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A simbologia em códigos de barra

Códigos de  
barras  
lineares 1-D
O código de barra 1-D (unidimensional) é o formato com 
o qual estamos mais familiarizados. Toda a informação 
no código é organizada horizontalmente em larguras de 
barra e espaço e lida da esquerda para a direita por um 
leitor de códigos de barra. Várias versões de códigos 1-D 
armazenam apenas dados numéricos, enquanto outros 
podem codificar caracteres adicionais. A altura do código 
varia com base no espaço disponível no produto e com a 
habilidade do leitor de códigos de barra em ler códigos 
pequenos ou grandes.

Códigos  
Matriz 2-D
Em códigos do tipo matriz 2-D (bidimensional), os dados 
são codificados como “células” escuras e claras 
(pequenos quadrados) arranjadas em padrão quadrado 
ou retangular. Assim como são capazes de codificar uma 
quantidade gigantesca de dados, os códigos matriz 
melhoram a leitura e resistência aos problemas de 
impressão. Eles também incluem dados redundantes, 
desta forma se uma ou mais células estiverem 
danificadas, o código ainda será legível.

Códigos postais
Este tipo de código de barra reside em algum lugar 
entre os códigos de barras lineares 1-D e 2-D. Ao invés 
de codificar os dados nas larguras de barra escura e 
espaço em branco, estes códigos utilizam principalmente 
a altura das barras. A maioria dos códigos postais 
usam apenas números, mas alguns estão começando a 
também incluir letras.

A tecnologia de códigos de barra fornece coleta de dados rápida e confiável, para assegurar 
a rastreabilidade de peças e produtos, processos de montagem à prova de erros e aprimorar 
o serviço ao cliente. 

Os códigos de barra são símbolos legíveis por máquinas, que armazenam dados de identificação da 
peça ou produto ao qual estão associados. Estes símbolos, quando lidos por um leitor de códigos de 
barra, são decodificados, gravados e processados para extrair os dados para uma variedade de usos 
(por exemplo: definição de preços, preenchimento de pedidos, rastreamento durante a produção, 
distribuição, transporte, etc.).

Através dos anos, diferentes formatos de códigos de barras têm sido desenvolvidos para ajudar 
negócios em todo o mundo. Estes incluem:

Códigos  
de barras  
lineares  
sobrepostos
Um código de barras lineares  
sobrepostas é um dos dois tipos de códigos de barra 
2-D. Eles consistem apenas em códigos de barras 
lineares múltiplas que são colocados em camadas um 
sobre o outro, permitindo que uma grande quantidade 
de informação seja codificada. Entretanto, para 
decodificar completamente os dados, o leitor de códigos 
de barra deve ser capaz de ler, simultaneamente, os 
códigos na horizontal e vertical.

Guia de simbologia para decodificar códigos de barra
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Decodificando um 
código de barra

Vamos olhar mais de perto a produção de dois 
dos tipos mais comuns de códigos de barra:

CÓDIGO LEGÍVEL PARA HUMANOS
Os primeiros seis dígitos são o número de identificação do 
fabricante, pelo qual se paga uma taxa anual, os próximos cinco 
dígitos são o número do item.

DÍGItO VERIfICADOR
Calculado por uma fórmula usando os 
outros números no código, ele permite 
que o leitor de códigos de barra determine 
se o número foi lido corretamente.

CÉLULA

PADRãO DE HORáRIO
Fornece uma contagem do número de linhas e colunas no código.

REGIãO DOS DADOS
Podem ser dados de texto ou numéricos com até 2.335 
caracteres alfanuméricos. Dados redundantes são incluídos 
com frequência, desta forma se uma ou mais células estiverem 
danificadas, o código ainda será legível.

LOCALIZADOR OU PADRãO “L”
Ajuda o leitor de códigos de barra a localizar e determinar a orientação do código.

