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- REIVINDICAÇÕES - 

1. MÉTODO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA 

AUTÔNOMO DE CROMATOGRAFIA, onde o sistema autônomo de 

cromatografia inclui uma coluna de cromatografia, um 

reservatório de gás arrastador contendo um gás arrastador e 5 

um dispositivo de processamento da corrente de analito, o 

reservatório de gás arrastador estando disposto a montante 

da coluna de cromatografia e um dispositivo de 

processamento da corrente de analito estando disposto a 

jusante da coluna de cromatografia, e incluindo pelo menos 10 

um reservatório de pressão, em que o referido reservatório 

de pressão está pelo menos parcialmente compreendido de um 

material hidreto metálico, o método sendo caracterizado por 

compreender: 

gerar uma primeira pressão do sistema a montante da 15 

coluna de cromatografia e uma segunda pressão do sistema a 

jusante da coluna de cromatografia tal que a exista um 

gradiente de pressão entre a referida primeira pressão do 

sistema e a referida segunda pressão do sistema para 

induzir o gás arrastador a fluir entre o reservatório de 20 

gás arrastador e um dispositivo de processamento da 

corrente de analito numa predeterminada taxa de escoamento;  

combinar um material de amostra com o gás 

arrastador para gerar uma amostra combinada e introduzir 

referida amostra combinada na coluna de cromatografia para 25 

gerar a corrente de analito, em que referida amostra 
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combinada atravessa a coluna de cromatografia na referida 

predeterminada taxa de escoamento; 

introduzir a corrente de analito no interior de um 

dispositivo de processamento da corrente de analito na 

referida predeterminada taxa de escoamento; e 5 

processar a corrente de analito por meio do 

dispositivo de processamento da corrente de analito. 

2. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado por adicionalmente compreender controlar a 

referida taxa de escoamento em pelo menos uma de uma 10 

posição a montante e a jusante relativamente à coluna de 

cromatografia. 

3. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado por pelo menos uma da referida primeira 

pressão do sistema e da referida segunda pressão do sistema 15 

ser gerada por pelo menos um dispositivo de bombeamento. 

4. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado por o referido processamento incluir gerar 

pelo menos uma da referida primeira pressão do sistema e da 

referida segunda pressão do sistema utilizando pelo menos 20 

um reservatório de pressão, onde o referido pelo menos um 

reservatório de pressão inclui um material hidreto metálico 

disposto numa temperatura predeterminada. 

5. Método, de acordo com a reivindicação 4, 

caracterizado por a referida temperatura predeterminada ser 25 

responsiva às propriedades isobáricas do referido material 

Petição 870170089744, de 21/11/2017, pág. 7/13



3 
 

hidreto metálico. 

6. Método, de acordo com a reivindicação 15, 

caracterizado por o referido processamento adicionalmente 

incluir processar a referida corrente de analito para 

separar o gás arrastador da referida corrente de analito.  5 

7. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado por o referido processamento adicionalmente 

incluir separar o gás arrastador da referida corrente de 

analito utilizando pelo menos um dispositivo de filtração. 

8. Método, de acordo com a reivindicação 1, 10 

caracterizado por o referido processamento adicionalmente 

incluir introduzir a referida corrente de analito numa 

célula de oxidação, onde a referida corrente de analito 

experimenta combustão por meio de oxidação para produzir um 

produto oxidado compreendendo água. 15 

9. Método, de acordo com a reivindicação 8, 

caracterizado por o referido processamento adicionalmente 

incluir separar a referida água do referido produto oxidado 

e introduzir a referida água numa célula de eletrólise, 

onde a referida água experimenta eletrolise para produzir 20 

hidrogênio e oxigênio. 

10. Método, de acordo com a reivindicação 9, 

caracterizado por o referido processamento adicionalmente 

incluir re-introduzir o referido oxigênio na referida 

célula de oxidação e re-introduzir o referido hidrogênio ao 25 

interior do reservatório de gás arrastador. 
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11. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado por o referido processamento adicionalmente 

incluir pelo menos um de armazenar a referida corrente de 

analito num vaso de descarte e expelir a referida corrente 

de analito do sistema autônomo de cromatografia. 5 

12. MÉTODO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA 

AUTÔNOMO DE CROMATOGRAFIA, onde o sistema autônomo de 

cromatografia inclui um reservatório de gás arrastador 

contendo um gás arrastador, onde o reservatório de gás 

arrastador está disposto a montante de uma coluna de 10 

cromatografia, o método caracterizado por compreender: 

combinar um material de amostra com o gás 

arrastador para gerar uma amostra combinada e introduzir 

referida amostra combinada na coluna de cromatografia para 

gerar uma corrente de analito; 15 

gerar uma primeira pressão do sistema a montante da 

coluna de cromatografia e uma segunda pressão do sistema a 

jusante da coluna de cromatografia tal que exista um 

gradiente de pressão entre a referida primeira pressão do 

sistema e a referida segunda pressão do sistema para 20 

induzir referida amostra combinada a atravessar a coluna de 

cromatografia numa predeterminada taxa de escoamento, em 

que referida segunda pressão de sistema é gerada via um 

reservatório de pressão que está pelo menos parcialmente 

compreendido de um material hidreto metálico; e 25 

processar a referida corrente de analito a fluir 
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através do sistema autônomo de cromatografia na referida 

predeterminada taxa de escoamento. 

