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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para 

"ENCERRAMENTO PARA UM RECIPIENTE QUE POSSUI UM 

INTERIOR ONDE UM PRODUTO PODE SER ARMAZENADO". 

Campo Técnico 

[0001] Essa invenção refere-se a um encerramento para um 

recipiente. 

Antecedentes da Invenção e Problemas Técnicos Impostos pela 

Técnica Anterior 

[0002] Existe uma variedade de tipos de encerramentos 

convencionais. Um tipo de encerramento da técnica anterior inclui um 

corpo para ser fixado ao topo de um recipiente. O corpo de 

encerramento, que pode ser alternativamente descrito como base de 

encerramento ou parte de base, define uma abertura que pode se 

comunicar com o interior do recipiente. O encerramento inclui 

adicionalmente uma tampa que é montada de forma articulada no corpo 

do encerramento e que pode ser erguida para expor a abertura para o 

interior do recipiente. 

[0003] Para alguns tipos de produtos, é desejável se fornecer um 

encerramento que tenha uma abertura relativamente grande 

normalmente coberta por uma tampa articulada que pode fornecer 

acesso ao produto (tal como produtos fluidos, além de produtos não 

fluidos), e que, quando aberta, possa acomodar a inserção de um 

utensílio (por exemplo, concha, espeto, colher, faca, etc.) através do 

encerramento aberto para permitir que o produto seja misturado, 

preparado e/ou retirado do recipiente com o utensílio. 

[0004] Os inventores da presente invenção descobriram como 

fornecer um encerramento novo no qual o encerramento inclui 

características novas e vantajosas e até agora não ensinadas nem 

contempladas pela técnica anterior. 

Breve Sumário da Invenção 
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[0005] De acordo com a presente invenção, um encerramento 

aperfeiçoado é fornecido para um recipiente que possui uma abertura 

para o interior do recipiente onde um produto pode ser armazenado. O 

encerramento pode ser inicialmente moldado como uma estrutura 

unitária separada ou como parte de um recipiente. 

[0006] O encerramento inclui um corpo para estender a partir do 

recipiente e definir uma abertura para comunicação com o interior do 

recipiente. 

[0007] Um utensílio é inicialmente moldado com o corpo onde (1) o 

utensílio se estende através de pelo menos parte da abertura do corpo 

e (2) o utensílio é conectado de forma frangível a uma conexão frangível 

pelo menos em uma primeira localização no corpo. 

[0008] O encerramento inclui uma tampa e uma articulação para 

conectar a tampa com o corpo para acomodar o movimento da tampa 

entre uma posição fechada obstruindo a abertura e uma posição aberta 

expondo a abertura. 

[0009] A tampa inclui uma estrutura de recebimento adaptada para 

manter o utensílio em um engate liberável depois de a conexão frangível 

ter sido quebrada e o utensílio ter sido movido em engate com a 

estrutura de recebimento, onde o utensílio pode ser mantido na tampa 

quando a tampa está na posição aberta e quando a tampa está na 

posição fechada. 

[00010] O encerramento pode ser projetado para acomodar 

facilmente a moldagem do encerramento. O encerramento pode ser 

fornecido com um desenho que acomoda técnicas de moldagem de 

grande volume, alta qualidade e eficiente com uma taxa de rejeição de 

produto reduzida. 

[00011] O encerramento pode ser projetada para acomodar seu uso 

com uma variedade de recipientes convencionais ou especiais 

possuindo uma variedade de acabamentos de recipiente convencionais 

Petição 870200132570, de 21/10/2020, pág. 6/42



3/24 

ou especiais, incluindo configurações de fixação de encaixe por pressão 

ou rosqueadas convencionais. 

[00012] Inúmeras outras vantagens e características da presente 

invenção se tornarão prontamente aparentes a partir da descrição 

detalhada a seguir da invenção, a partir das reivindicações, e dos 

desenhos em anexo. 

Breve Descrição dos Desenhos 

[00013] Nos desenhos em anexo que formam parte da especificação, 

nos quais referências numéricas similares são empregadas para 

designar partes similares por toda as vistas: 

[00014] a figura 1 é uma vista isométrica de uma primeira modalidade 

atualmente preferida de um encerramento da presente invenção 

ilustrado em uma condição fechada como inicialmente fabricado e 

subsequentemente instalado em um recipiente no qual um produto é 

armazenado, e na figura 1 uma parte da estrutura é quebrada para 

mostrar uma vista transversal fragmentada; 

[00015] a figura 2 é uma vista isométrica muito ampliada da parte da 

estrutura encerrada no círculo designado "figura 2" na figura 1; 

[00016] a figura 3 é uma vista isométrica do encerramento na 

condição fechada antes da instalação no recipiente ilustrado na figura 

1; 

[00017] a figura 4 é uma vista transversal tirada geralmente ao longo 

do plano 4-4 da figura 3; 

[00018] a figura 5 é uma vista isométrica do encerramento ilustrado 

na figura 4, mas na figura 5 o encerramento é ilustrado em uma condição 

aberta moldada com a tampa na condição para expor o interior da tampa 

de encerramento e o interior do corpo de encerramento; 

[00019] a figura 6 é uma vista plana do encerramento aberto ilustrado 

na figura 5; 

[00020] a figura 7 é uma vista transversal tirada geralmente ao longo 
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do plano 7-7 da figura 6; 

[00021] a figura 8 é uma vista plana fragmentada e muito ampliada 

de uma parte da estrutura encerrada dentro do círculo designado figura 

8 na figura 6; 

[00022] a figura 9 é uma vista transversal, fragmentada, muito 

ampliada da parte da estrutura encerrada no círculo designado figura 9 

na figura 7; 

[00023] a figura 10 é uma vista plana, fragmentada, muito ampliada, 

de uma parte da estrutura encerrada no círculo designado figura 10 na 

figura6; 

[00024] a figura 11 é uma vista transversal, fragmentada, muito 

ampliada de uma parte da estrutura encerrada no círculo designado 

figura 11 na figura 7; 

[00025] a figura 12 é uma vista isométrica, muito ampliada do 

utensílio (isto é, uma colher com uma alça) depois de ter sido removida 

do corpo de encerramento pelo usuário depois de o usuário ter aberto a 

tampa do encerramento; 

[00026] a figura 13 é uma vista plana inferior do utensílio ilustrado na 

figura 12; 

