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(57) Resumo: A presente invenção refere-se a um equipamento eletrodoméstico de refrigeração e, mais particularmente, ao 
arranjo de prateleira multifuncional compreendido por referido equipamento eletrodoméstico de refrigeração. É provido um arranjo 
de prateleira multifuncional, incluindo uma prateleira compreendendo uma moldura fisicamente associada a paredes de uma 
caixa interna por meio de trilhos de prateleira, dita moldura compreendendo porções laterais, anterior e posterior, bem como pelo 
menos um acessório fisicamente associado à prateleira por meio de trilhos de acessório que definem pelo menos uma pista para 
deslocamento do acessório. Particularmente, de acordo com a presente invenção, dita moldura compreende uma pluralidade de 
estruturas de recepção e ditos trilhos de acessório compreendem projeções de encaixe que cooperam diretamente com as 
estruturas de recepção da moldura, de modo que os trilhos de acessório sejam removivelmente encaixados junto a essa última.
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“EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO COMPREENDENDO ARRANJO 

DE PRATELEIRA”

Campo da Invenção

[001 ]A presente invenção refere-se a um equipamento eletrodoméstico de 

refrigeração e, mais particularmente, ao arranjo de prateleira multifuncional 

compreendido por referido equipamento eletrodoméstico de refrigeração.

Fundamentos da Invenção

[002]Como é do conhecimento geral, a grande maioria dos modelos de 

refrigeradores (geladeiras, freezers, etc.) incluem prateleiras para apoio de artigos, 

as quais além de necessitarem apresentar robustez suficiente para suportar as 

cargas impostas por referidos artigos, também podem incluir distintas características 

para fins de usabilidade, praticidade, estética, entre outros atributos.

[003]Para satisfazer uma demanda de produto esteticamente atraente e de 

manutenção de limpeza mais fácil, torna-se cada vez mais comum a utilização de 

prateleiras de vidro, por exemplo, as quais, geralmente, incluem uma moldura que 

permite seu encaixe em elementos de suporte do compartimento refrigerado do 

refrigerador.

[004]Em algumas construções, os elementos de suporte, que podem tomar a 

forma de ressaltos ou trilhos, são formados integralmente com paredes laterais do 

compartimento refrigerado, durante a moldagem da caixa interna do gabinete do 

refrigerador. Em outras construções, referidos elementos de suporte são fabricados 

em separado e, posteriormente, fixados às paredes do compartimento por qualquer 

processo adequado.

[005]Paralelamente, e devido a demandas por qualidade e/ou praticidade, 

ressalta-se a existência, no estado da técnica, de uma pluralidade de acessórios 

para suporte e armazenamento dos mais variados tipos de artigos, a saber, gavetas 

porta latas, adegas, gavetões para frutas e verduras, compartimentos porta ovos,
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entre outros, cada qual com sua particularidade.

[006]Por vezes, referidos acessórios, assim como as próprias prateleiras, 

também são passíveis de deslocamento (entre uma posição recolhida e uma posição 

de uso), em relação à estrutura a qual são fisicamente associados, ou seja, a própria 

caixa interna do refrigerador, uma prateleira, ou outra estrutura qualquer. Em 

especial, destaca-se, devido sua relevância para presente descrição, os acessórios 

deslocáveis fisicamente associados a prateleiras.

[007]Neste sentido, é possível citar os documentos US5273354, 

CN104089457, os quais já revelam soluções relacionadas a este aspecto.

[008]Mais especificamente, nota-se que os documentos acima já descrevem 

arranjos de prateleiras às quais são fisicamente associadas gavetas e/ou outros 

acessórios deslocáveis em relação às respectivas prateleiras por meio de trilhos 

integrados a essas, ou seja, por meio de trilhos não modulares.

[009]O principal problema relacionado à provisão dos trilhos dos acessórios 

na própria moldura da prateleira resta no fato de que os mesmos acabam sendo 

definidos quando da própria moldagem por injeção da moldura, de modo que tanto a 

moldura da prateleira (ou a prateleira como um todo), quanto os trilhos a essa 

associados são confeccionados em um único material, normalmente polímero ABS, 

devido sua qualidade para acabamento (estética).

[010]No entanto, a utilização de referido polímero ABS para confecção dos 

trilhos não é exatamente desejada, visto que este polímero não possui propriedades 

auto lubrificantes, o que acarreta no desgaste excessivo de referidos trilhos a longo 

prazo, impactando na qualidade percebida, pelo usuário, em relação ao produto.

