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REIVINDICAÇÕES 

1. Equipamento para medir coesão do mesocarpo de frutos caracterizado por 

compreender um suporte fixo (1), um pino (2), um eixo de translação (3), uma célula de 

carga (4), uma superfície de apoio do fruto (5), um dispositivo de fixação do fruto (6), 

um eixo de rotação (14) e um dispositivo de aplicação de força tangencial, sendo: 

i) o eixo de translação (3) sustentado pelo suporte fixo (1); 

ii) a célula de carga (4) acoplada ao eixo de translação (14) e dotada de 

uma peça contendo a superfície de apoio do fruto (5); 

iii) um pino (2) aplicado ao eixo de translação (3) para impedir a rotação 

da superfície de apoio do fruto (5); 

iv) o eixo de rotação (14) sustentando por rolamentos de esferas (13); 

v) o dispositivo de fixação (6) ligado rigidamente ao eixo de rotação 

(14); 

vi) o dispositivo de fixação (6) dotado de parafusos de ponta cônica (11) 

e boracha (12) destinados à fixação e imobilização do fruto; 

vii) o dispositivo de aplicação de força tangencial constituído por um 

reservatório (7), um cabo (8), uma válvula de controle de vazão (9), 

um recipiente (10) e um disco (15); 

viii) o dispositivo de aplicação de força tangencial responsável por aplicar 

a força tangencial ao eixo de rotação (14). 

2. Equipamento de acordo com a reivindicação 1 caracterizado por ser constituído 

dos materiais aço, madeira, plástico ou vidro. 

3. Equipamento de acordo com a reivindicação 2 caracterizado por o cabo (8) ser 

preferencialmente constituído de aço ou de materiais de baixo coeficiente de 

elasticidade. 

4. Equipamento de acordo com a reivindicação 1 caracterizado por empregar uma 

célula de carga tipo tração/compressão (17) e o dispositivo de aplicação de força 

tangencial ser composto por um torquímetro (16) e um motor (18) para configurar o 

equipamento como um medidor eletromecânico da força de coesão do mesocarpo de 

frutos. 
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5. Equipamento de acordo com a reivindicação 1 caracterizado por empregar uma 

célula de carga tipo tração/compressão (17) e o dispositivo de aplicação de força 

tangencial ser composto por um torquímetro (16) e uma alavanca (19) para configurar o 

equipamento com um medidor híbrido da força de coesão do mesocarpo de frutos.. 

6. Método para medida de coesão do mesocarpo de frutos por meio do 

equipamento definido na reivindicação 1, caracterizado por compreender os seguintes 

passos: 

i) fixar o fruto aos parafusos de ponta cônica (11) sem comprometer 

sua integridade; 

ii) deslocar a superfície de apoio do fruto (5) via o eixo de translação (3) 

até que a célula de carga (4 ou 17) atinja um valor pré-definido 

iii) limpar a superfície de apoio (5) para a fixação da epiderme do fruto 

pelo adesivo; 

iv) aplicar um adesivo de contato de cura rápida; 

v) preencher o reservatório (7) com líquido pouco volátil; 

vi) aplicar força tangencial ao eixo de rotação (14) por meio da 

transferência de fluído em pequenos volumes do reservatório (7) para 

o recipiente (10) através da válvula para controle de vazão (9) até que 

o dispositivo de fixação (6) gire livremente; 

vii) assumir como a força de coesão do mesocarpo a força gravitacional 

exercida na massa de fluido transferida do reservatório (7) para o 

recipiente (10). 

7. Método de acordo com a reivindicação 6 caracterizado por o líquido ser água, 

óleo de baixa viscosidade ou outro fluido com baixa pressão de vapor. 

8. Método de acordo com a reivindicação 6 caracterizado pelo fato de o adesivo de 

cura rápida apresentar alta resistência à tração. 

9. Método de acordo com a reivindicação 8 caracterizado pelo fato de o adesivo ser 

à base de cianoacriláto, etil cianoacriláto ou outro também de cura rápida com média ou 

baixa viscosidade. 

10. Método de acordo com a reivindicação 6 caracterizado pelo fato de a força 

tangencial aplicada ao eixo de rotação (14) e que o libera para livre movimento de giro 

corresponder à medida da força de coesão do mesocarpo do fruto. 
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11. Método de acordo com a reivindicação 6 caracterizado por compreender os 

passos de (i) a (iv) e adicionalmente os seguintes passos: 

v) aplicar a força tangencial ao eixo de rotação (14) por meio do 

acionamento do motor em rotações contínuas; 

vi) observar as forças registradas com o torquímetro (16) até que o 

dispositivo de fixação (6) gire livremente; 

vii) assumir como a força de coesão do mesocarpo a máxima força 

registrada imediatamente antes da ruptura do mesocarpo. 

12. Método de acordo com a reivindicação 6 caracterizado por compreender os 

passos de (i) a (iv) e e adicionalmente os seguintes passos: 

v) aplicar a força tangencial ao eixo de rotação (14) por meio do 

acionamento da alavanca (19) em velocidade constante; 

vi) observar as forças registradas com o torquímetro (16) até que o 

dispositivo de fixação (6) gire livremente; 

vii) assumir como a força de coesão do mesocarpo a máxima força 

registrada imediatamente antes da ruptura do mesocarpo. 
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