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Resumo: Trata-se a presente Patente de Modelo de Utilidade de uma nova
disposição construtiva introduzida em embalagem, mais
particularmente embalagens cartonadas, de plástico, alumínio,
garrafas de bebidas confeccionadas em diversos formatos e
tamanhos.  É pertencente ao setor técnico de embalagens em geral,
e visa resultados práticos, seguros e funcionais muito vantajosos,
com o objetivo de aperfeiçoar e facilitar a visualização da quantidade
e qualidade do produto dentro do invólucro.
A embalagem compreende um corpo (1) paralelepipedal, de secção
transversal retangular, provido de tampa (11), dotado em pelo menos
uma das faces, de uma faixa vertical (12), transparente ou
translúcida, que permite a visualização do produto na parte interna,
opcionalmente o corpo (1) será dotada ao lado da faixa vertical (12),
de marcações volumétricas (13) que marcarão o volume de
diferentes maneiras de acordo com o produto embalado e ainda
opcionalmente o corpo (1) paralelepipedal terá secção transversal
quadrada com faixa vertical (12) em dois lados opostos e poderá
ainda ser de acordo com suas variantes construtivas.
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Art. 12 § 1º da LPI  
 
 
EDILBERTO ACACIO DA SILVA  
 
 
Pedido de Privilégio de Modelo de Utilidade  
DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM EMBALAGEM 
 
Em observância ao que preceitua o Art. 12 em seu § 1º, da Lei da 
Propriedade Industrial (Lei 9.279 de 14/05/1996), o depositante 
declara que o objeto do presente Pedido de Privilégio vem sendo 
divulgado junto a futuros clientes e fornecedores desde 18/05/2016. 
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DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM EMBALAGEM 

[01] Trata-se a presente Patente de Modelo de Utilidade de uma nova 

disposição construtiva introduzida em embalagem, mais particularmente 

embalagens cartonadas, de plástico, alumínio,  garrafas de bebidas 

confeccionadas em diversos formatos e tamanhos.  É pertencente ao setor 

técnico de embalagens em geral, e visa resultados práticos, seguros e 

funcionais muito vantajosos, com o objetivo de aperfeiçoar e facilitar a 

visualização da quantidade e qualidade do produto dentro do invólucro.  

ESTADO DA TÉCNICA 

[02] São  amplamente conhecidas no mercado, as embalagens 

cartonadas para bebidas, condimentos, limpeza, as quais, por motivos 

diversos, muitas vezes requerem o auxílio de outros acessórios como tampa, 

xícaras, copos e medidores volumétricos para utilização do produto, causando 

um grande inconveniente, principalmente quando tais acessórios não 

encontram-se disponíveis. Nota-se ainda que muitas receitas se utilizam de 

tais acessórios, dificultando o manuseio do produto quando estes não estão às 

mãos. 

[03] Assim, o objeto da presente inovação visa a melhorar a utilização 

das embalagens, dispensando o uso de acessórios para receitas e/ou controle 

volumétrico e a “qualidade”  e “integridade”  do produto.    Sua disposição 

construtiva permite uma fácil visualização e identificação do volume, com 

diferentes marcações volumétricas de acordo com a utilização dos produtos e 

para as embalagens que permitam a visualização do produto interno, foi 

desenvolvido uma fita identificadora de volumes, que permitirá a otimização 

do uso do produto, sem a necessidade de acessórios, solucionando os 

inconvenientes acima mencionados, além de proporcionar outras vantagens 

decorrente de sua concepção. 

DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 
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[04] Para que se tenha uma clara visualização e compreensão da 

inédita DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM 

EMBALAGEM, acompanham a descrição que se segue os desenhos anexos, 

que de modo esquemático representam: 

FIGURA 1.1: vista em perspectiva da nova disposição construtiva introduzida 

em embalagem, do tipo cartonada com tampa; 

FIGURA 1.2: vista frontal da embalagem, do tipo cartonada com tampa; 

FIGURA 1.3: vista frontal da embalagem, do tipo cartonada sem tampa; 

FIGURA 1.4: vista em perspectiva da embalagem, do tipo cartonada com 

tampa e com marcador volumétrico; 

FIGURA 1.5: vista frontal da embalagem, do tipo cartonada com tampa e com 

marcador volumétrico; 

FIGURA 1.6: vista em perspectiva da embalagem, do tipo cartonada sem 

tampa e com marcador volumétrico; 

FIGURA 1.7: vista em perspectiva da embalagem, do tipo cartonada, mais 

estreita e com a tampa; 