CÓDIGO  
DE PRODUtO 
UNIVERSAL 
(UNIVERSAL 
PRODUCt  

CODE UPC)

Guia de simbologia para decodificar códigos de barra

MAtRIZ DE 
DADOS
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Códigos de barra na indústria

Aplicação nos dias de hoje
Décadas após aquela primeira leitura, nós dificilmente podemos imaginar um mundo sem 
códigos de barra. Disponíveis de várias maneiras, os códigos de barra continuam a 
beneficiar indústrias que fabricam, compram, vendem e distribuem produtos. Eles ajudam a 
coletar os dados de forma mais rápida e mais confiável, melhoram a tomada de decisões, 
eliminam a possibilidade de erro humano, reduzem o tempo de treinamento dos 
funcionários e rastreiam os produtos por toda a sua vida útil. Eles também são 
extremamente versáteis, com preços acessíveis para o desenvolvimento e impressão e, 
em última análise, reduzem os custos.

De forma simples, eles modificaram a forma como os negócios funcionam ao redor 
do mundo.

Um breve histórico
Pode ser difícil lembrar da época na qual os códigos de barra não faziam parte de nossa 
vida diária, mas não foi antes de 1970 que eles, pela primeira vez, causaram impacto. 
Embora a primeira patente tenha sido emitida em 1952, foi somente algum tempo depois 
que eles foram utilizados comercialmente pela primeira vez, pra rotular vagões ferroviários.

Porém, foi somente em junho de 1974 que o primeiro leitor de códigos de barra foi 
instalado em um supermercado Marsh em Ohio, nos EUA, permitindo que um código de 
barra ligado a um produto fosse lido pela primeira vez. Sem qualquer pretensão, se tratava 
de um simples pacote de gomas de mascar da marca Wrigley’s®.

Biiiip!
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CÓDIGO DE  
BARRA 1-D PADRÕES  

INDUSTRIAIS
• GS1 • AIM-Global • ISO/IEC 

• MIL-STD-1189 • ANSI 

• HIBCC • US FDA

CÓDIGO 2-D 
PADRÕES

INDUSTRIAIS
• AIM-DPM • GS1  

• ISO/IEC 16022 • AIAG  
• US DoD • ATA/IAQG  
• MIL-STD• MIL-STD

Categorias da indústria
Não são apenas as utilizações óbvias em varejo e logística que se 

beneficiam das soluções do código de barra. Os códigos de barra 

atualmente são usados em muitas indústrias diferentes em todo o 

mundo, incluindo:

Você poderia dizer que os códigos de barra ganharam suas listras. Mas isso 

não significa que o trabalho deles está feito. Enquanto as indústrias crescem e 

a tecnologia se desenvolve a uma taxa cada vez maior, é mais importante do 

que nunca que os códigos de barra também se desenvolvam. 

 Produtos aeroespaciais

 Produtos automotivos

 Bebidas

 Produtos de consumo

 Manuseio de documentos

 Produtos eletrônicos

 Alimentos

 Logística

 Dispositivos médicos

 Produtos farmacêuticos

 Produtos semicondutores

 Células solares
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É provável que os códigos de barra 1-D lineares sejam o estilo de códigos de barra mais 
comumente reconhecidos, usados nos dias de hoje. 
A seleção seguinte de símbolos ajuda a ilustrar suas várias formas:

Código 128
O código 128 é um símbolo mais recente introduzido e o tipo de código de barra 1-D mais 
robusto. O número 128 se refere à habilidade de reter qualquer caractere do conjunto de 
128 caracteres ASCII. Isso inclui todos os dígitos, caracteres e sinais de pontuação. Isso o torna 
bastante compacto e muito poderoso, pois possibilita a armazenagem de dados diversos.

Utilização típica: Logística

UPC-A
De longe o código de barra mais comum e conhecido usado 
nos Estados Unidos, o UPC-A codifica dados de 12 dígitos. 
O primeiro dígito é o caractere de número do sistema, seguido 
pelo número do fabricante de cinco dígitos, número de produto 
de cinco dígitos e um digito verificador final. Devido à sua 
codificação limitada, o UPC-A é principalmente usado no varejo. 

tipo de codificação: Numérico
formato: Múltiplas larguras   |   Dígito verificador: Obrigatório

EAN-13
O EAN-13 é o equivalente europeu do símbolo UPC-A.  
A diferença principal entre eles é que o EAN-13 codifica um 
dígito de dados extra, que faz um total de 13 dígitos. Os 
primeiros dois dígitos do código de barra identificam um país 
específico e o dígito verificador é o último número do segundo 
grupo de seis dígitos.