[00027] a figura 14 é uma vista em elevação lateral tirada geralmente 

ao longo do plano 14-14 da figura 13; 

[00028] a figura 15 é uma vista em elevação de extremidade tirada 

geralmente ao longo do plano 15-15 da figura 13; 

[00029] a figura 16 é uma vista em elevação de extremidade tirada 

geralmente ao longo do plano 16-16 da figura 13; 

[00030] a figura 17 é uma vista isométrica similar à figura 5, mas na 

figura 17, o utensílio é ilustrado depois de ter sido retirado do corpo do 

encerramento pelo usuário e montado no lado de baixo da tampa de 

encerramento aberta; 

[00031] a figura 18 é uma vista plana dos componentes ilustrados na 
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figura 17; 

[00032] a figura 19 é uma vista transversal tirada geralmente ao 

longo do plano 19-19 da figura 18; 

[00033] a figura 20 é uma vista transversal ampliada tirada 

geralmente ao longo do plano 20-20 na figura 18; 

[00034] a figura 21 é uma vista transversal, fragmentada, muito 

ampliada, de uma parte da estrutura encerrada no círculo designado 

figura 21 na figura 20; 

[00035] a figura 22 (na folha de desenho 3/23 com figura 4) é uma 

vista transversal similar à figura 4, mas na figura 22 o utensílio é 

montado no lado de baixo da tampa depois que o usuário abriu 

inicialmente o encerramento, removeu o utensílio do corpo de 

encerramento, inseriu o utensílio na tampa de encerramento aberta, e 

então fechou a tampa novamente sobre o corpo de encerramento com 

o utensílio montado na tampa de encerramento; 

[00036] a figura 23 é uma vista isométrica de uma segunda 

modalidade do encerramento da presente invenção, e a figura 23 ilustra 

a condição aberta moldada do encerramento onde a tampa de 

encerramento está na condição aberta para expor o interior da tampa 

de encerramento e o interior do corpo de encerramento; 

[00037] a figura 24 é uma vista plana do encerramento aberto 

ilustrado na figura 23; 

[00038] a figura 25 é uma vista transversal tirada geralmente ao 

longo do plano 25-25 da figura 24; 

[00039] a figura 26 é uma vista transversal, fragmentada, geralmente 

ampliada de uma parte da estrutura encerrada dentro do círculo 

designado figura 26 na figura 25; 

[00040] a figura 27 é uma vista plana, fragmentada, muito ampliada, 

de uma parte da estrutura encerrada dentro do círculo designado figura 

27 na figura 24; 
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[00041] a figura 28 é uma vista transversal, fragmentada, muito 

ampliada de uma parte da estrutura encerrada dentro do círculo 

designado figura 28 na figura 25; 

[00042]  a figura 29 é uma vista plana, fragmentada, muito ampliada, 

de uma parte da estrutura encerrada dentro do círculo designado figura 

29 na figura 24; 

[00043] a figura 30 é uma vista plana inferior do encerramento 

ilustrado na figura 23, mas a figura 30 ilustra o encerramento depois que 

a tampa foi colocada dentro da posição fechada; 

[00044] a figura 31 é uma vista transversal tirada geralmente ao 

longo do plano 31-31 da figura 30; 

[00045] a figura 32 é uma vista isométrica similar à figura 23, mas na 

figura 32, o utensílio (isto é, lança do produto) é ilustrado fixado a um 

anel de liberação que foi removido do corpo de encerramento; 

[00046] a figura 33 é uma vista isométrica do utensílio ilustrado na 

figura 32, depois que o utensílio foi removido do anel de liberação; 

[00047] a figura 34 é uma vista plana superior do utensílio ilustrado 

na figura 33; 

[00048] a figura 35 é uma vista em elevação lateral do utensílio 

ilustrado na figura 34, tirada geralmente ao longo do plano 35-35 na 

figura 34; 

[00049] a figura 36 é uma vista em elevação de extremidade do 

utensílio ilustrado na figura 34, tirada geralmente ao longo do plano 36-

36 da figura 34; 

[00050] a figura 37 é uma vista plana superior similar à figura 24, mas 

na figura 37 o utensílio é ilustrado depois que o anel de liberação é 

removido do corpo de encerramento, e depois que o utensílio foi 

removido do anel de liberação e montado no lado de baixo da tampa do 

encerramento aberta; 

[00051] a figura 38 é uma vista transversal ampliada tirada 
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geralmente ao longo do plano 38-38 da figura 37; e 

[00052] a figura 39 é uma vista transversal, fragmentada, muito 

ampliada tirada geralmente ao longo do plano 39-39 da figura 37. 

Descrição das Modalidades Preferidas 

[00053] Enquanto essa invenção é suscetível à modalidade em 

muitas formas diferentes, essa especificação e os desenhos em anexo 

descrevem duas formas específicas como exemplos da invenção. A 

invenção não deve ser limitada às modalidades descritas, no entanto, o 

escopo da invenção é destacado nas reivindicações em anexo. 

[00054] Para facilitar a descrição, o encerramento dessa invenção é 

descrito em uma orientação geralmente reta que poderia ter na 

extremidade superior de um recipiente quando o recipiente é 

armazenado de forma reta em seu fundo ou base. Será compreendido, 

no entanto, que o encerramento dessa invenção pode ser fabricado, 

armazenado, transportado, utilizado e vendido em orientações outras 

além das ilustradas. 

[00055] O encerramento dessa invenção é adequado para uso com 

uma ampla variedade de recipientes convencionais ou especiais 

possuindo vários desenhos, os detalhes dos quais, apesar de não 

ilustrados ou descritos, serão aparentes aos versados na técnica e uma 

compreensão de tais recipientes. Com relação às modalidades 

preferidas ilustradas da invenção, descritas aqui, os recipientes per se 

não fazem parte e, portanto, não pretende limitar os aspectos mais 

amplos da presente invenção. Será compreendido também pelos 

versados na técnica que os aspectos inventivos novos e não óbvios 

podem ser consubstanciados nos encerramentos ilustrativos descritos. 

[00056] Uma modalidade atualmente preferida de um encerramento 

da presente invenção é ilustrada nas figuras onde é designado 

geralmente aqui pela referência numérica 20. Essa modalidade do 

encerramento 20 é inicialmente fornecida como um artigo fabricado 
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separadamente para montagem no topo de um recipiente 24. 

