para preparar comidas e bebidas 

07-05 Ferros de passar roupa e utensílios de lavar, limpar e secar 

07-06 Utensílios de mesa 

07-07 Outros recipientes de uso doméstico 

07-08 Acessórios de lareira 

07-99 Artigos do lar não especificados em outra classe - Diversos 

08-01 Ferramentas e instrumentos para furar, brocar ou escavar 

08-02 Martelos, ferramentas e similares 

08-03 Ferramentas e instrumentos cortantes 

08-04 Chaves de parafusos, ferramentas e instrumentos similares 

08-05 Outras ferramentas e instrumentos 

08-06 Pegas, puxadores e dobradiças 

08-07 Dispositivos de trancar ou fechar 

08-08 Meios de sustentação, fixação ou montagem, não incluídos em outras classes 

08-09 Peças de metal e montagens para portas, janelas, mobiliário e artigos similares 

08-10 Grades para bicicletas e motocicletas 

08-99 Ferramentas e equipamentos - Diversos 

09-01 Garrafas, frascos, potes, garrafões empalhados e recipientes com distribuidores 

dinâmicos 

09-02 Latas de armazenagem, tambores e tonéis 

09-03 Caixas, caixotes, recipientes (conservas), latas ou canecas 



 

09-04 Canastras, engradados e cestos 

09-05 Sacos, sachês, tubo e cápsulas 

09-06 Cordas e materiais de amarrar 

09-07 Meios de fechar e acessórios 

09-08 Estrados e plataformas de manutenção de cargas 

09-09 Latas de lixo, contentores para lixo e suportes respectivos 

09-99 Embalagens e recipientes para transporte ou manipulação de produtos - Diversos 

10-01 Relógios de parede ou mesa, pêndulos e despertadores 

10-02 Relógios de bolso e relógios de pulso 

10-03 Outros instrumentos medidores de tempo 

10-04 Instrumentos, aparelhos e dispositivos de medida 

10-05 Instrumentos, aparelhos e dispositivos para verificação, segurança ou testes 

10-06 Aparelhos e dispositivos de sinalização 

10-07 Caixas, agulhas, ponteiros e outras peças e acessórios de instrumentos para medição, 

verificação e sinalização 

10-99 Relojoaria e outros instrumentos de medida, de controle ou de sinalização - Diversos  

11-01 Jóias e Bijuteria 

11-02 Bibelôs, ornamentos de mesa, de lareiras ou de parede, vasos e potes de flores 

11-03 Medalhas e emblemas 

 11-04 Flores, frutas e plantas artificiais 

 11-05 Bandeiras, decorações festivas 

11-99 Artigos de ornamento, decoração, adorno e jóias - Diversos 

12-01 Veículos puxados por animais 

12-02 Carretas manuais, carrinhos de mão 



12-03 Locomotivas e material rolante para ferrovias e todos os outros veículos de trilhos 

12-04 Teleféricos, teleféricos de cadeira, cabos elevadores de esqui 

12-05 Elevadores, aparelhos de elevação ou manutenção de cargas 

12-06 Navios e barcos 

12-07 Aviões e outros veículos aéreos e espaciais 

12-08 Automóveis, ônibus e caminhões 

12-09 Tratores 

12-10 Reboques, trailers e veículos rodoviários 

12-11 Bicicletas, motocicletas e similares 

12-12 Carros de criança, cadeiras de roda, macas 

12-13 Veículos para fins especiais 

12-14 Outros veículos 

12-15 Pneus, correias e correntes para veículos 

12-16 Partes, equipamentos e acessórios de veículos não incluídos em outras classes ou 

subclasses 

12-99 Meios de transporte ou de elevação - Diversos 

13-01 Geradores e motores 

13-02 Transformadores, retificadores, baterias e acumuladores 

13-03 Equipamentos para distribuição ou controle de energia elétrica 

13-99 Equipamentos para produção, distribuição ou transformação de energia elétrica - 

Diversos 

14-01 Aparelhos de registro ou de reprodução de sons ou de imagens 

14-02 Equipamentos de processamento de dados assim como aparelhos e dispositivos 

periféricos 

14-03 Aparelhos de telecomunicação e de rede sem fio, radio-amplificadores 

14-04 Interfaces gráficas de visualização e ícones de interfaces gráficas 



14-99 Equipamentos de gravação, comunicação e recuperação de informações - Diversos 

15-01 Motores 

15-02 Bombas e compressores 

15-03 Maquinários agrícolas 

15-04 Maquinários de construção 

15-05 Máquinas para lavar, limpar ou secar 

15-06 Máquinas têxteis, máquinas de costura, de tricotar ou de bordar, incluindo as suas 