FIGURA 1.8: vista frontal da embalagem, do tipo cartonada, mais estreita, 

com tampa; 

FIGURA 1.9: vista em perspectiva em corte da embalagem, do tipo cartonada, 

mais estreita, com a tampa e marcador volumétrico; 

FIGURA 2.1: vista em perspectiva de uma primeira variante construtiva da 

embalagem, do tipo cartonada com tampa; 

FIGURA 2.2: vista frontal de uma primeira variante construtiva da 

embalagem, do tipo cartonada com tampa; 

FIGURA 2.3: vista em perspectiva de uma primeira variante construtiva da 

embalagem, do tipo cartonada com tampa com marcador volumétrico na 

lateral da caixa com material todo transparente; 

FIGURA 2.4: vista frontal de uma primeira variante construtiva da 
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embalagem, do tipo cartonada com tampa com marcador volumétrico na 

lateral da caixa com material todo transparente; 

FIGURA 2.5: vista em perspectiva de uma primeira variante construtiva da 

embalagem opcionalmente do tipo cartonada com fundo inclinado e tampa 

articulável e marcador volumétrico largo; 

FIGURA 2.6: vista em perspectiva de uma primeira variante construtiva da 

embalagem opcionalmente do tipo cartonada com fundo inclinado e tampa 

articulável e marcador volumétrico estreito; 

FIGURA 3.1: vista em perspectiva de uma segunda variante construtiva da 

embalagem, do tipo cartonada com marcador volumétrico de secção 

transversal retangular; 

FIGURA 3.2: vista frontal de uma segunda variante construtiva da 

embalagem, do tipo cartonada com marcador volumétrico de secção 

transversal retangular; 

FIGURA 3.3: vista em perspectiva parcial de uma segunda variante 

construtiva da embalagem, do tipo cartonada com marcador volumétrico de 

secção transversal retangular e “bico/tampa” totalmente articulável; 

FIGURA 3.4: vista em perspectiva parcial em corte de uma segunda variante 

construtiva da embalagem, do tipo cartonada com marcador volumétrico de 

secção transversal retangular;  

FIGURA 3.5: vista superior em corte de uma segunda variante construtiva da 

embalagem, do tipo cartonada com marcador volumétrico de secção 

transversal retangular; 

FIGURA 3.6: vista superior em corte de uma segunda variante construtiva da 

embalagem, do tipo cartonada com marcador volumétrico de secção 

quadrada; 

FIGURA 3.7: vista em perspectiva parcial em corte de uma segunda variante 

construtiva da embalagem, do tipo cartonada com marcador volumétrico 
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tubular de secção quadrada; 

FIGURA 4.1: vista em perspectiva de uma terceira variante construtiva da 

embalagem, do tipo cartonada para sabão em pó; 

FIGURA 4.2: vista lateral de uma terceira variante construtiva da embalagem, 

do tipo cartonada para sabão em pó; 

FIGURA 4.3: vista lateral de uma terceira variante construtiva da embalagem, 

do tipo cartonada para sabão em pó, com marcação volumétrica; 

FIGURA 5.1: vista frontal de uma quarta variante construtiva da embalagem, 

do tipo garrafa plástica; 

FIGURA 5.2: vista em perspectiva de uma quarta variante construtiva da 

embalagem, do tipo garrafa plástica com marcador volumétrico; 

FIGURA 5.3: vista frontal de uma quarta variante construtiva da embalagem, 

do tipo garrafa plástica com marcador volumétrico; 

FIGURA 5.4: vista lateral de uma quarta variante construtiva da embalagem, 

do tipo garrafa plástica com marcador volumétrico; 

FIGURA 6.1: vista em perspectiva de uma quinta variante construtiva da 

embalagem, do tipo vidro com marcador volumétrico; 

FIGURA 6.2: vista frontal de uma quinta variante construtiva da embalagem, 

do tipo vidro com marcador volumétrico; 

FIGURA 7.1: vista em perspectiva de uma sexta variante construtiva da 

embalagem do tipo acrílico; 

FIGURA 7.2: vista em perspectiva de uma sexta variante construtiva da 

embalagem do tipo acrílico, como marcador volumétrico; 

FIGURA 8.1: vista frontal de uma sétima variante construtiva do marcador 

volumétrico em forma de etiqueta com o visor estreito; 

FIGURA 8.2: vista frontal de uma sétima variante construtiva do marcador 

volumétrico em forma de etiqueta com o visor largo; 

FIGURA 8.3: vista frontal de uma sétima variante construtiva do marcador 
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volumétrico em forma com etiqueta transparente; 

FIGURA 8.4: vista em perspectiva de uma sétima variante construtiva do 

marcador volumétrico em forma de etiquetas agrupadas em rolo; 

FIGURA 8.5: vista frontal de uma sétima variante construtiva do marcador 

volumétrico em forma de etiqueta aplicado em uma garrafa; e 

FIGURA 8.6: vista em perspectiva de uma sétima variante construtiva do 

marcador volumétrico em forma de etiqueta aplicado em uma embalagem 

cartonada dotada de visor transparente. 