[011]Ademais, e ainda no que se refere à provisão de acessórios 

deslocáveis fisicamente associados a prateleiras de refrigeradores, citam-se os 

documentos US4729613, US4735470 e EP0579364. Esses, apesar de descreverem 

trilhos para os acessórios que não são necessariamente integrados às respectivas
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prateleiras - ou suas molduras diferentemente dos documentos supracitados, 

compreendem os inconvenientes de apresentarem complexos meios de 

mancalização dos trilhos de acessórios junto às respectivas prateleiras, bem como 

meios de mancalização das próprias prateleiras junto à caixa interna do refrigerador 

complexos e/ou de baixa qualidade e/ou menos econômicos.

[012]Assim sendo, e em vista de todo o acima exposto, apesar das soluções 

descritas acima se mostrarem funcionais para os objetivos para os quais foram 

viabilizadas, nota-se que ainda há uma lacuna no estado da técnica no que se refere 

à provisão de um arranjo de prateleira que inclua trilhos modulares capazes de 

mancalizar um acessório deslocável, dito arranjo hábil de ser seguramente 

mancalizado junto à caixa interna de um refrigerador ou similar, sendo dito arranjo 

de prateleira, ainda, simples, confiável e pouco oneroso.

[013]É com base neste cenário que surge a invenção em questão.

Objetivos da invenção

[014]Assim, é o objetivo fundamental da invenção em questão revelar um 

arranjo de prateleira que inclua trilhos modulares para mancalização de acessórios 

deslocáveis junto a prateleiras.

[015]É também objetivo da presente invenção prover um arranjo de 

prateleira que compreenda meios seguros de encaixe entre os trilhos modulares e a 

própria prateleira, bem como entre a própria prateleira e a caixa interna de um 

refrigerador ou similar.

[016]Outro objetivo é descrever uma solução simples, pouco onerosa e de 

alta durabilidade que seja viável para diversas aplicações.

Sumário da Invenção

[017]Os objetivos acima resumidos são integralmente alcançados por meio 

de um equipamento eletrodoméstico compreendendo arranjo de prateleira 

multifuncional, incluindo: uma prateleira compreendendo uma moldura fisicamente
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associada a paredes de uma caixa interna por meio de trilhos de prateleira; dita 

moldura compreendendo porções laterais, anterior e posterior; pelo menos um 

acessório fisicamente associado à prateleira por meio de trilhos de acessório que 

definem pelo menos uma pista para deslocamento do acessório; sendo que dita 

moldura compreende uma pluralidade de estruturas de recepção e ditos trilhos de 

acessório compreendem projeções de encaixe que cooperam diretamente com as 

estruturas de recepção da moldura, de modo que os trilhos de acessório sejam 

removivelmente encaixados junto a essa última.

[018] Mais especificamente, as estruturas de recepção são dispostas junto 

às porções laterais e/ou anterior e posterior da moldura, de modo a se estenderem 

transversalmente para dentro, a partir das respectivas porções laterais e/ou anterior 

e posterior da moldura; ditas estruturas de recepção sendo definidas por um 

contorno de abertura que delimita uma abertura, sendo que pelo menos um furo de 

trava é provido no contorno de abertura. Ademais, cada projeção de encaixe dos 

trilhos de acessório compreende pelo menos uma porção principal que, quando 

referido trilho de acessório se encontra montado, estende-se na direção da abertura 

e pelo menos uma trava de encaixe rápido hábil de cooperar com o furo de trava, 

dita pelo menos uma trava de encaixe rápido se estendendo transversalmente a 

partir da porção principal.

[019] Aindapelo menos dois trilhos laterais de acessório cooperam com 

estruturas laterais de recepção dispostas junto às porções laterais da moldura e pelo 

menos um trilho central de acessório coopera com estruturas de recepção centrais 

dispostas junto às porções anterior e posterior da moldura.

[020] Preferencialmente, cada trilho lateral e central de acessório 

compreende, respectivamente, pelo menos um flange superior e pelo menos um 

flange inferior unidos entre si por uma parede principal de trilho de acessório, sendo 

que a pelo menos uma pista por cada um definida é disposta no espaço adjacente

Petição 870170031339, de 11/05/2017, pág. 14/35



5/15

aos respectivos pelo menos um flange superior, pelo menos um flange inferior e 

parede principal de trilho de acessório; sendo que cada trilho lateral de acessório 

compreende respectivas porções principais de respectivas projeções de encaixe se 

estendendo transversalmente a partir de sua respectiva parede principal de trilho de 

acessório e cada trilho central de acessório compreende respectivas porções 

principais de respectivas projeções de encaixe se estendendo longitudinalmente a 

partir dos extremos anterior e posterior de seu respectivo flange superior.

[021] Ainda de maneira preferencial, cada estrutura lateral de recepção inclui 

pelo menos um anteparo que se estende transversalmente a partir de seu respectivo 

contorno de abertura, dito anteparo sendo hábil de assentar a parede principal de 

trilho de acessório de respectivo trilho lateral de acessório.