UPC-E
O UPC-E é uma variação condensada do código de 
barra UPC-A. O código é condensado como resultado 
da eliminação de zeros “extras” nos dados digitais. Por 
isso, o código de barra resultante tem aproximadamente 
metade do tamanho de um código UPC-A. É utilizado em 
embalagens muito pequenas onde o espaço é limitado.

EAN-8
O EAN-8 é o equivalente EAN do UPC-E no sentido que 
fornece um código de barras curto. Arranjado em dois 
grupos de quatro números, é composto de dois dígitos de 
controle e um dígito verificador. É utilizado principalmente 
em embalagens pequenas onde o espaço é limitado.

tipo de codificação: Numérico
formato: Múltiplas larguras   |   Dígito verificador: Obrigatório

tipo de codificação: Numérico
formato: Múltiplas larguras   |   Dígito verificador: Obrigatório

tipo de codificação: Numérico
formato: Múltiplas larguras   |   Dígito verificador: Obrigatório

Cada um desses requer o registro em uma associação para especificar dados seriais únicos.

Guia de simbologia para decodificar códigos de barra

Códigos de barras lineares 1-D

tipo de codificação: Alfanumérico  |  formato: Larguras múltiplas  |  Dígito verificador: Obrigatório

Utilização típica:  
Lojas de varejo e 
supermercados 
nos Estados Unidos

Utilização típica:  
Pequenas embalagens 
de varejo nos Estados 
Unidos

Utilização típica:  
Pequenas embalagens 
de varejo na Europa

Utilização típica:  
Lojas de varejo e 
supermercados  
na Europa



7Guia de simbologia para decodificar códigos de barra

Codabar
O codabar é um código de barra discreto, autoverificável, 
que permite a codificação de até 16 caracteres diferentes, 
mais um adicional de quatro caracteres especiais de início e 
parada, o que inclui A,B,C e D. 

Código 93
O código 93 foi desenvolvido para codificar os dados de 
forma mais compacta, com redundância de dados mais alta 
do que com os tipos mais antigos de códigos de barra de 
múltiplas larguras, como o código 39.

2 de 5 intercalado
O 2 de 5 intercalado codifica qualquer número par dos 
caracteres numéricos. Diferente do padrão 2 de 5 (ou 2 de 
5 industrial), que apenas codifica informação na largura das 
barras, o 2 de 5 intercalado codifica os dados nas larguras de 
barras e espaços. Isso permite que o 2 de 5 intercalado atinja 
maior densidade de codificação.

MSI/Plessey
O MSI/Plessey, também conhecido como Plessey modificado, é 
usado principalmente para etiquetar prateleiras de supermercado 
para controle de inventário. O MSI é um código de barra 
contínuo e sem autoverificação. Enquanto o código de barra 
pode ter qualquer comprimento, uma dada aplicação geralmente 
implementa um código de barra de comprimento fixo.

tipo de codificação: Alfanumérico
formato: Múltiplas larguras   |   Dígito verificador: Obrigatório

tipo de codificação: Numérico
formato: Largo/Estreito   |   Dígito verificador: Opcional

tipo de codificação: Numérico
formato: Largo/Estreito   |   Dígito verificador: Obrigatório

tipo de codificação: Numérico, mais quatro caracteres alfanuméricos 
formato: Largo/Estreito   |   Dígito verificador: Opcional

Utilização típica:  
Militar, automotivo 
e assistência à saúde

Utilização típica: 
Distribuição e 
armazenamento

Utilização típica: 
Supermercados

Utilização típica: Bancos 
de sangue dos Estados 
Unidos, Laboratórios de 
fotografia, fedEx®, correio 
aéreo e bibliotecas