[05] De acordo com as figuras 1.1 a 1.3, a embalagem cartonada 

compreende um corpo (1) paralelepipedal, de secção transversal retangular, 

provido de tampa (11) ou simplesmente de dobras, dotado em pelo menos 

uma das faces, de uma faixa vertical (12), transparente ou translúcida, que 

permite a visualização do produto na parte interna, e com isso fazer uma 

análise visual do estado do mesmo, e monitorar seu volume. 

[06] De acordo com as figuras 1.4 a 1.6, opcionalmente o corpo (1) 

será dotada ao lado da faixa vertical (12), de marcações volumétricas (13) que 

marcarão o volume de diferentes maneiras de acordo com o produto 

embalado, que poderá ser de acordo com as normas técnicas, tal como 

mililitro,  além de marcações relacionadas às receitas, tais como copo, xícara, 

colher, etc. 

[07] De acordo com as figuras 1.7 a 1.9, opcionalmente o corpo (1) 

paralelepipedal terá secção transversal quadrada com faixa vertical (12) em 

dois lados opostos.   

[08] De acordo com as figuras 2.1 a 2.6, em uma primeira variante 

construtiva, o corpo (1), será dotado de uma face (20) totalmente transparente 

ou translúcida, a qual poderá ser dotada de marcações volumétricas (13) que 

marcarão o volume de diferentes maneiras de acordo com o produto 

embalado. 
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[09] De acordo com as figuras 2.6, opcionalmente a face (20) poderá 

formar moldura (21), com uma região central (22) transparente ou translúcida, 

dotada de marcações volumétricas (13) e o corpo (1) poderá ter diferentes 

sistemas de abertura.    

[10] De acordo com as figuras 3.1 a 3.6, em uma segunda variante 

construtiva, a faixa vertical (12) do corpo (1), poderá ser formada por um 

corpo (30) de secção transversal quadrada, transparente ou translúcido, de 

material acrílico, plástico ou outros, com pontos/orifícios (31) para que o 

líquido possa preencher o “tubo” interno e mostrar o nível no visor externo, 

dotado paralelamente de marcações volumétricas (13).  

[11] De acordo com a figura 3.7, opcionalmente, o corpo (30) poderá 

ser tubular de secção transversal quadrada ou retangular, transparente ou 

translúcido, de material acrílico, plástico ou outros, com pontos/orifícios (31) 

para que o líquido possa preencher o “tubo” interno e mostrar o nível no visor 

externo, dotado paralelamente de marcações volumétricas (13). 

[12] De acordo com as figuras 4.1 e 4.2, em uma terceira variante 

construtiva, a embalagem compreende um corpo (40), em formato de caixa de 

produto de limpeza como sabão em pó, cremes, líquidos ou similar, sendo 

prevista em pelo menos uma das laterais, de uma faixa vertical (12), 

transparente ou translúcida, que permite a visualização do produto na parte 

interna. 

[13] De acordo com a figura 4.3, opcionalmente o corpo (40) será 

dotado ao lado da faixa vertical (12), de marcações volumétricas (13) que 

marcarão o volume de diferentes maneiras de acordo com o produto 

embalado, que poderá ser de acordo com as normas técnicas, tal como 

mililitro,  além de marcações relacionadas ao uso, tais como copo, xícara, 

tampa, etc..   

[14] De acordo com as figuras 5.1 e 5.2, em uma quarta variante 
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construtiva, a embalagem compreende um corpo (50), em formato de garrafa 

para bebidas, sendo prevista uma faixa vertical (12), transparente ou 

translúcida, que permite a visualização do produto na parte interna. 

[15] De acordo com as figuras 5.3 e 5.4, opcionalmente o corpo (50) 

será dotado ao lado da faixa vertical (12), de marcações volumétricas (13) que 

marcarão o volume de diferentes maneiras de acordo com o produto 

embalado, que poderá ser de acordo com as normas técnicas, tal como 

mililitro,  além de marcações relacionadas ao uso, tais como copo, xícara, etc.   