[022]Além disso, destaca-se que pelo menos as projeções principais dos 

trilhos laterais de acessório são definidas por respectivas paredes contornantes que 

delimitam respectivos rasgos de ajuste.

[023]Opcionalmente, pelo menos um dos trilhos lateral ou central de 

acessório compreende, em seu respectivo flange superior e/ou inferior, um ressalto 

de trilho de acessório hábil de cooperar com uma ranhura de acessório provida no 

acessório, de modo a prover o seguro encaixe entre esses em uma posição 

recolhida do acessório.

[024] Preferencialmente, a moldura é confeccionada em um primeiro material 

polimérico e os trilhos de acessório são confeccionados em um segundo material 

polimérico.

[025] Além disso, também é previsto que pelo menos uma das paredes da 

caixa interna inclua respectiva área rebaixada delimitada, pelo menos, por uma 

borda superior e uma borda inferior, dita área rebaixada recebendo respectiva 

porção lateral da moldura; sendo que dita área rebaixada compreende um ressalto 

maior que se projeta para o interior da caixa interna e se estende paralelamente à
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respectiva porção lateral da moldura, dito ressalto maior compreendendo, em uma 

porção mediana, um rebaixo que se estende desde um primeiro batente até um 

segundo batente.

[026] Neste sentido, pelo menos um dos trilhos de prateleira é definido pelo 

menos pelo conjunto área rebaixada e ressalto maior.

[027] Ainda, de acordo com essa proposta, pelo menos uma das porções 

laterais da moldura compreende respectivo perfil de acoplamento que se projeta 

para baixo a partir do lado inferior da respectiva porção lateral e se estende ao longo 

de uma direção paralela à referida porção lateral; sendo que referido perfil de 

acoplamento inclui, em uma porção mediana, saliências de travamento e sendo que 

dito perfil de acoplamento é hábil de se acoplar ao ressalto maior enquanto as 

saliências de travamento são hábeis de serem dispostas no rebaixo, cada qual 

justaposta a um dos primeiro e segundo batentes.

Descrição Resumida dos Desenhos

[028]A invenção em questão passa a ser pormenorizadamente detalhada 

com base nas figuras ilustrativas abaixo listadas, as quais:

[029]A figura 1 ilustra uma vista perspectiva póstero-superior do arranjo de 

prateleira da presente invenção com o acessório montado;

[030]A figura 2 ilustra um equipamento eletrodoméstico, em corte, 

destacando o detalhe A;

[031 ]A figura 3 ilustra o detalhe A da figura 2, evidenciando os elementos 

que definem o trilho de prateleira do equipamento eletrodoméstico em questão com 

essa última ainda desmontada;

[032]A figura 4 ilustra uma perspectiva do arranjo de prateleira da presente 

invenção sem o acessório montado, destacando os detalhes A, B e C;

[033]A figura 5 ilustra os detalhes B e C da figura 4, evidenciando os 

componentes referentes ao encaixe entre trilho central de acessório e moldura da
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prateleira;

[034]A figura 6 ilustra o detalhe D, numa perspectiva póstero-inferior 

evidenciando os componentes referentes o encaixe entre trilho lateral de acessório e 

moldura da prateleira, sendo que na imagem da esquerda o trilho lateral de 

acessório encontra-se desmontado e a seta indica o sentido de montagem, 

enquanto na imagem da direita o trilho lateral de acessório já se encontra montado;

[035]A figura 7 ilustra uma perspectiva inferior do trilho de prateleira, com 

essa última já montada;

[036]A figura 8 ilustra uma perspectiva inferior, em corte longitudinal, do 

trilho de prateleira, com essa última já montada;

[037]A figura 9 ilustra em detalhe o meio de encaixe entre trilho de acessório 

e acessório, a saber, a ranhura de acessório e o ressalto de trilho de acessório.

[038]A figura 10 ilustra vistas frontal, lateral e perspectiva dos diferentes 

tipos possíveis de acessórios a serem utilizados de acordo com a presente invenção.

Descrição Detalhada da Invenção

[039]Com foco nos objetivos supracitados, é revelado um equipamento 

eletrodoméstico compreendendo arranjo de prateleira multifuncional, incluindo uma 

prateleira 10 compreendendo uma moldura 20 fisicamente associada a paredes 31 

de uma caixa interna 30 por meio de trilhos de prateleira 40, dita moldura 20 

envolvendo uma placa de vidro 80 por meio de suas porções laterais 21, anterior 22 

e posterior 23. Dito arranjo de prateleira compreende, ainda, pelo menos um 

acessório 50 fisicamente associado à prateleira 10 por meio de trilhos de acessório 

60 que definem pelo menos uma pista 70 para deslocamento do acessório 50 por 

meio de sua moldura de acessório 55.