Códigos de barras lineares 1-D

Código 39
O código 39, também conhecido como "código 3 de 9", foi o primeiro símbolo a usar 
números e letras. É um código de barra de largura variável e autoverificável, assim 
um dígito de verificação normalmente não é necessário, mas é recomendado. A sua 
popularidade é devida à sua habilidade de codificar até 43 números, letras ou outros 
caracteres. O Código 39 ainda é amplamente usado, especialmente em ambientes 
fora do varejo.

tipo de codificação: Alfanumérico parcial   |   formato: Largo/Estreito   |   Dígito verificador: Opcional

Utilização típica: Militar e automotiva

Código 39 estendido
O código 39 estendido usa uma combinação de dois caracteres padrão do código 
39 para codificar cada um dos 128 caracteres ASCII. Ele também permite a 
utilização de caracteres especiais, como letras minúsculas. Geralmente, quanto 
mais caracteres especiais forem usados, mais longo o código de barra ficará. 
A maioria dos leitores ópticos não lerá automaticamente códigos 39 estendidos 
sem uma configuração personalizada. Utilização típica: Militar e automotiva

tipo de codificação: Alfanumérico parcial   |   formato: Largo/Estreito   |   Dígito verificador: Opcional
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GS1 DataBar Omnidirecional
Os códigos de barra GS1 DataBar Omnidirecionais são códigos 
autoverificáveis e de alta densidade de dados. Desenvolvidos 
para reter os 14 dígitos do GTIN ( Numeração Global de Item 
Comercial), é menor que os códigos de barra UPC e EAN, fazendo 
dele excelente para o uso em itens menores como produtos 
agrícolas. Também pode ser sobreposto ou combinado com outros 
códigos para criar códigos compostos.

Códigos 
postais

Ao longo dos anos, quase todos os países do mundo desenvolveram 
seus próprios códigos postais para melhor satisfazer suas necessidades. 
Porém, nos últimos anos, tem havido um movimento em direção a 
padronizá-los.

POSTNET
O código de barra POSTNET (Técnica de codificação 
numérica postal) é usado pelo serviço postal americano para 
distribuir cartas automaticamente. Diferente da maioria dos 
códigos de barra, onde os dados são codificados na largura 
das barras e espaços, o POSTNET, na verdade, codifica os 
dados na altura das barras.

Código de barra de correio 
inteligente (IMB)
O IMB (Intelligent Mail Barcode) é um código de barras do 
serviço postal dos Estados Unidos usado para distribuir e 
rastrear cartas e pacotes. Em adição ao CEP usado para gerar 
um código de barra POSTNET, o IMB contém informações de 
quem envia.  

GS1 DataBar Expandido
Os códigos de barra GS1 DataBar expandidos foram 
desenvolvidos para codificar Identificadores de Aplicativos, 
permitindo uma variação maior de dados a serem codificados, 
como datas de validade, peso e números de lote. Igualmente, 
estes códigos podem ser sobrepostos ou combinados com outros, 
para criar códigos compostos.

Códigos de barras lineares 1-D

tipo de codificação: Alfanumérico parcial   |   formato: Múltiplas larguras   |   Dígito verificador: Obrigatório

tipo de codificação: Alfanumérico parcial   |   formato: Múltiplas larguras   |   Dígito verificador: Obrigatório

Utilização típica: Lojas de varejo e cupons de supermercado

Utilização típica: Lojas de varejo e cupons de supermercado

Guia de simbologia para decodificar códigos de barra
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Matriz de dados
Os códigos matriz de dados permitem a codificação de 
grandes quantidades de dados (até 2.335 caracteres 
alfanuméricos ou 3.116 caracteres numéricos) e usa um 
sistema de correção de erros para ler os códigos que estão 
até 40% danificados. Eles são feitos de células claras e 
escuras em um padrão quadrado ou retangular, um padrão 
localizador e um padrão temporizador (ver página três)

MaxiCode
O MaxiCode é um código de tamanho fixo que retém até 
93 caracteres de dados. É composto por um localizador 
central e linhas de compensação de elementos hexagonais. 
Foi criado pelo United Parcel Service® (Serviço Unificado de 
Encomendas) para permitir a leitura rápida e automatizada de 
pacotes em linhas de transporte de alta velocidade (leitores 
ópticos com base em imagens de alto poder podem ler um 
MaxiCode em uma caixa de papelão se locomovendo a uma 
velocidade de 168 m/minuto ou 550 pés/minuto).