[16] De acordo com as figuras 6.1 e 6.2, em uma quinta variante 

construtiva, a embalagem compreende um corpo (60), em formato de pote de 

vidro, sendo prevista uma faixa vertical (12), transparente ou translúcida, que 

permite a visualização do produto na parte interna e de marcações 

volumétricas (13) que marcarão o volume de diferentes maneiras de acordo 

com o produto embalado. 

[17] De acordo com as figuras 7.1 e 7.2, em uma sexta variante 

construtiva, a embalagem compreende um corpo (70), em formato de pote de 

vidro, sendo prevista uma faixa vertical (12), transparente ou translúcida, que 

permite a visualização do produto na parte interna e de marcações 

volumétricas (13) que marcarão o volume de diferentes maneiras de acordo 

com o produto embalado. 

[18] De acordo com as figuras 8.1 e 8.2, em uma sétima variante 

construtiva, para utilização em embalagens transparentes ou com uma faixa 

(12) transparente ou translúcida, será prevista uma etiqueta (80), com uma das 

faces colantes, de formato retangular com cantos ou extremidades 

arredondadas, dotada no centro de abertura (81) vertical estreita ou larga, com 

cantos ou extremidades arredondadas e paralelamente ao longo das laterais, 

marcações volumétricas (13) que marcarão o volume de diferentes maneiras 

de acordo com o produto embalado, que poderá ser de acordo com as normas 
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técnicas, tal como mililitro,  além de marcações relacionadas ao uso, tais 

como copo, xícara, tampa, etc.. 

[19] De acordo com a figura 8.3, opcionalmente a etiqueta (80) poderá 

ser formada por um corpo transparente (82) e dotada marcações volumétricas 

(13). 

[20] De acordo com a figura 8.4, opcionalmente as etiquetas (80) 

poderão ser agrupadas em rolo (83). 

[21] De acordo com as figuras 8.5 e 8.6, as etiquetas (80) poderão ser 

aplicadas em embalagens transparentes ou translúcidas do tipo embalagem 

plástica (EP) ou em embalagem cartonada (EC) ou ainda naquelas apenas 

dotadas de faixas transparentes ou translúcidas para visualização. 

[22] Deste modo, o presente a DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA 

INTRODUZIDA EM EMBALAGEM, satisfaz plenamente os objetivos 

propostos, cumprindo de maneira prática, eficiente e segura sua função 

destinada, proporcionando uma série de vantagens inerentes à sua 

aplicabilidade, revestindo-se de características próprias, inovadoras e dotadas 

com requisitos fundamentais de novidade. 

[23] Finalmente, a   abrangência   da   presente   patente  de   modelo  

de utilidade, demonstra a sua inovação no mercado nacional e  mundial,  não   

devendo portanto    ser   limitada  à   utilização  das  embalagens,  e sim 

também  aos termos definidos nas reivindicações e seus equivalentes. 
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REIVINDICAÇÕES 

1.- DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM 

EMBALAGEM, caracterizada por compreender um corpo (1) 

paralelepipedal, de secção transversal retangular, provido de tampa (11) ou 

simplesmente de dobras, dotado em pelo menos uma das faces, de uma faixa 

vertical (12), transparente ou translúcida, que permite a visualização do 

produto na parte interna; opcionalmente o corpo (1) será dotada ao lado da 

faixa vertical (12), de marcações volumétricas (13) que marcarão o volume de 

diferentes maneiras e ainda opcionalmente o corpo (1) paralelepipedal terá 

secção transversal quadrada com faixa vertical (12) em dois lados opostos.   

2.- DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM 

EMBALAGEM, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por em uma 

primeira variante construtiva, o corpo (1) ser dotado de uma face (20) 

totalmente transparente ou translúcida, a qual poderá ser dotada de marcações 

volumétricas (13) que marcarão o volume de diferentes maneiras de acordo 

com o produto embalado; opcionalmente a face (20) poderá formar moldura 

(21), com uma região central (22) transparente ou translúcida, dotada de 

marcações volumétricas (13) e o corpo (1) poderá ter diferentes sistemas de 

abertura.    