[040]Particularmente, de acordo a presente invenção, dita moldura 20 

compreende uma pluralidade de estruturas de recepção 24 e ditos trilhos de 

acessório 60 compreendem projeções de encaixe 90 que cooperam diretamente
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com as estruturas de recepção 24 da moldura 20, de modo que os trilhos de 

acessório 60 sejam removivelmente encaixados junto a essa última.

[041]Assim, um dos objetivos da presente invenção já é alcançado, a saber, 

a modularidade dos trilhos de acessório 60 em relação à prateleira 10 às quais são 

associados. Essa modularidade dos trilhos de acessório 60 mostra-se interessante, 

pois permite que os trilhos de acessório 60 sejam confeccionados em um material 

diferente do material da moldura 20 da prateleira 10.

[042]Em especial, destaca-se que os trilhos de acessório 60 podem ser 

confeccionados em material polimérico, preferencialmente polipropileno (PP) ou 

poliacetal (PA), devido suas propriedades autolubrificantes e a moldura 20 pode ser 

confeccionada em outro material polimérico, preferencialmente ABS, devido sua 

elevada qualidade de acabamento. A moldagem dos trilhos de acessório 60 em PP 

ou PA garante um baixo desgaste e, consequentemente, uma alta durabilidade dos 

trilhos de acessório 60, bem como diminui eventuais ruídos quando do deslocamento 

dos acessórios 50 ao longo de referidos trilhos de acessório 60, aumentando a 

percepção de qualidade do produto pelo usuário.

[043]Além disso, a interação direta entre os trilhos de acessório 60 e a 

moldura 20, por meio das projeções de encaixe 60 e as estruturas de recepção 24, 

elimina qualquer necessidade de algum elemento intermediário ou de interface entre 

trilho de acessório 60 e moldura 20, tornando o arranjo da presente invenção 

bastante simples.

[044] De modo a viabilizar essa interação direta, as estruturas de recepção 

24 são dispostas junto às porções laterais 21 e/ou anterior 22 e posterior 23 da 

moldura 20, de modo a se estenderem transversalmente para dentro, a partir das 

respectivas porções laterais 21 e/ou anterior 22 e posterior 23 da moldura 20. 

Ressalta-se que a direção “para dentro” deve ser entendida como a direção para a 

respectiva porção oposta da moldura 20.

Petição 870170031339, de 11/05/2017, pág. 18/35



9/15

[045] Em outras palavras, e de acordo com a concretização preferencial da 

invenção, algumas estruturas de recepção 24 são dispostas junto a porções laterais 

21 opostas da moldura 20, de modo a formarem pares nos quais cada uma das 

estruturas de recepção 24 se volta uma para a outra, enquanto outras estruturas de 

recepção 24 são dispostas junto a porção anterior 22 e junto a porção posterior 23 

da moldura 20, também de modo a formar pelo menos um par no qual cada uma das 

estruturas de recepção 24 se volta uma para a outra.

[046] Definida a disposição de ditas estruturas de recepção 24, cabe 

descrever seu formato. Neste sentido, ditas estruturas de recepção 24 são definidas 

por um contorno de abertura 241 que delimita uma abertura 242 de uma 

determinada bitola, sendo que pelo menos um furo de trava 243 é provido no 

contorno de abertura 241.

[047] Em paralelo, cada projeção de encaixe 90 dos trilhos de acessório 60 

compreende pelo menos uma porção principal 91 e pelo menos uma trava de 

encaixe rápido 92 que se estende transversalmente a partir da respectiva porção 

principal 91. Quando respectivo trilho de acessório 60 se encontra montado, a pelo 

menos uma porção principal 91 se estende na direção da abertura 242, de modo a 

alojar-se no interior dessa última, enquanto a pelo menos uma trava de encaixe 

rápido 92 coopera com o furo de trava 243. Esses detalhes serão 

pormenorizadamente detalhados a seguir.

[048] Desta maneira, proporciona-se um mecanismo de encaixe rápido e 

seguro entre moldura 20 e trilho de acessório 60, por meio de respectivas estruturas 

de encaixe 24 e projeções de encaixe 90 e outro dos objetivos da presente invenção 

é alcançado.

