
A série de Selos Regulares com Flores da Alemanha 
 
Esta série é aquela de maior longevidade em selos regulares daquele país. Em geral, selos regulares por serem de uso 
comum e as séries tem longo período de vigência, além de muitas vezes serem pouco elaboradas, não atraem muitos 
colecionadores. Entretanto, e como veremos nesse estudo, por exemplo esta série pode constituir uma coleção 
individual, ampla, com muitas apresentações e variadas alternativas. Cabe mencionar que esta é a série de selos 
regulares da Alemanha já está sendo produzida a 15 anos, tendo sido apresentado os primeiros selos em 3 de janeiro 
de 2005. Desde o início da produção de selos regulares alemães havia apresentações comerciais distintas, inicialmente 
em folhas e cadernetas, e a partir de 1951 também em rolos. A partir da série lançada em 1954 surge a numeração de 
controle no verso dos selos em rolos.  
 
Antes de entrarmos no nosso tema, cabe ainda detalhar a apresentação dos selos em rolos. Trata-se de um rolo 

contínuo com determinado número de selos. Os números no verso aparecem a cada 5º selos e ocorre em ordem 
decrescente, ou seja, o primeiro é aquele que indica o total de selos nesse rolo. Portanto o último número 
ocorre no 5º selo antes do término do rolo. A seguir encontramos ainda 5 selos cegos, os quais servem para 
iniciar o rolo e assim haver aproveitamento total de selos. A numeração de controle tem como finalidade o 
atendente de balcão, ao término de seu turno quando do fechamento do caixa mediante o número de 
controle determinar quantos selos e, portanto, qual o valor remanescente no rolo. A seguir um exemplo, 
vindo de uma outra série de selos regulares em rolos. 
 
Nos primeiros rolos esta tira final era colada no último selos, nos rolos mais atuais são a continuação, em 

branco e no mesmo tamanho dos selos. 
Enrolados formam o furo que permite colocar o 
rolo no dispenssor, seja em balcões de agências, 
seja em máquinas de vendas.   
 

 
A série, chamada na tradução de “Flores”, nesses 15 anos se compões de 69 selos gomados com picote 14 e 
25 selos autoadesivos sincopados em 10 ¼ x 10. O primeiro, como mencionado lançado em 3 de janeiro de 
2005 tinha valor de 95 Euro Cent, um selo gomado e picotado. O primeiro selo sincopado e autoadesivo foi 
lançado em 7 de julho de 2005 no valor de 55 Euro Cent. Entretanto, há uma infinidade de diferentes 
particularidades quanto a apresentação das diversas emissões. No final desse texto se encontra uma tabela 
com os códigos atribuídos a cada particularidade e/ou apresentação bem como outra tabela mostrando cada 
um dos 94 diferentes selos. E há ainda alguns outros itens que colecionadores especializados incluem em 
suas coleções. Há registro de coleções, mostrando todos elementos que com ela se relacionam, com mais 
de 120 páginas. Todos os números dos selos são aqueles do catálogo Michel. 
 
Basicamente esta série é apresentada na forma de folhas de balcão com 10 selos tendo as bordas da folha 
ricamente decorada; na forma de rolos, como cadernetas e como folhas sem decorações em papel siliconado 
para selos autoadesivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciemos com seis apresentações complementares nas emissões picotadas advindas de folhas. Já 
mencionamos terem essas folhas bordas decoradas. O especialista inclui em sua coleção respectivamente 
um exemplar vindo com a borda superior e outro com a borda inferior da folha. Além dessas duas ainda os 
quatro cantos da folha são outra forma de complemento de coleção. 