3.- DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM 

EMBALAGEM, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por em uma 

segunda variante construtiva, a faixa vertical (12) do corpo (1) ser formada 

por um corpo (30) de secção transversal quadrada, transparente ou 

translúcido, de material acrílico, plástico ou outros, com pontos/orifícios (31) 

para que o líquido possa preencher o “tubo” interno e mostrar o nível no visor 

externo, dotado paralelamente de marcações volumétricas (13); 

opcionalmente, o corpo (30) poderá ser tubular de secção transversal 

quadrada ou retangular, com pontos/orifícios (31), dotado paralelamente de 
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marcações volumétricas (13). 

4.- DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM 

EMBALAGEM, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por em uma 

terceira variante construtiva, a embalagem compreender um corpo (40), em 

formato de caixa de produto de limpeza, sendo prevista em pelo menos uma 

das laterais, de uma faixa vertical (12), transparente ou translúcida, que 

permite a visualização do produto na parte interna; opcionalmente o corpo 

(40) será dotado ao lado da faixa vertical (12), de marcações volumétricas 

(13) que marcarão o volume de diferentes maneiras de acordo com o produto 

embalado.   

5.- DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM 

EMBALAGEM, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por, em uma 

quarta variante construtiva, a embalagem compreender um corpo (50), em 

formato de garrafa para bebidas, sendo prevista uma faixa vertical (12), 

transparente ou translúcida, que permite a visualização do produto na parte 

interna; opcionalmente o corpo (50) será dotado ao lado da faixa vertical (12), 

de marcações volumétricas (13) que marcarão o volume de diferentes 

maneiras de acordo com o produto embalado.   

6.- DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM 

EMBALAGEM, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por em uma 

quinta variante construtiva, a embalagem compreender um corpo (60), em 

formato de pote de vidro, sendo prevista uma faixa vertical (12), transparente 

ou translúcida, que permite a visualização do produto na parte interna e de 

marcações volumétricas (13) que marcarão o volume de diferentes maneiras 

de acordo com o produto embalado. 

7.- DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM 

EMBALAGEM, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por, em uma 

sexta variante construtiva, a embalagem compreender um corpo (70), em 
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formato de pote de vidro, sendo prevista uma faixa vertical (12), transparente 

ou translúcida, que permite a visualização do produto na parte interna e de 

marcações volumétricas (13) que marcarão o volume de diferentes maneiras 

de acordo com o produto embalado. 

8.- DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM 

EMBALAGEM, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por em uma 

sétima variante construtiva, para utilização em embalagens transparentes ou 

com uma faixa (12) transparente ou translúcida, ser prevista uma etiqueta 

(80), com uma das faces colantes, de formato retangular com cantos ou 

extremidades arredondadas, dotada no centro de abertura (81) vertical, com 

cantos ou extremidades arredondadas e paralelamente ao longo das laterais, 

marcações volumétricas (13) que marcarão o volume de diferentes maneiras 

de acordo com o produto embalado; opcionalmente a etiqueta (80) poderá ser 

formada por um corpo transparente (82) e dotada marcações volumétricas 

(13) e ainda opcionalmente as etiquetas (80) poderão ser agrupadas em rolo 

(83); as etiquetas (80) poderão ser aplicadas em embalagens transparentes ou 

translúcidas do tipo embalagem plástica (EP) ou em embalagem cartonada 

(EC) ou ainda naquelas apenas dotadas de faixas transparentes ou translúcidas 

para visualização. 
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RESUMO 

DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM EMBALAGEM 

Trata-se a presente Patente de Modelo de Utilidade de uma nova 

disposição construtiva introduzida em embalagem, mais particularmente 

embalagens cartonadas, de plástico, alumínio,  garrafas de bebidas 

confeccionadas em diversos formatos e tamanhos.  É pertencente ao setor 

técnico de embalagens em geral, e visa resultados práticos, seguros e 

funcionais muito vantajosos, com o objetivo de aperfeiçoar e facilitar a 

visualização da quantidade e qualidade do produto dentro do invólucro.  

A embalagem compreende um corpo (1) paralelepipedal, de 

secção transversal retangular, provido de tampa (11), dotado em pelo menos 

uma das faces, de uma faixa vertical (12), transparente ou translúcida, que 

permite a visualização do produto na parte interna, opcionalmente o corpo (1) 

será dotada ao lado da faixa vertical (12), de marcações volumétricas (13) que 

marcarão o volume de diferentes maneiras de acordo com o produto embalado 

e ainda opcionalmente o corpo (1) paralelepipedal terá secção transversal 

quadrada com faixa vertical (12) em dois lados opostos e poderá ainda ser de 

acordo com suas variantes construtivas.   
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