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feijão de corda (vagem), andu, fava e pião manso, montada em uma estrutura metálica, robusta e resistente para ser utilizado na
agricultura, processando os grãos com muita rapidez, eficiência, garantindo ao produtor maior produtividade e reduzindo custo,
tempo e mão de obra, o equipamento é de fácil deslocamento e manutenção, podendo ser acoplada e tracionada a trator ou mesmo
ser montada em carretinha e tracionada por motor estacionário elétrico ou motor estacionário a diesel; o sistema de pré limpeza
possibilita a separação dos grãos das impurezas, possibilitando que o produto j á saia pronto para comercialização e esmagamento.



MÁQUINA DE BATER, DESCASCAR, ASPIRAR, SEPARAR GRÃOS DE
MAMONAS INDEISCENTES, SEMI-INDEISCENTES E DEISCENTES.

O presente relatório trata do pedido de patente de invenção para uma Máquina de
Bater, Descascar, Aspirar e Separar grãos de mamonas indeiscentes, semi
indeiscente e deiscente entre outros grãos como amendoim, feijão de corda
(vagem), andu, fava e pião manso.

A Máquina de Bater, descascar, Aspirar e separar grãos de mamona é tracionado
por trator ou motor estacionário ser elétrico ou movido a combustão montado a
uma carretinha de duas rodas para facilitar o deslocamento sendo puxado por
automóvel ou carroça de tração animal, dispensando o uso do trator neste caso.

Produzida com material resistente e longa vida útil, é dividida em quatro (4)
partes principais: boca de alimenta com cilindro e com pinos; câmera de
aspiração com ventoinha; peneiras de limpeza e seleção de grãos; e, o chassi.
Com este equipamento o produtor faz de uma única vez o processo que antes
levaria várias etapas e tomaria muito tempo desde secagem no terreiro até a
obtenção dos grãos separados das impurezas e dos capotes, desta forma, o
produto j á sai pronto para comercialização e esmagamento para extração do óleo.

A Batedeira de Mamona, objeto deste pedido de patente de invenção, é versátil e
de fácil operacionalidade, após completada a secagem no terreiro, a mamona é
jogada diretamente na boca de alimentação da máquina, onde através de um eixo
com pinos é puxada, os talos são quebrados por pinos do eixo, com impacto dos
pinos ocorre à abertura dos capotes e a separação deste dos caroços. Todo
material processado passa pelos orifícios da peneira primária que fica ao redor do
eixo, juntamente com algumas impurezas, esse material desce por uma câmara
vertical onde ocorre a separação por processo de aspiração produzido pela
ventoinha entre grãos e as impurezas que são jogadas fora pelo exaustor
enquanto que os grãos caem na peneira de pré-limpeza, esta por sua vez
composta por duas telas com furos, sendo a superior de furos maiores para
capturar os capotes (marinheiros) e a peneira inferior capta os caroços e deixa
passar impurezas, tais como terra, areia que a turbina por ventura não conseguiu
aspirar, por isso se dar o nome de pré-limpeza. A Peneira ainda é composta por
duas bicas, sugestivamente para possibilitar o escoamento do produto
processado.

As peneiras são telas com furos, dispostas horizontalmente e que realizam
movimentos vibratórios, na primeira ocorre a separação dos caroços de algum
capote ou pedaços de talos que eventualmente venha a passar pela câmara de
aspiração, na segunda ocorre a separação final dos grãos.



Ao redor do eixo com pinos uma tela com furos (peneira primária - imagem 08),
que devem ser trocada a depender da necessidade e da variedade da mamona a
ser processada, a tela é trocada com facilidade, bastando apenas remover a parte
superior da boca de alimentação da máquina, a troca também deve ocorre na
peneira superior da pré limpeza.

A MÁQUINA DE BATER, DESCASCAR, ASPIRAR E SEPARAR MAMONA
foi desenvolvido com objetivo de acelerar o processamento da mamona em
casca, reduzindo custo de produção, evitando desperdícios, danos nas sementes e
aumentando a eficiência na obtenção de grãos. Além de descascar a mamona,
este equipamento pode ser utilizado para processar outros produtos como
amendoim, feijão de corda, andu e pinhão manso, com a mesma eficiência e
rapidez.

