
“COMEDOR DE RAÇÃO PARA 

PINTINHOS”. 

A presente patente de modelo de utilidade 

tem por objetivo um modelo de comedor de ração para pintinhos, para uso 

em granjas e similares e ao qual foi dada original construção, com vistas a 5 

melhorar a sua utilização e eficiência em relação aos similares existentes. 

Já são conhecidos comedores de ração para 

pintinhos compreendidos por reservatório alongado, verticalizado, fechado 

superiormente e dotado de boca inferior, que fica emborcada em prato de 

maior dimensão, cuja região periférica estende-se para além do reservatório 10 

e define nichos, que recebem a ração do reservatório e ficam acessíveis às 

aves. 

Em que pese a larga utilização desse tipo de 

comedor alguns inconvenientes podem-lhe ser atribuídos, como por 

exemplo, uma certa dificuldade para recarregamento, devido ao fato de 15 

que, após o reservatório ser preenchido a partir da boca inferior e esta 

receber o prato, todo o conjunto tem que ser girado por 180º para ser 

levado para a posição de uso, o que pode constituir uma operação 

incomoda e passível de erros, principalmente em locais onde são previstos 

muitos comedores a serem recarregados. 20 

Outro problema com os comedores usuais 

consiste no fato de as aves poderem  derrubá-los e desmontá-los com 

movimentos bruscos, o que acarreta o derramamento da ração. 

Tendo em vista esses problemas e no 

propósito de superá-los foi desenvolvida a disposição em comedor de ração 25 

para pintinhos, objeto da presente patente, a qual consiste em prover o 

comedor de um tirante axial que interliga o reservatório e prato e permite 
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que tais peças, sem serem desmontadas uma da outra, posam ser afastadas 

uma em relação à outra e descentralizadas, afim de que o reservatório seja 

recarregado e todo o conjunto recolocado em posição de uso. 

Essa forma de construção do comedor 

soluciona os inconvenientes aventados, uma vez que o tirante dá ao 5 

conjunto uma monoliticidade adequada durante o uso, que impede 

impactos provocados pelas aves desmontem-no e que haja o derramamento 

da ração. 

Por outro lado, a operação de recarrega-

mento do comedor com a construção descrita torna-se extremamente mais 10 

simples que a dos comedores convencionais, devido ao fato de que as 

partes constituídas do mesmo, ou seja, reservatório e prato, não são 

totalmente desmontadas uma da outra, como ocorre usualmente. 

Os desenhos anexos mostram a disposição 

em comedor de ração par pintinhos, objeto da presente patente, nos quais. 15 

A fig. 1 mostra-o em perspectiva explodida; 

A fig. 2 mostra-o montado e em 

perspectiva; 

A fig. 3 mostra-o em corte; e  

A fig. 4 mostra-o sendo carregado. 20 

De conformidade com o quanto ilustram as 

figuras acima relacionadas, o modelo de comedor de ração para pintinhos, 

objeto da presente patente, consiste em um reservatório, alongado e 

verticalizado 1, fechado superiormente por parede de fechamento superior 

2 e dotado de boca inferior 3, que fica apoiada sobre aletas radiais 4 de um 25 

prato de maior diâmetro 5; dito prato 5 tem projeção cônica central 6 

direcionada da ração e cada aleta radial 4 é formada por trecho mais 
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estreito 7 disposto junto de referida projeção cônica 6 e sobre o qual apoia-

se a boca 3 do reservatório e trecho mais largo 8, que divide a região do 

prato 5, a qual fica disposta além do reservatório, em  nichos receptores da 

ração e acessíveis às aves. 

Na presente disposição, o reservatório 1 e 5 

face superior 2 do mesmo são cônicos e com ângulos de conicidade 

diferentes e interligados dito reservatório 1 e prato inferior 5, mas 

permitindo movimentos para afastar ou aproximar os mesmos, é previsto 

um tirante axial 9, que atravessa aberturas 10 e 11 previstas, 

respectivamente, no topo da projeção central cônica 6 do prato e face 10 

superior cônica 2 do reservatório e que é fixado no prato por conjunto de 

arruela 12 e grampo 13 dispostos sob a projeção central 6 e grampo 13 

disposto sobre dita projeção e mais um grampo 13 disposto sob a face de 

topo 2 e ainda mencionado tirante 9 tem trecho extremo superior 14 

projetado acima na face superior 2, dotado de comprimento adequado para 15 

proporcionar o deslocamento do reservatório 1 no sentido de afastar do 

prato 5 e poder ser movimentado angularmente até que a boca inferior 2 

fique com parte projetada para fora de sob o prato e ainda a extremidade 

livre de dito tirante tem gancho 15 de penduramento do comedor quando 

em desuso. 20 

Assim, o comedor funciona como os usuais, 

ou seja, as aves comem a ração prevista nos nichos do prato inferior 5 

externos ao reservatório e à medida que diminui a quantidade da mesma 

novas porções escorregam do reservatório 1 por gravidade e preenchem os 

nichos. 25 

Quando o reservatório 1 apresenta-se vazio, 

todo o conjunto é virado de cabeça para baixo, o reservatório 1 é deslocado 
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no trecho de tirante 14 no sentido de afastar-se do prato 5, em seguida é 

