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Reivindicações: 

 
1. Kit de monitoramento e/ou detecção de agrotóxicos contaminantes no meio 

ambiente, capaz de detectar e viabilizar a quantificação da concentração de 

agrotóxicos contaminantes presentes em amostras ambientais, 5 

caracterizado por ser constituído pelos seguintes elementos: 

a) Recipiente de compartimento duplo de formato tetraédrico, 

cilíndrico ou cônico, possuindo uma abertura na porção superior 

tanto do compartimento superior ( 1 ) como do compartimento 

inferior ( 2 ) e um diâmetro do compartimento inferior maior do 10 

que o compartimento superior, podendo variar entre 0,4cm a 

2,0cm; contendo em um dos compartimentos um elemento 

filtrante; 

b) Uma solução solvente polar, composta por um solvente polar 

líquido; sais dissolvidos; possuindo pH levemente ácido; e 15 

c) Opcionalmente um coletor de amostra. 

2. Kit de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo recipiente de 

compartimento duplo ( a ) possuir uma diferença entre os diâmetros dos 

compartimentos superior e inferior tal que possibilite o perfeito encaixe do 

compartimento superior no compartimento inferior servindo-lhes de tampa; e 20 

o comprimento total ser compreendido entre 2cm a 12cm. 

3. Kit de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo diâmetro do 

compartimento maior, variar entre 0,7cm a 2,5cm. 

4. Kit de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo recipiente de 

compartimento duplo ( a ) poder ser produzido de material inerte, como 25 

polímeros plásticos; fluoropolímeros; biopolimeros; vidro; fibra de vidro ou 

termoplásticos acrílico (PMMA). 

5. Kit de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo compartimento 

superior conter um elemento filtrante ( 3 ) e possuir em sua extremidade 

inferior uma abertura   ( 4 ) que possibilite a passagem de líquidos somente 30 

após a aplicação de uma força adicional ao referido tubo de compartimento 

duplo. 

6. Kit de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo elemento filtrante 

ser composto por um ou mais materiais pertencentes ao grupo constituído 
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por: sílica; sílica gel ligada a partículas cerâmicas, polímeros vinílicos: 

poliamida; e poliétersulfona. 

7. Kit de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela solução solvente 

polar ( b ) poder apresentar compostos pertencentes ao grupo 

compreendido de: água; metanol; ácido acético; ácido fórmico; n-butanol; 5 

isopropanol; acetona; dimetil solfóxido (DMSO) e acetonitrila. 

8. Kit de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela solução solvente 

polar ( b ) conter sais de amônia; cálcio; carbonatos; halogenatos; fostatos; 

ferro; magnésio; manganês; nitratos, nitritos; silício; sódio; chumbo; cromo; 

sais de metal pesado e/ou uma combinação dos mesmos. 10 

9. Kit de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por compreender no 

máximo 10ppm de sais dissolvidos na solução solvente polar. 

10.  Kit de acordo com a reivindicação 1 caracterizado por apresentar um 

compreendido pH 6,9 a 6,0 na solução solvente polar. 

11.  Kit de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo coletor de 15 

amostra ( c ) possuir opcionalmente uma extremidade côncava ligada a um 

suporte que possibilite a manipulação ao dito coletor. 

12.  Kit de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo suporte do 

coletor ter um tamanho mínimo de 10cm de comprimento, com um máximo 

de 25cm de comprimento. 20 

13. Kit de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo monitoramento 

e/ou detecção poder ser voltado para a detecção de contaminantes, 

contaminantes agrícolas ou não agrícolas. 

14.  Método analítico para monitorar e/ou detectar agrotóxicos contaminantes 

no meio ambiente caracterizado por compreender o uso do kit de 25 

monitoramento e/ou detecção de agrotóxicos contaminantes no meio 

ambiente e coletar diretamente do ambiente uma quantidade entre 0,05 a 

2g de solo, variando o peso da amostra em relação ao tamanho do 

recipiente, podendo ser empregado em solos do tipo: arenosos; argilosos; 

siltosos; humíferos e calcáreos; e agrícola ou não agrícola.  30 

15. Método de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo material 

coletado ser embebido em 100l a 6000l de solução solvente polar. 
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16.  Método de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pela 

centrifugação da amostra de solo embebida em uma solução solvente polar 

ocorrer durante 10 a 30 minutos, sob uma força entre 10.000g a 20.000g. 

17. Método de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo emprego de 

5 a 500µl do filtrado sobre uma coluna cromatográfica em gel; ou 5 

cromatografia líquida clássica (CLC); ou cromatografia de alta eficiência 

(CLAE) ou a Cromatografia de alta eficiência em fase reversa (CLAE-FR).  

18. Método de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pela eluição do 

processo de fracionamento, ser constituído por uma solução solvente 

padrão, um solvente prótico; e aprótico em concentrações crescentes, 10 

sendo empregado respectivamente ácido fosfórico, água e acetonitrila, 

durante um período máximo de 90 minutos. 

19. Método de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pela solução 

solvente polar nos 10 minutos iniciais apresentar uma concentração de 0,05 

a 1% de ácido fosfórico e 10 a 40% de acetonitrila; e nos minutos finais 15 

apresentar uma concentração de 100% do solvente aprótico. 

20. Método de acordo a reivindicação 18, caracterizado por empregar um 

medidor capaz de realizar a leitura dos picos de eluição, através de uma 

análise do espectro ultravioleta da luz em um comprimento de onda que 

varia de 200 a 280nm.  20 
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