partes integrantes 

15-07 Máquinas e aparelhos de refrigeração 

15-09 Ferramentas mecânicas, máquinas raspadeiras, máquinas de fundição 

15-99 Máquinas não especificadas em outra classe - Diversos 

16-01 Câmeras fotográficas e filmadoras 

16-02 Projetores e visualizadores 

16-03 Aparelhos de fotocópia e ampliadores 

16-04 Aparelhos e utensílios para a revelação 

16-05 Acessórios 

16-06 Artigos ópticos 

16-99 Aparelhos fotográficos, cinematográficos e óticos - Diversos 

17-01 Instrumentos de teclado 

17-02 Instrumentos de sopro 

17-03 Instrumentos de cordas 

17-04 Instrumentos de percussão 

17-05 Instrumentos mecânicos 

17-99 Instrumentos musicais - Diversos 

18-01 Máquinas de escrever e de calcular 



18-02 Máquinas de impressão 

18-03 Caracteres e sinais tipográficos 

18-04 Máquinas para encadernar, agrafadoras de imprensa, cortadoras de papel 

18-99 Impressão e máquinas de escritório - Diversos 

19-01 Papel para escrever, cartas de correspondência ou de convite 

19-02 Equipamentos de escritório 

19-03 Calendários 

19-04 Livros e outros objetos de aparência semelhante 

19-06 Materiais e instrumentos para escrever à mão, para desenho, pintura, escultura, gravura 

e outras técnicas artísticas 

19-07 Materiais didáticos 

19-08 Outros impressos 

19-99 Papelaria, artigos de escritório, materiais de arte ou de ensino - Diversos 

20-01 Máquinas automáticas de venda 

20-02 Material de exposição ou de venda 

20-03 Sinais, placas e dispositivos publicitários 

20-99 Equipamentos de vendas, publicidade, sinais informativos - Diversos 

21-01 Jogos e brinquedos 

21-02 Aparelhos e equipamentos de ginástica e esportes 

21-03 Outros artigos de diversão e entretenimento 

21-04 Tendas e acessórios 

21-99 Jogos, brinquedos, tendas e material para esportes - Diversos 

22-01 Armas de projétil 

22-02 Outras armas 

22-03 Munições, foguetes e artigos de pirotecnia 



22-04 Alvos e acessórios 

22-05 Equipamentos de caça e pesca 

22-06 Armadilhas, artigos para matar pragas 

22-99 Armas, artigos pirotécnicos, artigos para caça, pesca e pesticidas - Diversos 

23-01 Equipamento para distribuição de fluido 

23-02 Aparelhos sanitários 

23-03 Equipamentos para aquecimento 

23-04 Equipamentos de ventilação e ar-condicionado 

23-05 Combustíveis sólidos 

23-99 Equipamento de distribuição de fluidos, sanitários, aquecimento, ventilação e ar 

condicionado, combustível sólido - Diversos 

24-01 Aparelhos e equipamentos para médicos, hospitais e laboratórios 

24-02 Instrumentos médicos, instrumentos e ferramentas para uso em laboratório 

24-03 Artigos de prótese 

24-04 Artigos para curativos, cuidados e enfermagem médica 

24-99 Medicina e laboratórios - Diversos 

25-01 Materiais de construção 

25-02 Partes de construção pré-fabricadas ou pré-montadas 

25-03 Casas, garagens e outros edifícios 

25-04 Degraus, escadas e andaimes 

25-99 Construção e elementos de construção - Diversos 

26 99 Iluminação - Diversos 

26-01 Castiçais e candelabros 

26-02 Tochas, lâmpadas e lanternas de mão 

26-03 Equipamentos de iluminação pública 



26-04 Fontes luminosas, elétricas ou não 

26-05 Candeeiros, lampadários, lustres, apliques de parede ou de teto, abajures, refletores, 

lâmpadas para projetores de fotografia ou de cinematografia 

26-06 Dispositivos luminosos para veículos 

27-01 Tabaco, charutos e cigarros 

27-02 Cachimbos, charutos e pipeiras de cigarro 

27-03 Cinzeiros 

27-04 Fósforos 

27-05 Isqueiros 

27-06 Estojos para charutos, estojos de cigarros, caixas de rapé e caixas para tabaco 

27-99 Tabaco e artigos para fumantes - Diversos 

28-01 Produtos farmacêuticos 

28-02 Produtos cosméticos 

28-03 Artigos de higiene e equipamentos de salão de beleza 

28-04 Perucas, apliques falsos 

28-99 Produtos farmacêuticos e cosméticos, aparelhos e artigos de toalete - Diversos 

29-01 Dispositivos e equipamentos contra riscos de incêndio 

29-02 Dispositivos e equipamentos para a prevenção de acidentes e de resgate, não 

especificados noutra categoria 

29-99 Dispositivos e equipamentos contra risco de incêndio para prevenção de acidentes ou 

para salvamento - Diversos 

30-01 Vestuário para animais 

30-02 Recintos, gaiolas, nichos e abrigos similares 

30-03 Comedouros e bebedouros 

30-04 Artigos de selaria 

30-05 Chicotes e aguilhões 



30-06 Camas e ninhos 

30-07 Poleiros e outros acessórios para gaiolas 

30-08 Marcadores, marcas e obstáculos 

30-09 Postos para amarrar animais 

30-99 Artigos para tratamento e manuseio de animais -Diversos 

31-00 Máquinas e aparelhos para preparação de alimentos ou bebidas, não especificados 

noutra categoria 

31-99 Máquinas e aparelhos para preparar alimentos ou bebidas não especificados em outra 

classe - Diversos 

32-00 Símbolos gráficos e logotipos, padrões de superfície, ornamentação 

32-99 Símbolos gráficos e logotipos, padrões de superfície, ornamentação - Diversos 

99-00 Diversos 

 