deslocado angularmente até sua boca sair de sob o prato (fig.4) e é 

introduzida nova porção de ração no trecho da boca descoberto.  Uma vez 

cheio é feito o movimento em sentido contrário e o comedor recolocado na 

posição de uso. 5 

Logicamente, o comedor com tal construção pode ser obtido em tamanhos 

e capacidade diversas para atender diferentes necessidades dos usuários 

desse tipo de equipamento. 
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REIVINDICAÇÃO 

 

1) “COMEDOR DE RAÇÃO PARA PINTINHOS” compreendido por um 

reservatório, alongado e verticalizado (1), fechado por parede superior (2) e 5 

dotado de boca inferior (3), que fica apoiada sobre aletas radiais (4) de um 

prato de maior diâmetro (5) dito prato (5) tem projeção cônica central (6) 

direcionadora da ração e cada aleta radial (4) é formada por trecho mais 

estreito (7) sobre o qual apoia-se a boca (3) e trecho mais largo (8), que 

divide a região do prato (5), disposta além do reservatório, em nichos 10 

receptores da ração e acessíveis às aves caracterizada pelo fato de que o 

reservatório (1) e face superior (2) do mesmo são cônicos e com ângulos de 

conicidade diferentes e interligando dito reservatório (1) e prato inferior (5) 

é previsto um tirante axial (9), que atravessa aberturas (10) e (11) previstas 

respectivamente, no topo da projeção central cônica (6) do prato e face 15 

superior cônica (2) do reservatório e que é fixado no prato por conjunto de 

arruela (12) e grampo (13) dispostos sob a projeção central (6) e grampo 

(13) disposto sobre dita projeção e mais um grampo (13) disposto sob a 

face de topo (2) e ainda mencionado tirante (9) tem trecho externo superior 

(14) projetado acima da face superior (2), dotado de comprimento 20 

adequado para proporcionar o deslocamento do reservatório (1) no sentido 

de afastar do prato (5) e poder ser movimentado angularmente e ainda a 

extremidade livre de dito tirante tem gancho (15) de penduramento. 
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Nas figuras não pode aparecer 
texto, exceto “fig.1”, “fig. 2”, 
“corte AA”.  Todas as partes 
são numeradas e explicadas no 
texto. 
Use tantas folhas quanto 
necessário. 
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RESUMO 

 

 “COMEDOR DE RAÇÃO PARA PINTINHOS.”  Patente de Modelo de 

Utilidade para um comedor de ração para pintinhos que é compreendido 

por um reservatório, alongado e verticalizado 1, fechado por parede 5 

superior 2 e dotado de boca inferior 3, que fica apoiada sobre aletas radiais 

4 de um prato de maior diâmetro 5, na presente disposição, o reservatório 1 

e face superior 2 do mesmo são cônicos e interligado dito reservatório 1 e 

prato inferior 5, mas permitindo movimentos para afastar ou aproximar os 

mesmos, é previsto um tirante axial9, que atravessa aberturas 10 e 11 10 

previstas, respectivamente, no topo da projeção central cônica 6 do prato e 

face superior cônico 2 do reservatório e ainda mencionado tirante 9 tem 

trecho extremo superior 14 projetado acima da face superior 2, dotado de 

comprimento adequado para proporcionar o deslocamento do reservatório 1 

e prevê  gancho 15 de penduramento do comedor quando em desuso. 15 

O resumo deve Ter  de 50 a 200 
palavras. 

Notas: 
Apresentar em 4 vias (ou 5 se quizer ficar com duas recibadas); 
Preencher o Formulário 1.01 em3 vias; 
Anexar Guia de Pagamento da taxa de depósito recibada; 
 
O INPI fará um exame formal de aceitação antes de efetivar o depósito.  Caso  haja 
exigências a serem feitas, você vai ter um prazo para cumprir – e assim garantir a 
data de depósito e obter o número do pedido. 
 
Após obter o número você deve marcar o produto com a expressão 
“Patente Requerida” seguida pelo número completo. 
Exemplo: “Pat.Req PI9909999-9” ou “Patente Requerida MU7909999-9”. 
 
De posse do número de seu pedido, os próximos passos junto ao INPI são: 
 
• No 2º aniversário do depósito:  pagar a anuidades, a partir daí as anuidades serão 

devidas a partir da data do aniversário do depósito, e deverão ser recolhidas nos 3 
meses subseqüentes, ou nos 6 meses seguinte, acrescidas de multa.  

• Até o 3º aniversário:  pagar Pedido de Exame, sob pena de arquivamento do 
pedido. 
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