[00057] O recipiente 24 possui tipicamente uma boca 26 (figura 2) 

que fornece acesso ao interior do recipiente e produto contido no 

mesmo. O produto pode ser, por exemplo, maionese, amendoim, balas, 

gelatina, margarina, pasta, picles, azeitonas, etc., que podem ser 

removidos de um recipiente com um utensílio, tal como uma concha, 

colher, faca, lança, etc. O produto pode ser também um material 

altamente fluido que pode ser despejado, além de removido com um 

utensílio, tal como café moído, açúcar, ou outro material, tal como 

líquidos, pós, pastas, etc. Tais materiais podem ser vendidos, por 

exemplo, como um produto alimentício, um produto de cuidados 

pessoais, um produto industrial ou de uso doméstico, ou outra 

substância (por exemplo, para uso interno ou externo por humanos ou 

animais, ou para uso em atividades envolvendo medicina, fabricação, 

manutenção comercial ou doméstica, construção, agricultura, etc). 

[00058] O recipiente ilustrado em particular 24 não tem uma 

extremidade superior de tamanho reduzido, tal como um gargalo de 

tamanho reduzido. No entanto, se desejado, a extremidade superior do 

recipiente pode ter um gargalo ou outra estrutura adequada que define 

uma boca de recipiente e que possui uma configuração transversal com 

a qual o encerramento 20 é adaptado para engatar. Abaixo do gargalo 

de tal recipiente, o corpo do recipiente pode ter outra configuração 

transversal que difere da configuração transversal da boca do 

recipiente. Por outro lado, como é o caso com o recipiente ilustrado 24, 

o recipiente pode ter um formato substancialmente uniforme ao longo 

de todo o seu comprimento ou altura sem uma parte de gargalo de 

qualquer tamanho significativamente reduzido ou seção transversal 

significativamente diferente. 

[00059] O recipiente 24 pode ou não ser um recipiente que possa ser 

apertado possuindo uma parede flexível ou paredes que podem ser 

Petição 870200132570, de 21/10/2020, pág. 12/42



9/24 

agarradas pelo usuário e comprimidas de alguma forma. No entanto, a 

modalidade preferida ilustrada do encerramento 20 é especialmente 

adequada para uso com um recipiente 24 possuindo paredes que não 

são necessariamente destinadas a serem apertadas pelo usuário. 

[00060] A estrutura preferida do encerramento 20 compreende um 

corpo 28 (isto é, uma parede periférica ou base) e uma tampa 30 (isto 

é, topo ou cobertura) unida ao corpo 28 por uma articulação 36 (figura 

4). Na modalidade preferida ilustrada, o corpo de encerramento 28, a 

tampa 30, e a articulação 36 são moldados juntos como uma estrutura 

unitária a partir de um material termoplástico adequado tal como 

polipropileno ou similar. Outros materiais podem ser empregados ao 

invés desses. O corpo de encerramento 28 mantém inicialmente o 

utensílio 40, tal como, na modalidade das figuras 1 a 22, uma concha 

moldada unitária com o corpo de encerramento 28 de uma forma que 

permita que o utensílio 40 seja destacado subsequentemente a partir do 

corpo 28 pelo usuário. 

[00061] Na modalidade ilustrada nas figuras de 1 a 22, o 

encerramento 20 é inicialmente moldado como um artigo 

completamente separado que é subsequentemente anexado ao 

recipiente 24 depois de o recipiente 24 ter sido inicialmente preenchido 

com um produto. O corpo de encerramento 28 possui preferivelmente 

uma saia pendente 44 com um friso interno segmentado convencional 

46 (figura 2) para o engate por encaixe por pressão com o fundo de um 

flange de aro 47 na parte de extremidade superior do recipiente 24 de 

modo a prender o corpo de encerramento 28 ao recipiente 24. Se 

desejado, o friso 46 pode ser contínuo ao invés de segmentado. 

[00062] O corpo de encerramento 28 e o recipiente 24, se possuírem 

configurações circulares de tamanho adequado, também podem ser 

conectados de forma liberável juntamente com um sistema de rosca 

para parafuso (não ilustrado), um sistema de friso e sulco, ou por outros 
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meios. Alternativamente, o corpo de encerramento 28 pode ser 

permanentemente anexado ao recipiente 24 por meio de união por 

indução, união ultrassônica, colagem, ou similar, dependendo dos 

materiais empregados para o recipiente 24 e corpo de encerramento 28. 

[00063] O corpo de encerramento 28 também pode incluir acessório 

de vedação especiais e convencionais para fornecer uma vedação 

impermeável melhorada entre o corpo de encerramento 28 e o 

recipiente 24. O corpo de encerramento de encaixe por pressão 

ilustrado 28 não emprega tal acessório de vedação melhorado. 

[00064] Com referência à figura 2, o corpo de encerramento 28 

possui um flange de extensão interno ou aro 48 perto do topo do corpo 

28. O corpo 28 possui um ombro periférico externo 50 na parte superior 

da saia 44, e também possui um gargalo ou parede geralmente anular 

52 se projetando ascendentemente a partir do diâmetro interno do 

ombro 50. Existe um friso de trava periférico muito pequeno 54 que é 

localizado na periferia da parede 52 e que se projeta lateralmente para 

fora a partir da parede 52 em uma elevação acima do ombro 50. No 

entanto, o friso de trava 54 preferivelmente não se estende por todo o 

caminho em torno da parte traseira do corpo de encerramento 28 na 

região da articulação 36. 

[00065] O corpo de encerramento 28 possui uma abertura 60 (figura 

5) definida pelo aro 48. A abertura 60 é adaptada para ser coberta pela 

tampa 30. A tampa 30 inclui um deck superior ou cobertura 64 

substancialmente cercado por um flange periférico 66 (figura 5) 

possuindo uma superfície de extremidade 68 para confrontar e se 

apoiar, no ombro de corpo de encerramento 50 quando a tampa 30 está 

fechada (figura 2). A borda inferior do flange de tampa 66 inclui um friso 

de trava de projeção interna 70 (figuras 2 e 5). 

