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AULA 4 

Nas aulas anteriores vimos alguns conceitos importantes que serão 

fundamentais para que se entenda o sistema de classificação proposto. Veja 

se vc consegue responder as questões que seguem: 

1. O que é LS? Por que não podemos dizer que LS é a legenda 

que fica em cima? 

2. O que é LI? Por que não podemos dizer que LI é a legenda que 

fica embaixo? 

3. O que é Orelha? 

4. O que é centro? O que significa um carimbo com classifição 

1LN2? 

Nesta aula  destacaremos os principais elementos que podem estar 

em LI. 

No trabalho de Ponge sobre os carimbos do Império ele chamou de 

“Último Tipo” o carimbo que NÂO tinha nenhuma LI. Exemplo: 

 

A principal função de LI é indicar em que local ou região está 

localizada a agência. Neste caso acima só está indicado que a agência era 

de Angra dos Reis. A classificação completa é: 3LA2 U onde U significa 

Último Tipo. 

Um outro conceito importante é que todos os sinais gráficos que 

antecedem ou sucedem a LI fazem parte desta na classificação do carimbo. 



Quais são eles: os principais são os parênteses “( )”, os traços “-“, 

estrelas e florões *. Destes todos os traçoes ou como chamamos 

“anuladores de espaço” são os mais comuns. Todos serão indicados em 

nossa classificação. Exemplos 

   

parenteses traços Estrela ou florão 

3LA4 (E) 1LA2 –BR- 3LA4 *E* 

 

Note que no primeiro exemplo a LI é (E. do RIO) ou seja o nome do 

estado entre parenteses. Nesses casos o símbolo é E por isso resultou (E). 

No segundo exemplo temos BRASIL entre traços o que resultou o 

que resultou – BR- 

No terceiro exemplo temos o estado da BAHIA entre florões o que 

representamos *E* 

Se na LI tivermos o nome de uma cidade usamos CI conforme o 

exemplo que segue. 

 

Onde a classificação completa é 3LN2 CI 

Nos casos de São Paulo e Rio de Janeiro isso pode criar alguns 

problemas já que os Estados e as cidades possuem o mesmo nome. Por 

exemplo: 

 



 

Aqui é evidente que Presidente Prudente fica no Estado de São Paulo 

e não na cidade de São Paulo. Classificação completa: 1LR4 –E–. 

Quando a indicação de LI é apenas uma Sigla do Estado (como SP, 

RJ, MG, GO, etc) nós dizemos SE. Exemplo:  

 

Portanto classificação completa: 1LA2 –SE–. 

Se for uma sigla de uma diretoria regional indicamos DR seguido de 

SDR. Exemplo: 

 

Classificação completa 1LA2 –SDR–. 

Um caso mais complexo onde aparecem varios elementos em LI. 



 

Se a própria sigla DR aparece vc deve indicá-la como DR. No caso 

acima temos: 1LN2 –DR–SDR–SE–. 

Em outro caso igualmente mais complexo temos: 

 

Classificação completa: 1LA4 –CI/SDR– 

Exerrcícios: 

Faça a classificação completa dos carimbos que seguem: 

       

 

Abraço a todos. 