Nas imagens que acompanham este relatório mostram: (imagem 01) boca de
alimentação da máquina; (imagem 02) a boca de alimentação no equipamento
montado; (imagens 03 e 04) o chassi onde ocorre a montagem da máquina;
(imagens 05) câmara de aspiração; (imagem 06) eixo secundário excêntrico da
peneira, tem o papel de movimentar continuamente produzindo uma vibração na
peneira; (imagem 07) eixo principal com pinos; (imagem 08) peneira primaria,
fica situada ao redor do eixo com pinos; (imagem 09) eixo primário, tem o papel
de repassar o movimento da polia para eixo secundário excêntrico produzindo o
movimento acima descrito; (imagem 10) ventoinha da turbina; (imagem 25 11 e
12) turbina, também chamada de exaustor; (imagem 13) peneira de pré limpeza,
que deve ser trocada de acordo com a variedade da mamona a ser processa, de
forma que a bitola dos furos deve ser iguais a da peneira primária (imagem 08);
(imagem 14) mostra em perspectivas em diversos ângulos a máquina totalmente
montada sobre a carretinha; (Imagens 15 e 16) protetores de correias e polias.

O equipamento pode ser acoplado ao trator com funcionamento da tomada de
força e também podem ser utilizados motores diesel estacionário e motores
elétricos montado sobre carretinha que é puxada por automóvel ou carroça de
tração animal.



REIVINDICAÇÕES

Io - Patente de invenção da MÁQUINA DE BATER, DESCASCAR, ASPIRAR,
SEPARAR GRÃOS DE MAMONAS INDEISCENTES, SEMI-
INDEISCENTES E DEISCENTES, caracterizada por ser montada sobre um
chassi de metal (imagens 4,5,6), que possibilita ser acoplada a trator ou sobre
uma carretinha, tendo na parte superior a boca de alimentação onde são
colocados as sementes ainda em cascas acompanhadas ou não de talos, após a
alimentação da boca da maquina o eixo principal com pinos (imagem 10) faz
giros a uma velocidade controlada quebrando os talos e descascando as sementes,
ao redor deste eixo a peneira primaria (imagem 11) permite a passagem dos
detritos juntamente com as sementes, na câmara de aspiração as sementes
separadas das cascas e de talos por serem mais pesadas caem na peneira de pré
limpeza (imagem 16), os detritos e cascas são puxados pela aspiração da
ventoinha (imagem 10) e jogada fora através do exaustor (imagem 14,15), na
peneira de pré limpeza (imagem 13) movimentos de vai e vem uniforme e
sincronizado.

2o - MÁQUINA DE BATER, DESCASCAR, ASPIRAR, SEPARAR GRÃOS
DE MAMONAS INDEISCENTES, SEMI-INDEISCENTES E DEISCENTES,
conforme reivindicação (1) é caracterizada por sistema de pré limpeza que faz a
separação dos grãos dos capotes ou marinheiro e impurezas quer ventura a
turbina não aspiro a exemplo grãos de terra, alguns talos, pedras, entre outros; a
peneira (imagem 16) é caracterizada por duas bicas e duas telas, superior e
inferior, na tela superior dotada de furos maiores capta os marinheiros e talos
separando dos grãos que por serem menores que os marinheiros passam para
peneira inferior onde escoam pela bica inferior e são coletados por sacos ou
vasilhames utilizados para coleta dos grãos beneficiados, prontos para
comercialização e esmagamento; a pré limpeza j á deixa os grãos em condições de

esmagamento.

3o - MÁQUINA DE BATER, DESCASCAR, ASPIRAR, SEPARAR GRÃOS
DE MAMONAS INDEISCENTES, SEMI-INDEISCENTES E DEISCENTES,
conforme reivindicações 1 e 2 é caracterizada por processar por permitir o
beneficiamento de variedades de mamona de sementes miúdas, média e graúdas,
bastando apenas trocar a peneiras, tanto do processador quanto da pré limpeza
adequando conforme sementes a ser beneficiada, o que permite desta forma
processar outros tipos de produtos como amendoim, feijão de corda (vagem),
andu, fava e pião manso.
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