QR
Os códigos QR (Quick Read - leitura rápida) contêm blocos 
de células escuras sobre um fundo claro, com padrões 
localizadores nos cantos, superior esquerdo, superior 
direito e inferior esquerdo. O código QR foi desenvolvido 
com a intenção de ser usado para rastrear peças durante 
a montagem de veículos. Entretanto, a sua popularidade 
cresceu desde que leitores deste código foram introduzidos 
em smartphones, hoje é comumente usado em materiais 
impressos de publicidade.

Aztec
O código recebeu esse nome devido à semelhança do 
localizador central com uma pirâmide Asteca. O código é 
construído em uma grade quadrada com um padrão em alvo 
no centro para localizá-lo. Os dados são codificados em anéis 
concêntricos quadrados ao redor do padrão em alvo. Os 
códigos Aztec têm o potencial de usar menos espaço do que 
outros códigos de barra matriz porque não requerem uma 
“zona quieta” vazia circundante. 

Códigos Matriz 2-D

As simbologias 2-D são a adição mais recente no mundo dos códigos de barra. Por 
armazenar os dados na horizontal e vertical, significativamente mais pode ser codificado do 
que seria possível com um código de barra 1-D. Os exemplos seguintes demonstram os mais 
populares disponíveis.

Utilização típica:  
Produtos aeroespaciais, 
componentes, correio dos 
Estados Unidos, códigos 
de barra do setor da 
saúde (HIBC), setor de 
defesa e mídia impressa

Utilização típica:  
Logística

Utilização típica:  
Peças automotivas e 
publicidade comercial

Utilização típica:  
Bilhetes de viagem e 
documentos de registro 
de carro
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Códigos de barras lineares sobrepostos

Tipos de marcação

tipo de codificação: caracteres ASCII   |   formato: Largo/estreito
Dígito verificador: Obrigatório

tipo de codificação: caracteres ASCII   |   formato: Largo/estreito
Dígito verificador: Obrigatório

GS1 DataBar sobreposto
Os códigos de barra GS1 DataBar sobrepostos são 
desenvolvidos para condensar o GTIN em um código de 
barra mais compacto e quadrado, adequado para ser 
usado em pacotes menores (como as etiquetas adesivas em 
produtos agrícolas frescos).

PDF417
Os códigos de barra PDF417 podem armazenar até 1.800 
caracteres ASCII para impressão ou 1.100 caracteres binários 
por símbolo. Também é possível dividir grandes quantidades 
de dados em vários códigos PDF417 que ficarão ligados. Na 
teoria, não há limite para a quantidade de dados que podem 
ser armazenados em um grupo de símbolos PDF417.

Marcação direta na peça
A marcação direta na peça (DPM - direct part marking) 
é um processo que marca de forma permanente peças 
produzidas sem rótulos ou embalagem. A DPM é usada, 
com frequência, por fabricantes de produtos automotivos, 
aeroespaciais e eletrônicos, para garantir rastreamento 
confiável destas peças durante o seu ciclo de vida útil. Os 
códigos preferidos para DPM são os códigos matriz de 
dados e QR.

Os métodos típicos para DPM incluem:

Sem um leitor avançado com base em imagem, os códigos 
DPM são de difícil leitura, porque o contraste entre as 
áreas claras e escuras é muito baixo.