[049] Preferencialmente, e de modo a conceber a possibilidade de diversos 

tipos de acessórios 50, cada qual com sua funcionalidade, a invenção em questão 

prevê a provisão de pelo menos dois trilhos laterais de acessório 61 que cooperam
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com estruturas laterais de recepção 245 dispostas junto às porções laterais 21 da 

moldura 20 e de pelo menos um trilho central de acessório 62 que coopera com 

estruturas centrais de recepção 244 dispostas junto às porções anterior 22 e 

posterior 23 da moldura 20, de modo a definir pelo menos três trilhos de acessório 

60 paralelamente dispostos entre si. Alternativamente, mais trilhos centrais de 

acessório 62 poderíam ser providos, desde que uma quantidade adequada de 

estruturas centrais de recepção 244 também seja provida junto às porções anterior 

22 e posterior 23 da moldura 20.

[050] Mais especificamente, e de acordo com a concretização preferencial 

da invenção, são providas duas estruturas laterais de recepção 245 em uma porção 

lateral 21 da moldura 20 e outras duas estruturas laterais de recepção 245 na 

porção lateral 21 oposta. Analogamente, são providos dois trilhos laterais de 

acessórios 61, cada um compreendendo duas projeções de encaixe 60 que 

cooperam com respectivas estruturas laterais de recepção 245 dispostas em uma 

mesma porção lateral 21 da moldura 20.

[051] Ainda de maneira preferencial, cada trilho lateral e central de acessório 

61, 62 compreende, respectivamente, pelo menos um flange superior 63 e pelo 

menos um flange inferior 64 unidos entre si por uma parede principal de trilho de 

acessório 65, sendo que a pelo menos uma pista 70 é disposta no espaço adjacente 

aos respectivos pelo menos um flange superior 63, pelo menos um flange inferior 64 

e parede principal de trilho de acessório 65.

[052] Neste sentido, destaca-se que os trilhos laterais de acessório 61 

possuem uma seção transversal de formato análogo à letra “C”, enquanto o trilho 

central de acessório 62 possui uma seção transversal de formato análogo à letra “I”. 

Assim, enquanto cada trilho lateral de acessório 61 define uma única pista 70, cada 

trilho central de acessório 62 define duas pistas 70. Na concretização preferencial da 

invenção, na qual são providos exatos três trilhos de acessório 60, o trilho central de
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acessório 62 compreende, portanto, uma pista 70 voltada para um dos trilhos laterais 

de acessório 61 e também outra pista 70 voltada para outro dos trilhos laterais de 

acessório 61.

[053] Ademais, também se ressalta que cada trilho lateral de acessório 61 

compreende respectivas porções principais 91 de respectivas projeções de encaixe 

90 se estendendo transversalmente a partir de sua respectiva parede principal de 

trilho de acessório 65 em regiões anterior e posterior dessa última e cada trilho 

central de acessório 62 compreende respectivas porções principais 91 de 

respectivas projeções de encaixe 90 se estendendo longitudinalmente a partir dos 

extremos anterior e posterior de seu respectivo flange superior 63.

[054] Também de acordo com a concretização preferencial da presente 

invenção, pelo menos as projeções principais 91 dos trilhos laterais de acessório 61 

são definidas por respectivas paredes contornantes 93 que delimitam respectivos 

rasgos de ajuste 94. Assim, conforme se percebe pelas figuras, as projeções 

principais 91 dos trilhos laterais de acessório 61 podem assumir um contorno 

substancialmente retangular que “define um interior oco”, sendo que referidas 

paredes contornantes 93 compreendem dimensões análogas às bitolas das 

respectivas aberturas 242, de modo que o encaixe entre referidas paredes 

contornantes 93 (ou das projeções de encaixe 90, como um todo) e respectivas 

aberturas 242 de respectivas estruturas laterais de recepção 245 se dêem de 

maneira justa, ou seja, por interferência.

[055] Paralelamente, destaca-se que a trava de encaixe rápido 92 

compreende, preferencialmente, formato de um paralelepípedo chanfrado, definindo 

uma espécie de rampa que facilita seu deslizamento adjacente ao contorno de 

abertura 241 conforme detalhadamente descrito a seguir.

[056] Desta forma, quando respectivas projeções principais 91 de 

respectivas projeções de encaixe 90 adentram a abertura 242, a trava de encaixe

Petição 870170031339, de 11/05/2017, pág. 21/35



12/15

rápido 92, deslocando-se justaposta ao contorno de abertura 241, é pressionada de 

modo que referido contorno de abertura 241 força tanto a trava de encaixe rápido 92 

quanto a respectiva parede contornante 93 da respectiva projeção principal 91 a se 

deformarem até que respectiva trava de encaixe rápido 92 encontre o furo de trava 

243 e respectiva parede contornante 93 possa voltar a assumir seu formato original. 

É justamente devido à necessidade dessa deformação das paredes contornantes 93 

que é provido o rasgo de ajuste 94.

