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Nas aulas anteriores vimos os principais padrões nacionais de carimbos 

metálicos datadores obliteradores. Nesta aula veremos alguns padrões 

regionais que se destacaram em várias épocas. 

Existem em grande quantidade e aqui veremos apenas alguns mais destacados, 

muitos deles existiram apenas na cidade e no estado do Rio de Janeiro. 

 

Na DR GO houve um apadrão local que chamou atenção por ter letras, 

excessivamente largas para o padrão CU. 

 

Um modelo Paraibano, tb de CU, pode ser visto nos exemplos a seguir onde, 

por exemplo a letra A aparece sempre cortada em sua parte superior. 



 

Já neste submodelo paulista as letras são todas sombreadas. 

 

Voltando ao Rio de Janeiro, mais especificamente à cidade do Rio, vamos 

encontrar um subtipo belíssimo que está representado pelo modelo de barras 

de diversos tipos. 

 

Ainda na DR RIO um subtipo igualmente muito bonito com caixa e um arco. 

 



Note este subtipo baiano onde as letras DR BA estão em itálico. 

 

Nestes carimbos paulistas da extinta DR BRU houve uma inversão total onde 

a LS é que mostra a DR BAURU enquanto a localidade está indicada na LI. 

 

Ainda na DR BRU, durante um certo tempo foram utilizados carimbos 

inicialmente não autorizados que indicavam o CEP da região, além da sigla 

ECT totalmente desnecessária. 

 



Atualmente parece-nos que não se necessita mais de autorizações de padrões, 

tal a quantidade de carimbos” criativos” que existem. Aparentemente há uma 

liberdade quase total ou pelo menos uma decisão independente em cada DR. 

Como a maioria desses carimbos modernos são em borracha, não os 

apresentaremos neste curso introdutório. 

 

Além dos subtipos destacados acima. Há muitos outros e aí fica um desafio 

para que cada um do curso descubra mais subtipo. 

 

Até a próxima aula, boa leitura e bom estudo. 

Qualquer dúvida provoquem a questão em nosso grupo Whatsapp de 

carimbologia e as discutiremos coletivamente. 