 

  

A forma básica dos selos, vistos individualmente, é aquela 
gomada e com picote ou autoadesiva sincopada. Apesar de o 
catálogo Michel não mais indica as diferenças dos tipos com 
letras depois do número, vamos dar a cada apresentação um 
código para melhor identificar em qual dessas cada uma das 
emissões pode ser encontrada. Para o selos picotado a letra “P” 
e para o sincopado a letra “S” 
 



 
Vamos convencionar para os exemplares com 
borda superior o código “Ps”; com borda inferior 
“Pi”; para o canto superior esquerdo “Pces” e 
para o inferior “Pcei”. E então, para o canto 
superior direito “Pcds” e aquele inferior “Pcdi”. 
Há ainda a possibilidade de os selos ter somente 
as bordas laterais, mas isso seria somente parcial 
de uma peça de canto inteiro e, portanto, não 
vamos classificar separadamente. 

 
Vejamos as diferentes apresentações nesta série para selos vindos de rolos. Inicialmente, e como já 
mencionado, eram rolos sequenciais, a tira cega final e a cada quinto selo o número de controle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aqui vamos mencionar que ocorrem dois tipos de elementos 
complementares em coleções de especialistas – as embalagens dos 
rolos; aquela para acondicionar os selos destinados para dispensores e 
sejam esses comercializados em balcão ou em máquinas de vendas. As 
embalagens variam de tamanho conforme a quantidades de selos em 
cada rolo. Aqui ainda posemos mencionar uma outra complementação 
da coleção, elemento não classificado em separado, mas que permite 
identificar se um selo advém de rolo. Como o processo de produção 
ocorre em bandas contínuas na quantidade destinada a cada rolo, o 
picotar e posterior cortar das tiras ocorre posterior à impressão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de 2018 os selos gomados nas suas duas apresentações – em folhas e em rolos – receberam um complemento 
de identificação, respectivamente elemento para auxiliar na venda contagem para fechamento de caixa. As folhas 
passam a trazer nas bordas direita e esquerda um código de barras. Como a configuração dos cantos não é alterada, 
manteremos o código já mencionado; até porque esta forma de produção não é retroativa. Já nos selos de rolos, após 
cada quinto selos encontramos um segmento com o código de barras. Portanto, se este segmento estiver junto ao 
lado superior da folha, o selo não trará a numeração de controle, se o segmento estiver na parte inferior do selo, este 
trará o número de controle. Teremos, pois, mais três variações de apresentação – a tira com 5 selos com o  segmento 
e o selos com a numeração e os selos com respectivamente o segmento encima ou embaixo. 
 

  

As primeiras emissões de selos gomados recebiam o respectivo 

número com impressora de agulhas no verso.  Os primeiros rolos 

continham somente 100 selos. Aos poucos, devido a diversidade de 

procedimentos de vendas, os rolos foram diversificando e 

aumentando, passando a terem 500, 2000, 5000 e finalmente 10000 

selos. Esse número elevado se deve à comercialização em máquinas 

de vendas. Foi quando foi necessário diminuir o tamanho dos 

algarismos dos números de controle. A impressão desses números 

ocorre sobre a goma. Estes selos codifiquemos com “PR” 

  

 

 

Este corte posterior, até pelo comprimento das tiras do rolo, podes ser 

irregular, fazendo com que o picote pareça danificado. Na realidade o é 

mas não pelo manuseio displicente do atendente no balcão, mas como 

falha de produção. Entretanto, esta não é uma variedade catalogada, se 

torna mais um complemento curioso na coleção e também não a 

incluiremos nas opções para uma coleção. Também a embalagem não 

será catalogada pois só pode ser obtida de atendentes de balcão ou 

daqueles que abastecem as máquinas de vendas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Até aqui a distinção entre um selo ter sido original de uma folha ou de 
um rolo se mostra fácil. Entretanto, há ainda uma outra maneira para 
distinguir ser um selo originário de uma folha. Na verdade, trata-se de 
um par de selos na horizontal, nesse estudo os “Ph”.   
 