[057] Cabe destacar que esse encaixe justo entre projeções de encaixe 90 e 

estruturas de recepção 24 elimina folgas e, consequentemente, diminui ruídos 

quando do deslocamento do acessório 50, ou seja, quando da operação de abertura 

e fechamento desse acessório 50.

[058] Opcionalmente, cada estrutura lateral de recepção 245 inclui pelo 

menos um anteparo 246 que se estende transversalmente a partir de seu respectivo 

contorno de abertura 241, dito anteparo 246 sendo hábil de assentar a parede 

principal de trilho de acessório 65 de respectivo trilho lateral de acessório 61. Esse 

elemento opcional, o anteparo 246, acaba por aumentar a área de contato entre a 

estrutura lateral de recepção 245 e a parede principal de trilho de acessório 65, 

facilitando o encaixe de respectiva projeção de encaixe 90, quando da montagem do 

trilho lateral de acessório 61, bem como provendo uma melhor aderência e, 

consequentemente, auxiliando a assegurar o correto posicionamento de referido 

trilho lateral de acessório 61, mesmo quando o acessório 50 desliza ao longo de sua 

pista 70, garantindo um melhor funcionamento do conjunto, bem como menor 

desgaste das peças envolvidas.

[059] Também de maneira opcional, pelo menos um dos trilhos de acessório 

60 compreende, em seu respectivo flange superior 63 e/ou inferior 64, um ressalto 

de trilho de acessório 66 hábil de cooperar com uma ranhura de acessório 56 

provida no acessório 50, de modo a prover o seguro encaixe entre esses em uma
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posição recolhida do acessório 50.

[060]Por outro lado, visando os objetivos relacionados ao seguro encaixe 

entre a prateleira 10 e a caixa interna 30, prevê-se que pelo menos uma das 

paredes 31 da caixa interna 30 inclua respectiva área rebaixada 32 delimitada, pelo 

menos, por uma borda superior 321 e uma borda inferior 322, dita área rebaixada 32 

recebendo respectiva porção lateral 21 da moldura 20, sendo que dita área 

rebaixada 32 compreende, em uma região mediana, um ressalto maior 33 que se 

projeta para o interior da caixa interna 30 e se estende paralelamente à respectiva 

porção lateral 21 da moldura 20, dito ressalto maior 33 compreendendo, em uma 

porção mediana, um rebaixo 331 que se estende desde um primeiro batente 332 até 

um segundo batente 333.

[061] Particularmente, de acordo com essa concretização pelo menos uma 

das porções laterais 21 da moldura 20 compreende respectivo perfil de acoplamento 

212 que se projeta para baixo a partir do lado inferior 211 da respectiva porção 

lateral 21 e se estende ao longo de uma direção paralela à referida porção lateral 21, 

referido perfil de acoplamento 212 incluindo, em uma porção mediana, saliências de 

travamento 213.

[062] Assim, dito perfil de acoplamento 212 é hábil de se acoplar ao ressalto 

maior 33 e as saliências de travamento 213 são hábeis de serem dispostas no 

rebaixo 331, cada qual justaposta a um do primeiro e segundo batentes 332, 333. 

Desta maneira, inclusive, o usuário, quando encaixando a prateleira 10 junto ao 

trilho de prateleira 40 tem um feedback sensorial quanto ao encaixe seguro entre 

esses elementos, justamente devido ao “click” proporciondo quando as saliências de 

travamento são justapostas a respectivos primeiro e segundo batentes 332, 333.

[063] Cabe destacar que é preferencial que referido perfil de acoplamento 

212 se estenda ao longo de maior parte da respectiva porção lateral 21, de modo 

que possua uma extensão considerável. Analogamente, é também preferencial que
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o ressalto maior 33 também se estenda ao longo de boa parte da área rebaixada 32, 

de modo a aumentar a área de contato entre referidos perfis de acoplamento 212 e 

ressalto maior 33 e, consequentemente, garantir a aderência e o seguro encaixe 

entre esses elementos.

[064] Neste caso, ressalta-se que o pelo menos um dos trilhos de prateleira 

40 é definido pelo menos pelo conjunto área rebaixada 32 e ressalto maior 33. 

Referido trilho de prateleira 40, mesmo assim sendo definido, pode, ainda, ser 

confeccionado de acordo com técnicas já conhecidas, ou seja, moldado juntamente 

com a caixa interna 30 do eletrodoméstico ou separadamente e, posteriormente, 

fixado por qualquer processo cabível.

[065] Adicional e opcionalmente, para melhorar ainda mais o 

posicionamento/mancalização da prateleira 10 junto a respectivo trilho de prateleira 

40, pode ser provido um ressalto menor 34 junto à borda superior 321, na parte 

posterior dessa, ou seja, mais próximo ao fundo da caixa interna 30.