[00066] Uma lingueta de dedo ou lingueta de polegar 72 se projeta 

lateralmente para fora na frente da tampa de encerramento 30. Quando 
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a tampa 30 é fechada no corpo 28, a superfície voltada para cima do friso 

de trava de tampa 70 está abaixo, e é adaptada para engatar a superfície 

voltada para baixo do friso de trava de corpo de encerramento sobreposto 

54. A parede de corpo 52 e/ou o flange de tampa 66 são suficientemente 

flexíveis para acomodar a deformação elástica temporária à medida que 

os frisos 54 e 70 movem um ao outro durante as ações de abertura e 

encerramento. Para abrir a tampa 30, o usuário empurra com um polegar 

ou dedo para cima no fundo da lingueta 72. Outros desenhos de trava 

convencionais ou especiais podem ser utilizados. 

[00067] A articulação de encerramento 36 é moldada de forma 

unitária com o flange de tampa 66 e com o corpo de encerramento 28 

perto do topo da saia de corpo 44 de modo a acomodar o movimento da 

tampa 30 entre a posição aberta expondo a abertura de corpo de 

encerramento 60, e a posição fechada obstruindo a abertura de corpo 

de encerramento 60. 

[00068] Com referência à figura 5, a articulação 36 pode ter qualquer 

desenho convencional ou especial adequado. Por exemplo, a 

articulação 36 ilustrada nas figuras pode ser de um tipo de ação de 

encaixe por pressão convencional tal como descrito na patente U.S. No. 

5.356.017 ou patente U.S. No. 6.642.824, os detalhes das quais não 

fazem parte da presente invenção. A articulação também pode ser de 

um tipo de ação sem pressão, incluindo uma tira ou amarração. No 

entanto, preferivelmente, a articulação 36 é moldada de forma unitária 

com o corpo de encerramento 28 e a tampa 30. 

[00069] Com referência à figura 5, o encerramento 20 inclui 

adicionalmente utensílio 40, que é inicialmente moldado integralmente 

com o mesmo. O utensílio 40 inclui a parte de alça 41 e a parte de 

utilidade 42. Na modalidade ilustrada nas figuras de 1 a 22, o utensílio 

40 é uma concha com alça, uma parte de utilidade 42 é uma parte de 

concha definindo um receptáculo de extremidade aberta. No entanto, 
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será compreendido que outros tipos de utensílios podem ser 

prontamente implementados de acordo com outras modalidades da 

invenção, tal como uma concha, faca, garfo, lança ou outra estrutura, 

particularmente possuindo uma alça alongada. Por exemplo, em uma 

modalidade caracterizando um utensílio de garfo, a parte de utilidade 

pode incluir uma pluralidade de tines de garfo, enquanto uma 

modalidade caracterizando um utensílio de faca, a parte de utilidade 

pode incluir uma borda de corte. Retornando à modalidade ilustrada, a 

parte de concha 42 inclui a abertura 90, e a superfície inferior 91. A alça 

41 é preferivelmente conectada à parte de concha 42 em um local que 

está perto da superfície de fundo da concha 91, e espaçada 

verticalmente para longe do plano de abertura 90, por motivos descritos 

adicionalmente abaixo. 

[00070] A parte de alça 42 inclui adicionalmente frisos de engate 92 

e 93 (figura 5), que permitem a fixação subsequentemente do utensílio 

40 ao deck superior de encerramento 64, como descrito em maiores 

detalhes abaixo. Na modalidade ilustrada, os frisos de engate 92 e 93 

possuem uma configuração arqueada, se estendendo em torno de uma 

parte do perímetro externo da parte de concha de utensílio 42, em uma 

elevação preferivelmente e ligeiramente desviada do plano de abertura 

90. No entanto, é contemplado que nas modalidades alternativas da 

invenção, números diferentes, formatos, posições e/ou configurações 

dos frisos de engate podem ser fornecidos. 

[00071] O utensílio 40 é inicialmente moldado de forma unitária com 

o corpo de encerramento 28, como ilustrado nas figuras de 4 a 11. O 

utensílio 40 inclui conexões frangíveis para o corpo de encerramento 

28, permitindo, dessa forma, a separação manual do utensílio 40 do 

corpo de encerramento 28 por um usuário. Preferivelmente, o utensílio 

40 inclui conexões frangíveis com o corpo de encerramento 28 em dois 

locais, fornecendo, assim, uma interconexão com o corpo 28 que é 
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estável, além de prontamente separável com manipulação manual. 

[00072] Com referência à figura 6, uma primeira interconexão 

frangível entre o utensílio 40 e o corpo de encerramento 28 é fornecida 

na extremidade da alça de utensílio 41 oposta à parte de concha 42, e 

a conexão é ilustrada em detalhes nas figuras 8 e 9. A extremidade da 

alça 41 é formada com uma extensão inclinada 111 levando à extensão 

lateral 112. Continuando na direção do aro 48, a espessura da alça 41 

é reduzida pela inclinação 113. A inclinação 113 acomoda o aço do 

molde utilizado para moldar o encerramento. 

[00073] A parte de interrupção 113 é conectada ao aro 48 por uma 

pluralidade de telas frangíveis finas na forma de pontes espaçadas 114 

definindo as espessuras transversais reduzidas de material. Na 

modalidade ilustrada, quatro pontes frangíveis 114 são fornecidas. No 

entanto, é compreendido que um número menor ou maior de pontes 

pode ser prontamente implementado. Pelo fornecimento de pontes 

frangíveis 114 com recesso dentro do entalhe 80, quaisquer fragmentos 

quebrados residuais das pontes 114 que possa ser criados pela 

remoção do utensílio 40 permanecem no recesso dentro do entalhe 80, 

reduzindo, assim, a probabilidade de um contato indesejado com tais 

fragmentos durante o acesso subsequente pelo usuário do conteúdo do 

recipiente 24. 

[00074] Com referência à figura 6, uma segunda conexão frangível 

entre o utensílio 40 e o corpo de encerramento 28 é fornecida perto da 

parte de concha 42, e a conexão é ilustrada em detalhes nas figuras 10 

e 11. O utensílio 40 inclui um flange 120 se estendendo lateralmente a 

partir de uma parte da parte de concha 42 perto da parte inferior fechada 

91, na direção de entalhe 82 no aro 48. O flange 120 inclui 

adicionalmente a extensão inclinada 121 e a extensão lateral 122. 