13. SISTEMA AUTÔNOMO DE CROMATOGRAFIA, 

caracterizado por compreender: 

um dispositivo de cromatografia configurado para 5 

combinar uma amostra de material a ser analisada e um gás 

arrastador, onde o referido dispositivo de cromatografia 

processa a combinação da referida amostra de material e do 

referido gás arrastador para gerar uma corrente de analito; 

um reservatório de gás arrastador para conter o 10 

referido gás arrastador numa primeira pressão do sistema, 

onde o referido reservatório de gás arrastador está 

disposto a montante do referido dispositivo de 

cromatografia; e 

um dispositivo de processamento da corrente de 15 

analito, onde o referido dispositivo de processamento da 

corrente de analito inclui pelo menos um reservatório de 

pressão e está disposto a jusante do referido dispositivo 

de cromatografia para receber e processar referida corrente 

de analito numa segunda pressão do sistema, a referida 20 

primeira pressão do sistema sendo maior que a referida 

segunda pressão do sistema para induzir referida corrente 

de analito a fluir através da referida coluna de 

cromatografia numa desejada taxa de escoamento. 

14. Sistema autônomo de cromatografia, de acordo 25 

com a reivindicação 13, caracterizado por o pelo menos um 
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reservatório de pressão gerar uma segunda pressão de 

sistema. 

15. Sistema autônomo de cromatografia, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 13 ou 14, caracterizado 

por o pelo menos um reservatório de pressão estar pelo 5 

menos parcialmente compreendido de um material hidreto 

metálico disposto a uma predeterminada temperatura. 

16. Sistema autônomo de cromatografia, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 13 ou 14, caracterizado 

por o referido gás arrastador ser retornado ao referido 10 

reservatório de gás arrastador por meio de um diferencial 

de pressão entre o referido reservatório de gás arrastador 

e pelo menos um reservatório de pressão.  

17. Sistema autônomo de cromatografia, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 13 ou 14, caracterizado 15 

por adicionalmente compreender um reservatório auxiliar 

disposto no interior do sistema de cromatografia para 

estabilizar a referida taxa de escoamento. 

18. Sistema autônomo de cromatografia, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 13 ou 14, caracterizado 20 

por adicionalmente compreender pelo menos um dispositivo 

controlador de pressão disposto em pelo menos uma de uma 

posição a montante e a jusante relativamente à referida 

coluna de cromatografia. 

19. Sistema autônomo de cromatografia, de acordo 25 

com qualquer uma das reivindicações 13 ou 14, caracterizado 
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por adicionalmente compreender pelo menos um dispositivo de 

bombeamento, disposto em pelo menos uma de uma posição a 

montante e a jusante relativamente à referida coluna de 

cromatografia. 

20. Sistema autônomo de cromatografia, de acordo 5 

com qualquer uma das reivindicações 13 ou 14, caracterizado 

por o referido dispositivo de processamento da corrente de 

analito incluir um vaso de descarte. 

21. Sistema autônomo de cromatografia, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 13 ou 14, caracterizado 10 

por o referido dispositivo de processamento da corrente de 

analito incluir uma linha de fluxo. 

22. Sistema autônomo de cromatografia, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 13 ou 14, caracterizado 

por o referido dispositivo de processamento da corrente de 15 

analito incluir pelo menos um dispositivo de filtração. 

23. Sistema autônomo de cromatografia, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 13 ou 14, caracterizado 

por o referido dispositivo de processamento da corrente de 

analito incluir uma célula de oxidação comunicada para 20 

manter baixa pressão a jusante.  

24. Sistema autônomo de cromatografia, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 13 ou 14, caracterizado 

por o referido dispositivo de processamento da corrente de 

analito incluir uma célula de eletrólise para regenerar o 25 

referido gás arrastador.  
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25. Sistema autônomo de cromatografia, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 13 ou 14, caracterizado 

por o referido dispositivo de processamento da corrente de 

analito incluir uma célula de oxidação comunicado com uma 

célula de eletrólise por meio de um primeiro dispositivo de 5 

bombeamento, a referida célula de eletrólise estando 

adicionalmente comunicada com a referida célula de oxidação 

por meio de um tubo de transferência de oxigênio para 

permitir a transferência de gás oxigênio entre a referida 

célula de eletrólise e a referida célula de oxidação. 10 

26. Sistema autônomo de cromatografia, de acordo 

com a reivindicação 25, caracterizado por a referida célula 

de eletrólise estar adicionalmente comunicada com referido 

reservatório de gás arrastador por meio de um segundo 

dispositivo de bombeamento para permitir a transferência do 15 

gás hidrogênio entre a referida célula de eletrólise e 

referido reservatório de gás arrastador. 

27. Sistema autônomo de cromatografia, de acordo 

com a reivindicação 25, caracterizado por a referida célula 

de eletrólise estar adicionalmente comunicada com referido 20 

reservatório de gás arrastador e onde o referido gás 

arrastador é retornado ao referido reservatório de gás 

arrastador por meio de um diferencial de pressão entre o 

referido reservatório de gás arrastador e a referida célula 

de eletrólise. 25 
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