Entretanto, há ainda duas outras formas de apresentação de selos 
dessa série. O correio alemão oferece a seus clientes a possibilidade 
de encomenda de inteiros postais na forma se envelopes e cartões 
postais, ambos com o selo impresso diretamente na peça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambas as peças são utilizadas geralmente para promover eventos, fatos relevantes, promoção de turismo, etc. 
Também é o cliente que define qual o valor de franquia que deseja, considerando o destino da peça; se para uso 
regional, para dentro ou fora do país e ainda quanto ao peso do conteúdo. Também há distinção no preço de postagem 
entre uma carta e um cartão postal. Estas peças são consideradas complemento de coleção, não são catalogadas 
oficialmente e, portanto, não recebem um código para este estudo. 
 
Em 2007 foi apresentada uma folha com 10 selos, composta por três valores diferentes de selos, totalizando o valor 
de venda de 1 Euro. Era um estudo para eventual apresentação de cadernetas. Entretanto, os selos dessa folha 
apresentam formas distintas a serem colecionadas. 

 

  

No exemplo da tira acima pode-se observar a localização do 

segmento com o código de barras que serve tanto para ler o 

valor dos selos como quantos selos ainda há no rolo. Para 

essa variedade os codifiquemos como “PRss” quando o 

segmento estiver no lado superior do selo; “PRsi” quando 

estiver no lado inferior. Porém há ainda uma segunda 

variedade a ser observada. Dependendo se a emissão foi 

produzida na gráfica própria dos correios ou se terceirizado, 

os números do código de barras se encontram em diferentes 

posições. Portanto, teremos mais quatro códigos de 

identificação – o “PRss1”; “PRss2”; PRsi1” e “PRsi2”.  Estas 

diferenças não ocorrem em selos de mesmo valor, somente 

alguns valores da série são produzidos por terceiros e esta é 

a forma de identificação de origem. 

 

  



 
Esses três selos levam as mesmas numerações 
sequenciais do catálogo Michel, mas têm 
apresentação distinta. Os selos de 5 Euro Cent 
tem 4 formas distintas de apresentação. A 
primeira é o selos do canto esquerdo superior 
da folha, cortado encima e do lado esquerdo 
“Pfcs”, o inferior cortado embaixo e do lado 
esquerdo “Pfci”. Os dois outros selos de 5 
Euro Cent possuem o corte encima “Pfs” e 
embaixo “Pfi”. Os selos de 10 Euro Cent tem 
somente com corte na parte superior e 
inferior da folha. Por fim, os selos de 20 Euro 
Cent   também    têm   os  lados   superiores  e 

Lateral direito cortados, levando os códigos “Pfls” para o selo superior e “Pfli” para o inferior. Esta foi a única 
modalidade comercial nesta forma dessa série. 
 
O segundo conjunto de selos dessa série são os selos autoadesivos sincopados. Também esses se apresentam com 
algumas formas distintas. Vejamos a seguir. Inicialmente há de se mencionar que nem todos os valores oferecidos 
como gomados com picote são oferecidos na forma de autoadesivos.  

Esta forma oferece somente valores de franquia padrão ou, quando necessário, 
complemento de franquia decorrente do aumento das tabelas de franquias. Como já 
mencionado anteriormente, para nosso estudo essas emissões recebem o código 
“S”. 

 
Em todas as formas de apresentação dos produtos comerciais, estes selos vêm sobre 
tiras ou folhas de papel siliconados. Em princípio são três as formas de apresentação 
de comercialização. 

 
O primeiro selo autoadesivo dessa série foi emitido em 7 de julho de 2005, no valor de 55 Euro Cent, correspondente 
a franquia de uma carta de 20 gr para postagem dentro da Alemanha. Era oferecido em duas apresentações 
comerciais; na forma de rolos e em tiras com 5 selos. 
 