Continuando na direção do aro 48, a espessura do flange 120 é reduzida 

na inclinação 123, e conectada ao aro 48 por uma pluralidade de telas 
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frangíveis na forma de pontes espaçadas 124 definindo as espessuras 

transversais reduzidas de material. Na modalidade ilustrada, seis 

pontes frangíveis 124 são fornecidas. No entanto, é compreendido que 

um número menor ou maior de pontes, possuindo diferentes dimensões, 

pode ser prontamente implementado. Pelo fornecimento de pontes 

frangíveis 124 dentro do entalhe 82, quaisquer pinos quebrados 

residuais ou fragmentos de pontes 124 que são criados pela remoção 

do utensílio 40 permanecem no recesso dentro do entalhe 82, 

reduzindo, assim, a probabilidade de um contato indesejado com o 

usuário com tais fragmentos durante o acesso subsequente pelo usuário 

do conteúdo do recipiente 24. 

[00075] Pontes frangíveis 114 e 124 facilitam a moldagem unitária do 

utensílio 40 com o encerramento 20, e preferivelmente mantêm o 

utensílio 40 em uma posição desejada durante a instalação inicial do 

encerramento 20 em um recipiente, e a distribuição subsequente do 

recipiente e encerramento para um recipiente. No entanto, mediante a 

aplicação da torção ou outra força manual para o utensílio 40, tal como 

por um usuário de extremidade de um produto empacotado ao qual o 

encerramento 220 é aplicado, pontes frangíveis 114 e 124 podem ser 

prontamente quebradas, liberando, assim, o utensílio 40 do corpo de 

encerramento 28. Uma vez liberado, o utensílio 40 pode ser utilizado, 

tal como para remover, mexer ou de outra forma manipular o conteúdo 

do recipiente 24. 

[00076] É atualmente preferido se fornecer dois conjuntos de pontes 

frangíveis para facilitar a moldagem e estabilidade do utensílio 40, 

enquanto ainda permite o destacamento fácil do utensílio 40 a partir do 

corpo de encerramento 28 através da aplicação de força manual. No 

entanto, é compreendido que menos ou mais números de pontes 

frangíveis podem ser alternativamente empregados. 

[00077] Pelo fornecimento das extensões de inclinação 111 e 121, o 
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eixo geométrico longitudinal central do utensílio 40 é elevado a partir 

dos pontos de fixação do utensílio para o aro 48. Em algumas 

aplicações, pode ser desejável se fornecer uma folha ou vedação 

laminada através da boca 26 do recipiente 24. Pela elevação do eixo 

geométrico longitudinal do utensílio 40 com relação a seus pontos de 

conexão com o corpo de encerramento 28, um espaço adicional pode 

ser fornecido entre a parte de alça 41 e a dita vedação, permitindo, 

assim, que um usuário agarre melhor o utensílio 40 para destacar do 

corpo de encerramento 28. 

[00078] Com o utensílio 40 posicionado como moldado e ilustrado 

nas figuras de 4 a 11, o encerramento 20 pode ser posicionado 

alternativamente em uma posição aberta (por exemplo, a posição 

ilustrada na figura 6) ou uma posição fechada (por exemplo, a posição 

ilustrada na figura 4). Dessa forma, um fabricante pode moldar o 

encerramento 20 na posição aberta, então fechar a tampa de 

encerramento 30, e então transportar o encerramento fechado 20 para 

um empacotador para instalação do encerramento fechado 20 no 

recipiente 24 que já foi preenchido com o produto. Depois disto, o 

encerramento fechado 20 pode ser subsequentemente aberto por um 

consumidor ou outro recipiente. Se o consumidor desejar utilizar o 

utensílio 40, então o mesmo pode ser removido do corpo de 

encerramento 28 através da aplicação de força manual, causando a 

ruptura das pontes frangíveis 114 e 124. 

[00079] As figuras de 12 a 16 fornecem vistas do utensílio 40 em 

isolamento, por exemplo, depois que o utensílio 40 é inicialmente 

removido e separado do encerramento 20. Uma vez que o utensílio 40 

é inicialmente removido do encerramento 20 através da ruptura das 

pontes frangíveis 114 e 124, o mesmo pode ser subsequentemente 

remontado na tampa de encerramento aberta 30 para armazenamento 

entre os usos. A figura 17 é uma vista isométrica similar à figura 5, mas 
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na figura 17, o utensílio (concha) 40 é ilustrado depois de ter sido 

removido do corpo de encerramento e montado pelo usuário no lado de 

baixo do deck superior da tampa de encerramento 64 que é ilustrado 

em uma posição aberta. Ilustrando adicionalmente o utensílio 40 em 

uma configuração na qual é fixado de forma liberável no deck superior 

64, a figura 19 é uma vista transversal tirada geralmente ao longo do 

plano 19-19 da figura 18. A figura 20 é uma vista transversal ampliada 

tirada geralmente ao longo do plano 20-20 da figura 18. 

[00080] Como pode ser observado nas figuras 5 e 6, o deck superior 

de tampa 64 possui um armazenador de utensílio ou estrutura de 

recebimento que inclui anéis de encaixe por pressão 130 e 131, cada um 

dos quais é integralmente moldado com, e preferivelmente se 

estendendo de forma perpendicular a partir do deck superior 64. Na 

modalidade ilustrada, os anéis de encaixe por pressão 130 e 131 

possuem uma configuração arqueada adaptada para se conformar 

geralmente às partes do perímetro da parte de concha de utensílio 42. 

Os anéis de encaixe por pressão 130 e 131 incluem frisos de encaixe por 

pressão 132 e 133, respectivamente (vide, figuras 20 e 21). Os frisos de 

encaixe por pressão 132 e 133 estão localizados na superfície interna 

dos anéis de encaixe por pressão 130 e 131, e se estendem lateralmente 

para interagir com os frisos de engate do utensílio 92 e 93, 

respectivamente, quando o utensílio 40 é posicionado dentro dos anéis 

de encaixe por pressão 130 e 131. Preferivelmente, os anéis de encaixe 

por pressão 130 e 131 e/ou os frisos de engate 92 e 93 são configurados 

para sofrer deformação elástica temporária enquanto o utensílio 40 é 

movido na direção de e contra a tampa de encerramento 30, de modo 

que os frisos de engate de utensílio 92 e 93 possam ser forçados 

manualmente entre os frisos de encaixe por pressão 132 e 133 e o deck 

superior de tampa 64, onde o utensílio 40 é retido até que a força 

suficiente seja aplicada posteriormente ao utensílio 40 para liberar o 
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utensílio 40 novamente pelos anéis de encaixe por pressão de 

deformação elástica temporária 130 e 131, e/ou frisos de engate 92 e 93. 