 Impressão a laser
 Micropercussão
  Marcação química

 fundição
 Gravura

Guia de simbologia para decodificar códigos de barra

Rótulos
A forma mais simples e de melhor relação custo-benefício 
para aplicar os códigos de barra a um item é usar rótulos, 
etiquetas ou adesivos pré-impressos. Porém, esta não é 
sempre a forma mais flexível, pois os dados no código 
devem ser pré-determinados.

Utilização típica:  
Supermercados

Utilização típica:  
Habilitações de 
motorista nos Estados 
Unidos e logística
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Leitura de códigos de barra

Há muitos tipos de leitores ópticos no mercado, que 
são voltados para as diversas aplicações do código de 
barra. Capacidade de decodificação, desempenho 
confiável e comunicações são os aspectos principais para 
inserir os dados no sistema.

Classificação de leitores de códigos de barra
A maneira mais importante de classificar a performance do leitor de códigos de barra 
é por meio de sua taxa de leitura. A taxa de leitura é o número de leituras de códigos de 
barra, dividido pelo número de tentativas. Esse número é normalmente expresso como uma 
porcentagem e quanto mais próximo de 100%, melhor. A taxa de leitura é a melhor medida 
da confiabilidade e robustez do leitor para os códigos de barra vistos no chão de fábrica.

Informações sobre qualidade do código de barras 
Em muitas linhas de produção é importante manter a qualidade de impressão do código 
de barra em alto nível para garantir que o código de barra possa ser lido por outros 
leitores na cadeia de distribuição do produto. Os leitores com base em imagem podem 
fornecer esta informação para cada código que leem.

Extraindo os dados
Após a marcação da peça ou produto e a leitura do código de barra, os dados são 
armazenados ou usados dentro da fábrica ou centros de distribuição MES (Sistema de 
Execução da Manufatura). Se estiver disponível, a comunicação via Ethernet é o método 
mais rápido e confiável para a transferência de dados.

CÁLCULO DE 
TAXA DE LEITURA

Se 9.900 códigos de barra são 
lidos com sucesso em 10 mil 
tentativas, a taxa de leitura 

é calculada:  
9.900 ÷ 10.000 = .99 ou 99%.

Os leitores de código de barra Cognex oferecem alta 
taxa de leitura, conectividade industrial, desempenho 
confiável e vêm em diversos tamanhos e formatos.

 Montagem fixa

 Portáteis

 Com computadores móveis

 Verificadores

De leitores de montagem fixa com o menor e maior 
desempenho para a marcação direta na peça e leitura 
de códigos em alta velocidade a uma ampla variedade 
de leitores portáteis, a Cognex tem a solução para você.

Obtenha mais informações sobre os leitores com base 
em imagem da Cognex em:

www.cognex.com/id
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Américas

Estados Unidos, Leste
Estados Unidos, Oeste
Estados Unidos, Sul
Estados Unidos, Detroit
Chicago
Canadá
México
América Central
América do Sul
Brasil

 +1 508.650.3000
+1 650.969.8412
+1 615.844.6158
+1 248.668.5100
+1 630.649.6300
+1 905.634.2726
+52 81 5030-7258
+52 81 5030-7258
+1 909.247.0445
+55 47 8804-0140
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Bélgica
França
Alemanha
Hungria
Irlanda
Itália
Países Baixos
Polônia
Espanha
Suécia
Suíça
Turquia
Reino Unido

+43 1 23060 3430
+32 2 8080 692
+33 1 4777 1550
+49 721 6639 0
+36 1 501 0650
+353 1 825 4420
+39 02 6747 1200
+31 208 080 377
+48 71 776 0752
+34 93 445 67 78
+46 21 14 55 88
+41 71 313 06 05
+90 212 371 8561
+44 1327 856 040

Europa Ásia

China
Índia
Japão
Coreia
Cingapura
Taiwan

+86 21 5050 9922
+91 20 4014 7840
+81 3 5977 5400
+82 2 539 9047
+65 632 55 700
+886 3 578 0060

www.cognex.com

Empresas em todo o mundo confiam na visão e identificação da Cognex para otimizar a qualidade do produto, 
reduzir custos e controlar a rastreabilidade.
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