Em rolos, tal como nas 
emissões picotadas, cada 5º 
selos possui um número de 
controle impresso no verso. 
Porém, diferente desses, esse 
número   não  é  impresso  no 

verso do selo mas sobre o verso do papel siliconado. Se, ao serem os selos com picote de rolo e com o número de 
controle no verso lavados com o devido cuidado, pode-se manter o número ou resquícios desses, comprovando assim 
serem originários de rolos. Nos selos autoadesivos essa comprovação só é possível com selos novos, ainda sobre o 
papel siliconado e o número impresso no verso desse. A segunda forma de produto comercial eram as tiras com 5 
selos. Na verdade, essas nada mais eram do que segmentos com 5 selos cortados de rolos. Os clientes adquiriam as 
tiras para uso posterior. Ao selo com o número de controle atribuímos o código “SR”.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Em janeiro de 2006 foram lançados 3 
selos autoadesivos, agora nas duas 
formas já conhecidas e ainda como 
folhinha de 10 selos. Se nas tiras e nos 
rolos o excedente do papel de 
impressão fora tirado, nas folhinhas 
permaneceu – “Sf”.   
  

Para comprovar que os selos 

são originários de um dessas 

folhas, é necessário se colecio-

nar três selos na horizontal, e 

independe se cortados da 

fileira superior ou inferior da 

folhinha – “Sf3” 



As folhinhas são comercializadas dentro de um acartonado ilustrados com a imagem do selos e textos relacionados, 
dobrado para proteger a folhinha. Há dois conjuntos comerciais, com 1 folha de 10 selos ou de 5 folhas de 10 selos 
cada. Entretanto, o selo de 90 Euro Cent também foi apresentado na forma de caderneta. No caso essa folhinha era 
ricamente decorada. 

Capas dessas embalagens enriquecem uma coleção, é necessário, 
entretanto, um contato com um colecionador especializado para 
obter-se essas capas. Elas são alusivas a cada uma das flores 
representadas nos selos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa caderneta, o código é “CD”, também se pode incluir na coleção um conjunto de 3 selos n horizontal, agora com 
a borda decorada superior ou inferior. A capa dessa caderneta é outro elemento para complementar a coleção já que 
tem outro formato das embalagens das folhinhas. Devido ao custo elevado essa foi a única caderneta, todos os demais 
selos autoadesivos são oferecidos somente na forma de folhinhas ou tiras além dos rolos, com código “CDt”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esses comerciantes autorizados são em geral franqueados menores, em geral postos em localidades turísticas que 
também comercializam, por exemplo, cartões postais turísticos. Nesse caso as caixas-dispensoras contêm somente 
500 selos, e igualmente dotados de número de controle no verso. 
 

Finalmente, tal como nos selos gomados com picote, 
também os sincopados são produzidos em gráfica 
própria dos correios e terceirizadas. Observam-se 
leves diferenças entre as duas origens, o sincopado 
possui diferentes formas de corte – uma arredondada 
mais rasa e outra levemente mais profunda.  

 
 
Para aqueles que em suas coleções Alemanha desejarem, também podem enriquecer suas coleções com uma ou outra 
dessas variações, certamente muito interessantes para os detalhistas. 
 
 
A seguir a lista de todas as emissões e suas possíveis formas de apresentação. 
 

 

 

 

Como já mencionado, os selos em rolos trazem 

no verso do substrato de papel siliconado, o 

número de controle. A forma de apresentação 

dos rolos é idêntica àquela dos selos picotados, 

com, 200, 500, 2000 e 10000 selos para 

dispensores e máquinas de venda. Há ainda 

uma outra forma de embalagem – a caixa-

dispensora. Ela é fornecida a comerciantes 

autorizados para a venda de selos nos valores 

padrão.  