[00081] A figura 21 é uma vista transversal fragmentada ampliada de 

uma parte da estrutura encerrada no círculo designado figura 21 na 

figura 20, ilustrando adicionalmente as estruturas e o engate entre o 

anel de encaixe por pressão 131, o friso de encaixe por pressão 133 e 

o friso de engate 93. O friso de encaixe por pressão 133 é formado 

integralmente com anel por encaixe por pressão 131, se estendendo 

lateralmente a partir daí na direção do utensílio 40. O friso de encaixe 

por pressão 133 inclui a superfície angulada 135, que é angulada a partir 

da superfície superior do friso de encaixe por pressão 133 na direção 

do deck superior de encerramento 64, para facilitar o movimento de friso 

de engate 93 além do friso de encaixe por pressão 133 durante o 

movimento do utensílio 40 na direção e contra o deck superior 64. O 

friso de encaixe por pressão 133 também inclui uma superfície angulada 

inferior 137, que forma o fundo do friso de encaixe por pressão 133 e 

que é ligeiramente angulada para longe do deck de encerramento 64, 

para facilitar a deformação elástica temporária do anel de engate 93 

e/ou anel de encaixe por pressão 131 durante a montagem do utensílio 

40 no local de armazenamento no deck superior 64. De forma similar, o 

anel de engate 93 inclui a superfície curvada 95, que facilita 

adicionalmente o movimento do anel de engate 93 além do friso de 

encaixe por pressão 133 durante a montagem do utensílio 40 no deck 

superior 64. Enquanto não ilustrado na vista transversal fragmentada 

ampliada, as estruturas do anel de encaixe por pressão 130, friso de 

encaixe por pressão 132, e friso de engate 92 são análogos aos 

ilustrados na figura 21. 

[00082] Enquanto os anéis de encaixe por pressão da estrutura de 

recebimento 130 e 131 são geralmente arqueados como ilustrado, é 

contemplado que nas modalidades alternativas da invenção, diferentes 
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números, formatos, posições e/ou configurações de estruturas de 

retenção podem ser empregados alternativamente, na direção do 

fornecimento de estruturas alternativas para prender de forma removível 

os utensílios 40 no deck superior de encerramento 64. 

[00083] Visto que a parte de alça de utensílio 41 conecta com a parte 

de concha 42 em um nível aproximadamente coincidente com o plano 

da superfície inferior da concha 91, e desvia do plano de abertura da 

concha 90, a parte de alça 41 é mantida em uma posição espaçada para 

longe do deck de topo superior 64 quando o utensílio 40 é montado na 

tampa 30. A manutenção da parte de alça 41 em tal posição espaçada 

com relação à tampa 30 pode facilitar de forma significativa a remoção 

subsequente do utensílio 40, visto que os dedos do usuário podem ser 

capaz de enrolar parcial ou completamente em torno da parte de alça 

41 para agarrar o utensílio. 

[00084] Depois que o utensílio 40 é fixado de forma liberável a e 

armazenado no deck superior 64 através do engate de anéis de encaixe 

por pressão 130 e 131 com os anéis de engate 92 e 93, 

respectivamente, o encerramento 20 pode ser fechado pela articulação 

da tampa 30 com relação ao corpo de encerramento 28, em torno da 

articulação 36. A figura 22 ilustra uma vista transversal do encerramento 

20 em tal configuração fechada, com o utensílio 40 montado na tampa 

de encerramento 30. 

[00085] As figuras 23 a 39 ilustram uma segunda modalidade da 

presente invenção. Com referência à figura 23, o encerramento 220 

inclui uma parede periférica, uma base, ou corpo 228 e uma tampa 230. 

O corpo 228 é unido à tampa 230 por uma articulação 236. O corpo de 

encerramento 228 mantém inicialmente um tipo de lança de produto do 

utensílio 240, de uma forma que permita que o utensílio 240 seja 

subsequentemente destacado do corpo 228 pelo usuário e utilizado 

para remoção dos produtos, tal como picles ou azeitonas, de um 
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recipiente ao qual o encerramento 220 é fixado. 

[00086] Na modalidade da figura 23, o encerramento 220 é 

inicialmente moldado na condição aberta como um artigo separado que 

é subsequentemente fechado (figuras 30 e 31) e então instalado em um 

recipiente (não ilustrado) depois de o recipiente ter sido preenchido com 

produto. O corpo de encerramento 228 possui uma saia pendente 244 

possuindo roscas de parafuso internas 246 (figura 25) para engate 

liberável com as roscas de parafuso coincidentes formadas na 

superfície externa de um recipiente ao qual o encerramento 220 é 

aplicado. No entanto, como com o encerramento da primeira 

modalidade 20 ilustrado na figura 1, é contemplado que meios 

alternativos de fixação do encerramento 220 a um recipiente também 

podem ser empregados (por exemplo, encaixe por pressão). 

[00087] O corpo de encerramento 228 possui um ombro periférico 

externo 250 na parte superior da saia 244, e também possui um gargalo 

geralmente anular ou parede 252 se projetando ascendentemente a 

partir do diâmetro interno do ombro 250. O corpo de encerramento 228 

também possui uma parede anular interna 251 (figura 26), que curva 

para dentro e para baixo a partir do topo da parede anular 252. Um 

flange ou aro 248 (figuras 24, 26 e 27) se estende para dentro da partir 

da parede anular interna 251. 

[00088] O corpo de encerramento 228 possui uma abertura 260 

(figura 23) definido por uma parede anular interna 251. A abertura 260 

é adaptada para ser coberta pela tampa 230. A tampa 230 inclui um 

deck superior ou cobertura 264 (figuras 23 e 21) substancialmente 

cercada por um flange periférico 266 possuindo uma superfície de 

extremidade 268 para confrontar e se apoiar no ombro do corpo de 

encerramento 250 quando a tampa 230 está fechada. O flange de tampa 

266 inclui uma extensão 267 possuindo um friso de trava de projeção 

interna 270 (figura 23). No corpo de encerramento 228 existe um friso 
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de trava 254 (figura 23) que está localizado na periferia da parte da saia 

de corpo de encerramento 244 localizada oposta à articulação 236, e 

que se projeta para fora a partir da saia 244 em uma elevação abaixo 

do ombro 250. Quando a tampa 230 é fechada no corpo 228, a 

superfície voltada para cima do friso de trava de tampa 270 está abaixo, 

e é posicionada de forma a engatar a superfície voltada para baixo do 

friso de trava de corpo de encerramento sobreposto 254. A parede de 

corpo 244 e/ou a extensão de flange de tampa 267 são suficientemente 

flexíveis para acomodar a deformação elástica temporária à medida que 

os frisos 254 e 270 se movem além um do outro durante as ações de 

abertura e fechamento. Para se abrir a tampa 230, o usuário empurra 

ou puxa para cima o fundo da extensão de flange de tampa 267 com um 

polegar ou dedo. Outros desenhos de trava convencionais ou especiais 

podem ser utilizados. 