[066] Por fim, e apenas para exemplificar algumas das funcionalidades que a 

presente invenção proporciona, destaca-se que o acessório 50 pode assumir 

configuração de um gavetão 51 para acondicionamento de frutas, legumes e 

verduras, bem como uma configuração de arames paralelamente dispostos 

sustentando uma placa plástica curva para assentar garrafas, definindo uma adega 

52 ou, ainda, pequenas gavetas 53 para guardar os mais variados tipos de artigos. 

Obviamente, cada tipo de acessório 50, a despeito de sua configuração particular, 

compreende, ainda, referida moldura de acessório 55 que cooperam com 

respectivas pistas 70 definidas pelos trilhos de acessório 60.

[067] É importante ressaltar que a descrição acima tem como único objetivo 

descrever de forma exemplificativa a concretização particular da invenção em 

questão. Portanto, torna-se claro que modificações, variações e combinações 

construtivas dos elementos que exercem a mesma função substancialmente da
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mesma forma para alcançar os mesmos resultados, continuam dentro do escopo de 

proteção delimitado pelas reivindicações anexas.
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REIVINDICAÇÕES

1. Equipamento eletrodoméstico compreendendo arranjo de prateleira, 

incluindo:

uma prateleira (10) compreendendo uma moldura (20) fisicamente associada 

a paredes (31) de uma caixa interna (30) por meio de trilhos de prateleira (40);

dita moldura (20) compreendendo porções laterais (21), anterior (22) e 

posterior (23);

pelo menos um acessório (50) fisicamente associado à prateleira (10) por 

meio de trilhos de acessório (60) que definem pelo menos uma pista (70) para 

deslocamento do acessório (50);

dito arranjo de prateleira CARACTERIZADO pelo fato de que:

dita moldura (20) compreende uma pluralidade de estruturas de recepção

(24);

ditos trilhos de acessório (60) compreendem projeções de encaixe (90) que 

cooperam diretamente com as estruturas de recepção (24) da moldura (20), de 

modo que os trilhos de acessório (60) sejam removivelmente encaixados junto a 

essa última.

2. Equipamento eletrodoméstico compreendendo arranjo de prateleira, de 

acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que:

as estruturas de recepção (24) são dispostas junto às porções laterais (21) 

e/ou anterior (22) e posterior (23) da moldura (20), de modo a se estenderem 

transversalmente para dentro, a partir das respectivas porções laterais (21) e/ou 

anterior (22) e posterior (23) da moldura (20);

ditas estruturas de recepção (24) são definidas por um contorno de abertura 

(241) que delimita uma abertura (242), sendo que pelo menos um furo de trava (243) 

é provido no contorno de abertura (241);

cada projeção de encaixe (90) dos trilhos de acessório (60) compreende
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pelo menos uma porção principal (91) que, quando referido trilho de acessório (60) 

se encontra montado, estende-se na direção da abertura (242) e pelo menos uma 

trava de encaixe rápido (92) hábil de cooperar com o furo de trava (243), dita pelo 

menos uma trava de encaixe rápido (92) se estendendo transversalmente a partir da 

porção principal (91).

3. Equipamento eletrodoméstico compreendendo arranjo de prateleira, de 

acordo com a reivindicação 2, CARACTERIZADO pelo fato de que:

pelo menos dois trilhos laterais de acessório (61) cooperam com estruturas 

laterais de recepção (245) dispostas junto às porções laterais (21) da moldura (20) e 

pelo menos um trilho central de acessório (62) coopera com estruturas centrais de 

recepção (244) dispostas junto às porções anterior (22) e posterior (23) da moldura 

(20).

4. Equipamento eletrodoméstico compreendendo arranjo de prateleira, de 

acordo com a reivindicação 3, CARACTERIZADO pelo fato de que:

cada trilho lateral e central de acessório (61, 62) compreende, 

respectivamente, pelo menos um flange superior (63) e pelo menos um flange 

inferior (64) unidos entre si por uma parede principal de trilho de acessório (65), 

sendo que a pelo menos uma pista (70) por cada um definida é disposta no espaço 

adjacente aos respectivos pelo menos um flange superior (63), pelo menos um 

flange inferior (64) e parede principal de trilho de acessório (65);

sendo que cada trilho lateral de acessório (61) compreende respectivas 

porções principais (91) de respectivas projeções de encaixe (90) se estendendo 

transversalmente a partir de sua respectiva parede principal de trilho de acessório 

(65) e cada trilho central de acessório (62) compreende respectivas porções 

principais (91) de respectivas projeções de encaixe (90) se estendendo 

longitudinalmente a partir dos extremos anterior e posterior de seu respectivo flange 

superior (63).
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5. Equipamento eletrodoméstico compreendendo arranjo de prateleira, de 

acordo com a reivindicação 4, CARACTERIZADO pelo fato de que cada estrutura 

lateral de recepção (245) inclui pelo menos um anteparo (246) que se estende 

transversalmente a partir de seu respectivo contorno de abertura (241), dito anteparo 

(246) sendo hábil de assentar a parede principal de trilho de acessório (65) de 

respectivo trilho lateral de acessório (61).