 



 
 

2005 

    
 2434  

P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

2435  
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

2451  
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

2462  
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

     
2463  
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

2471 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph, Pfls, Pfli 
2471 Eo (2007) 
2471 Eu (2007) 
 

2472  
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph  

2477  
S, SR, Sf3 

2480  
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph, Pfcs, Pfci, 
Pfs, Pfi 
2480 Eo (2007) 
2480 Eu (2007) 
2480 Do (2007) 
2480 Du (2007) 

  

 
 

2006 

  
2484  
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph, Pfs, Pfi  
2484 Do (2007) 
2484 Du(2007) 

2485  
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

 2505 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

2506  
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

     
2507  
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

2513 
S, SR, Sf, Sf3 

2514 
S, SR, Sf, Sf3 

2515 
S, CD, CDt 

2524 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

     
2529 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

2530 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

2534 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

2547 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

2568 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

 
 
 
 
 
 



 
 

2008 

    
 2669 

P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

2675 
S, SR, Sf, Sf3 

2694 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

2699 
S, SR, Sf, Sf3 

 
 

2009 

  

 
 

2010 

 
 2715 

S, SR, Sf, Sf3 
2716 
S, SR, Sf, Sf3 

 2768 
A, Wp,  AR, OR, UR, ERro, 
ERlo, ERru, ERlu 

 

 
 

2011 

   
2794 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

 2835 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

2851 
S, SR, Sf, Sf3 

2877 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

 
 

2012 
 

   

 
 

2013 
 

 2968 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

2969 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

2971 
S, SR, Sf, Sf3 

 

    

 
 

2014 
 

3034 
S, SR, Sf, Sf3 

3043 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

3046 
S, SR, Sf, Sf3 

3046 
Falsificação, observa-se 
no sincopado irregular 

 

    

 

 

3082 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

3088 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

3094 
S, SR, Sf, Sf3 

3114 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

3121 I grade de 
impressão em 45° 

 
 
 
 
 



 

 

    

3121 II grade de 
impressão em 75° 

3115 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

3116 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

3117 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

3118 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

 

 
 

2015 
 

   
3121 
S, SR, Sf, Sf3 

 3189 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph 

3190 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3191 
A P, Ps, Pi, Pces, Pcei, 
Pcds, Pcdi, PR, Ph,  PRss, 
PRsi, PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

 

 
 

2016 
 

  

 
 

2017 
 

3197 
S, SR, Sf, Sf3 

 3199 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3207 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

 

     
3296 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3303 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3304 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3314 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3315 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

 

 
 

2018 
 

   
3324 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

 3351 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3365 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3376 
S, SR, Sf, Sf3 

 
 
 



     
3399 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3414 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3424 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3430 
S, SR, Sf, Sf3 

3431 
S, SR, Sf, Sf3 

 

 
 

2018 
 

   
3324 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

 3351 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3365 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3376 
S, SR, Sf, Sf3 

     
3399 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3414 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3424 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3430 
S, SR, Sf, Sf3 

3431 
S, SR, Sf, Sf3 

 

 
 

2019 
 

   
3432 
S, SR, Sf, Sf3 

 3447 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3459 
S, SR, Sf, Sf3 

3468 
A P, Ps, Pi, Pces, Pcei, 
Pcds, Pcdi, PR, Ph,  PRss, 
PRsi, PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

3469 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3469 I = grade de 
impressão em 45º 

3469 II = grade de 
impressão em 75º 

3470 
A, Wp,  AR, OR, UR, ERro, 
ERlo, ERru, ERlu, SZd1, 
SZd2, KbSZ1, KbSZ2 

3470 I = grade de 
impressão em 45º 

 
 
 
 
 



 

 

    

3470 II = grade de 
impressão em 75º 

3471 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3472 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3473 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3474 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

     
3475 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3481 
S, SR, Sf, Sf3 

3482 
S, SR, Sf, Sf3 

3483 
S, SR, Sf, Sf3 

3484 
S, SR, Sf, Sf3 

  

 
 

2020 
 

 
 

3489 
S, SR, Sf, Sf3 

3490 
S, SR, Sf, Sf3 

 3509 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3516 
S, SR, Sf, Sf3 

  

   

3535 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

3556 
P, Ps, Pi, Pces, Pcei, Pcds, 
Pcdi, PR, Ph,  PRss, PRsi, 
PRss1, PRss2, PRsi1, 
PRsi2 

   

 
 
 

Ulrich Schierz 
Setembro de 2020 