[00089] O encerramento 220 inclui adicionalmente o utensílio 240 

(figura 23) que é inicialmente moldado integralmente com o mesmo. O 

utensílio 240 inclui a parte de alça 241 e a parte de utilidade 242. Na 

modalidade ilustrada, o utensílio 240 é uma lança de produto, adaptada 

para espetar e remover os produtos (por exemplo, picles ou azeitonas) 

de um recipiente. A parte de utilidade 242 é um eixo alongado possuindo 

uma extremidade farpada pontiaguda 243. A parte de alça 241 é uma 

estrutura relativamente ampla e fina possuindo um perímetro geralmente 

no formato de uma seção cônica. A parte de alça 241 inclui uma saliência 

periférica 245, fornecendo uma área de espessura aumentada com 

relação à parte de utilidade 242. A parte de alça 241 inclui adicionalmente 

a depressão central 249, fornecendo uma área de espessura reduzida 

com relação à saliência periférica 245, fornecendo, assim, uma 

localização que pode ser prontamente agarrada pelo dedo do usuário. A 

parte de utilidade 242 também inclui a abertura de montagem 247, que 

permite a fixação subsequente do utensílio 240 no deck superior do 
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encerramento 264, como descrito em maiores detalhes abaixo. 

[00090] O utensílio 240 é ilustrado em isolamento nas figuras 33 a 

35, onde a figura 33 fornece uma vista isométrica. Enquanto 

determinadas estruturas preferidas do utensílio 240 são descritas aqui 

e ilustradas nos desenhos, é contemplado que nas modalidades 

alternativas da invenção, diferentes utensílios e estruturas podem ser 

prontamente empregados. 

[00091] Como ilustrado nas figuras de 23 a 31, o utensílio 240 é 

inicialmente moldado de forma unitária com um elemento arqueado 

interno ou anel de liberação 255, que juntamente com o utensílio 240 é 

moldado de forma unitária com o corpo de encerramento 228. O 

utensílio 240 inclui conexões frangíveis para o anel de liberação 255, 

permitindo, assim, a separação manual do utensílio 240 do anel de 

liberação 255 por um usuário. Preferivelmente, o utensílio 240 inclui 

conexões frangíveis com o anel de liberação 255 em dois locais (isto é, 

pontes frangíveis 214 e 224 nas figuras 24, 27 e 29), fornecendo, assim, 

uma interconexão com o anel de liberação 255 que é estável, além de 

prontamente removível ou separável quando o utensílio 240 é 

submetido à manipulação manual. Na modalidade preferida ilustrada na 

figura 29, as pontes frangíveis 224 possuem formatos parcialmente 

triangulares como visualizados no plano a partir de cima. 

[00092] O anel de liberação 255 se estende em torno da borda 

interna do aro 248, com uma pluralidade de pontes frangíveis 

espaçadas 257 (figuras 23 e 24) se estendendo entre o anel de 

liberação 255 e o aro interno do corpo de encerramento 248 para 

fornecer uma interconexão com o corpo 228 que é estável, porém 

prontamente suscetível a um movimento de rasgo contínuo para 

separação manual do anel de liberação 255 do corpo 228. Em alguns 

encerramentos da técnica anterior possuindo um utensílio moldado 

integralmente, as estruturas de anel similares ao anel de liberação 255 
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são algumas vezes chamadas de encerramentos "estilo BAPCO". Tais 

encerramentos em estilo BAPCO da técnica anterior são descritos, por 

exemplo, na publicação de pedido de patente PCT internacional WO 

99/61337. Os encerramentos estilo BAPCO podem facilitar a remoção 

de uma vedação tipo folha configurada para abranger uma boca de 

recipiente (tal vedação tipo folha não é ilustrada e não faz parte da 

presente invenção). 

[00093] O anel de liberação 255 se estende preferivelmente de forma 

contínua em torno do interior do aro 248, com a exceção do espaço 256 

(figura 24). Pelo fornecimento de espaço 256, o anel de liberação 255 

pode ser mais facilmente separado do corpo de encerramento 228 

através da aplicação de retração ascendente no anel de liberação 255 

e/ou utensílio 240, particularmente na parte de alça 241 do utensílio 240. 

A figura 32 ilustra o anel de liberação 255 e o utensílio 240 depois de o 

anel de liberação 255 ter sido separado do aro 248 através da ruptura 

das pontes frangíveis 257. 

[00094] O utensílio 240 pode ser separado do anel de liberação 255 

através da ruptura das pontes frangíveis 214 e 224, liberando, assim, o 

utensílio 240 para uso. O utensílio 240 pode ser subsequentemente 

montado dentro do encerramento 220, tal como para armazenamento 

entre utilizações. A figura 37 é uma vista plana superior do encerramento 

220 similar à figura 24, mas na figura 37, o anel de liberação 255 não é 

ilustrado visto que foi removido do corpo de encerramento 228 e 

eliminado depois de o utensílio 240 ter sido removido do anel de liberação 

255 e montado no lado de baixo do deck superior da tampa de 

encerramento 264 que é ilustrado em uma posição aberta. Na 

modalidade ilustrada na figura 23, o deck superior 264 inclui indícios 265 

possuindo o formato geral e o contorno de uma vista plana superior do 

utensílio 240. De acordo, os indícios 265 fornecem uma dica visual 

alertando aos usuários sobre a orientação adequada para fixar o utensílio 
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240 ao deck superior 264. É contemplado que os indícios 264 podem ser 

formados a partir de qualquer uma dentre a variedade de estruturas, tal 

como uma parte moldada do deck superior 264 que é elevada com 

relação às partes circundantes, uma parte do deck superior 264 que é 

pressionada com relação às partes circundantes, uma nervura elevada 

se estendendo a partir do deck superior 264, ou uma depressão tipo sulco 

dentro do deck superior 264. Os indícios 265 também podem ser uma 

área impressa, ou um rótulo preso por adesivo, etc. 