6. Equipamento eletrodoméstico compreendendo arranjo de prateleira, de 

acordo com a reivindicação 4, CARACTERIZADO pelo fato de que pelo menos as 

projeções principais (91) dos trilhos laterais de acessório (61) são definidas por 

respectivas paredes contornantes (93) que delimitam respectivos rasgos de ajuste 

(94).

7. Equipamento eletrodoméstico compreendendo arranjo de prateleira, de 

acordo com a reivindicação 4, CARACTERIZADO pelo fato de que pelo menos um 

dos trilhos lateral ou central de acessório (61, 62) compreende, em seu respectivo 

flange superior (63) e/ou inferior (64), um ressalto de trilho de acessório (66) hábil de 

cooperar com uma ranhura de acessório (56) provida no acessório (50), de modo a 

prover o seguro encaixe entre esses em uma posição recolhida do acessório (50).

8. Equipamento eletrodoméstico compreendendo arranjo de prateleira, de 

acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a moldura (20) é 

confeccionada em um primeiro material polimérico e os trilhos de acessório (60) são 

confeccionados em um segundo material polimérico.

9. Equipamento eletrodoméstico compreendendo arranjo de prateleira, 

incluindo:

uma prateleira (10) compreendendo uma moldura (20) fisicamente associada 

a paredes (31) de uma caixa interna (30) por meio de trilhos de prateleira (40);

dita moldura (20) compreendendo porções laterais (21), anterior (22) e 

posterior (23);
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pelo menos um acessório (50) fisicamente associado à prateleira (10) por 

meio de trilhos de acessório (60) que definem pelo menos uma pista (70) para 

deslocamento do acessório (50);

dito arranjo de prateleira CARACTERIZADO pelo fato de que:

pelo menos uma das paredes (31) da caixa interna (30) inclui respectiva

área rebaixada (32) delimitada, pelo menos, por uma borda superior (321) e uma 

borda inferior (322), dita área rebaixada (32) recebendo respectiva porção lateral 

(21) da moldura (20);

sendo que dita área rebaixada (32) compreende um ressalto maior (33) que 

se projeta para o interior da caixa interna (30) e se estende paralelamente à 

respectiva porção lateral (21) da moldura (20), dito ressalto maior (33) 

compreendendo, em uma porção mediana, um rebaixo (331) que se estende desde 

um primeiro batente (332) até um segundo batente (333);

pelo menos uma das porções laterais (21) da moldura (20) compreende 

respectivo perfil de acoplamento (212) que se projeta para baixo a partir do lado 

inferior (211) da respectiva porção lateral (21) e se estende ao longo de uma direção 

paralela à referida porção lateral (21);

referido perfil de acoplamento (212) inclui, em uma porção mediana, 

saliências de travamento (213);

sendo que dito perfil de acoplamento (212) é hábil de se acoplar ao ressalto 

maior (33) e as saliências de travamento (213) são hábeis de serem dispostas no 

rebaixo (331), cada qual justaposta a um dos primeiro e segundo batentes (332, 

333).

Petição 870170031339, de 11/05/2017, pág. 29/35



1/5

FIG. 1
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FIG. 10
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RESUMO

“EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO COMPREENDENDO ARRANJO 

DE PRATELEIRA”

A presente invenção refere-se a um equipamento eletrodoméstico de 

refrigeração e, mais particularmente, ao arranjo de prateleira multifuncional 

compreendido por referido equipamento eletrodoméstico de refrigeração.

É provido um arranjo de prateleira multifuncional, incluindo uma prateleira 

compreendendo uma moldura fisicamente associada a paredes de uma caixa interna 

por meio de trilhos de prateleira, dita moldura compreendendo porções laterais, 

anterior e posterior, bem como pelo menos um acessório fisicamente associado à 

prateleira por meio de trilhos de acessório que definem pelo menos uma pista para 

deslocamento do acessório. Particularmente, de acordo com a presente invenção, 

dita moldura compreende uma pluralidade de estruturas de recepção e ditos trilhos 

de acessório compreendem projeções de encaixe que cooperam diretamente com as 

estruturas de recepção da moldura, de modo que os trilhos de acessório sejam 

removivelmente encaixados junto a essa última.
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