[00095] O deck superior de tampa 264 possui uma estrutura de 

recebimento de utensílio (isto é, estrutura de armazenamento) que inclui 

saliências de encaixe por pressão 231 e 232 (figuras 24, 37 e 39), cada 

uma das quais é moldada integralmente com, e preferivelmente se 

estendendo perpendicularmente a partir do deck superior 264. Na 

modalidade ilustrada, as nervuras de encaixe por pressão 231 e 232 

possuem uma configuração linear adaptada a se conformar geralmente 

aos lados do eixo alongado de utensílio 242. As saliências de encaixe 

por pressão 231 e 232 incluem os frisos de encaixe por pressão 234 e 

235, respectivamente (figura 39). Preferivelmente, as nervuras de 

encaixe por pressão 231 e 232 são configuradas para acomodar a 

deformação enquanto o utensílio 240 é movido contra a tampa de 

encerramento 230, de modo que o eixo de utensílio 242 possa ser 

manualmente forçado entre os frisos de encaixe por pressão 234 e 235, 

e o deck superior de tampa 264, agindo, dessa forma, para reter o 

utensílio 240 até que uma força suficiente seja aplicada para puxar o 

utensílio 240 para longe do deck superior de tampa 264 para liberar o 

utensílio 240 pela deformação, novamente, das nervuras de encaixe por 

pressão 231 e 232. 

[00096] O deck superior de tampa 264 também inclui a haste de 

montagem 233 (figuras 23 e 38) que pode agir adicionalmente para reter 

o utensílio 240 contra o deck superior 264. Na modalidade ilustrada, a 
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haste de montagem 233 é formada como uma estrutura cilíndrica se 

estendendo de forma perpendicular a partir do deck superior 264. A 

haste de montagem 233 é adaptada para entrar na abertura de 

montagem do utensílio 247. A extremidade distal da haste de montagem 

233 inclui friso de encaixe por pressão 237 (figuras 23 e 38) se 

estendendo em torno de sua circunferência para melhorar 

adicionalmente o engate do utensílio 240 com a haste 233. 

Preferivelmente, o material plástico definindo a abertura de montagem 

do utensílio 247 sobre uma deformação elástica temporária quando o 

utensílio 240 é movido contra a tampa de encerramento 230, de modo 

que a abertura 247 expanda temporariamente para permitir que o friso 

de encaixe por pressão 237 seja forçado através da abertura 247, 

depois do que o friso de encaixe por pressão 237 engata 

subsequentemente a superfície voltada para fora do utensílio 240 perto 

da borda da abertura 247 para inibir o movimento subsequente do 

utensílio 240 para longe do deck superior 264. 

[00097] O utensílio 40 descrito acima com relação à primeira 

modalidade do encerramento 20 ilustrado nas figuras 1 a 22 pode ser 

empregado, com as modificações adequadas, na segunda modalidade 

do encerramento 220 descrito acima com relação às figuras de 23 a 39. 

De forma análoga, o utensílio 240 descrito acima com referência à 

segunda modalidade do encerramento 220 ilustrada nas figuras de 23 a 

39 pode ser empregado, com modificações adequadas, na primeira 

modalidade do encerramento 20 descritas acima com referencia às 

figuras de 1 a 22. 

[00098] Será prontamente aparente a partir da descrição detalhada 

acima da invenção e a partir das ilustrações das mesmas que inúmeras 

variações e modificações possam ser realizadas sem se distanciar do 

verdadeiro espírito e escopo dos conceitos novos ou princípios dessa 

invenção. 
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REIVINDICAÇÕES 

 1. Encerramento (220) para um recipiente (24) que possui 

um interior onde um produto pode ser armazenado, o dito encerramento 

(220) compreendendo: 

a) um corpo (228) para estender a partir do dito recipiente 

(24) e definindo uma abertura (260) para comunicar com o interior do 

recipiente (24); 

b) uma tampa (230); 

c) uma articulação (236) para conectar a dita tampa (230) 

com o dito corpo (228) para acomodar o movimento da dita tampa (230) 

entre uma posição fechada obstruindo a dita abertura (260) e uma 

posição aberta expondo a dita abertura (260);  

d) um utensílio (240) inicialmente moldado com o mesmo 

material do dito corpo (228), e conectado ao dito corpo (228) em que 

(1)  o dito utensílio (240) inicialmente se estende através de 

ao menos parte da dita abertura de corpo (260) quando a dita tampa 

(230) está inicialmente na dita posição aberta expondo a dita abertura 

de corpo (260); e 

(2) o dito utensílio (240) é inicialmente conectado de forma 

frangível com uma conexão frangível (214, 224) ao menos em um 

primeiro local para o dito corpo (228) onde a dita conexão frangível (214, 

224) acomoda uma ruptura estrutural da dita conexão frangível (214, 

224) em resposta a aplicação de uma força suficiente; e 

(e) uma estrutura de recebimento (231, 232, 233) adaptada 

para segurar o dito utensílio (240) em um engate liberável do dito 

utensílio (240) após a dita conexão frangível (214, 224) ter sido 

quebrada e o dito utensílio (240) ter sido movido em um engate liberável 

com a dita estrutura de recebimento (231, 232, 233), por onde o dito 

utensílio (240) pode ser segurado de forma liberável no dito 

encerramento (220) quando a dita tampa (230) está em uma posição 
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aberta e quando a dita tampa (230) está em uma dita posição fechada; 

caracterizado pelo fato de que: 

o dito corpo (228) de encerramento (220) inclui inicialmente 

um elemento tipo anel, arqueado, interno e removível (255) que é 

inicialmente conectado de forma frangível à parte restante do dito corpo 

(228) de encerramento (220); e 

a dita conexão frangível (214, 224) entre o dito utensílio (240) 

e o dito corpo (228) de encerramento (220) sendo definida por uma 

conexão frangível (214, 224) entre o dito utensílio (240) e o dito 

elemento tipo anel, arqueado e interno (255), onde o dito elemento tipo 

anel, arqueado e interno (255) pode ser destacado a partir da parte 

restante do dito corpo (228) de encerramento (220) e onde o dito 

utensílio (240) pode ser destacado a partir do dito elemento tipo anel, 

arqueado e interno (255). 
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