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Introdução 

O Fipronil (FIP) é um inseticida de amplo espectro 
de ação, usado em diferentes setores: rural 
(agricultura e pecuária) e urbano (domissanitário e 
animais de estimação).1O principal produto de 
metabolização em mamíferos, fipronil sulfona 
persiste muito mais tempo na circulação do que o 
próprio fipronil e também é relatada como sendo 
vinte vezes mais ativa nos canais de cloreto de 
mamífero do que nos de insetos.2 

Sadaria e colaboradores3 avaliaram a presença de 
FIP e seus 4 principais produtos de degradação em 
águas residuais antes e após o tratamento, 
relacionando ao uso urbano deste pesticida 
O desenvolvimento de um método analítico para 
determinação de fipronil e fipronil sulfona em 
amostras de água superficiais será uma ferramenta 
para verificar a concentração deste inseticida e seu 
metabólito em água e a relação com problemas 
crônicos em animais aquáticos. 

Resultados e Discussão 

A otimização do sistema de EFS para análise de 
fipronil e fipronil sulfona incluiu a escolha do 
solvente de eluição e da faixa de massa de analito. 
Foram avaliados 3 solventes (acetato de etila, 
metanol, hexano: álcool isopropílico e acetonitrila), 
afim de definir o melhor solvente extrator. Definindo 
o solvente de eluição, foi testado a capacidade de 
adsorção dos analitos no sorvente (500 mg C18), 
utilizando uma faixa de variação de 10 – 500 ng  de 
massa para cada analito 

Após as extrações, as amostras foram 
concentradas em concentrador à vácuo e 
analisadas por HPLC/DAD. Foram avaliados os 
valores de recuperação média e desvio padrão 
relativos obtidos para cada solvente testado (Tabela 
1). 
Tabela 1.  Resultados de recuperação e precisão 
obtidos utilizando diferentes eluentes na extração   

Solvente 
Fipronil* Sulfona* 

R (%) DPR % R (%) DPR % 

Ac. de etila 76.1 8.58 69.8 9.36 

Metanol 109 18.7 62.5 23.4 

Hex:Isop (3:1) 89.5 9.3 85.8 16.5 

Rec – recuperação  DPR – desvio padrão relativo 

*Vol. de amostra 100 mL de H2O; massa de cada analito: 500 ng 
e eluição com 2 mL de cada solvente 
O solvente acetato de etila apresentou os menores 
valores de DPR para ambos analitos, entretanto 
apresentou valores de recuperação inferiores ao 
preconizado pela USEPA4. A mistura hexano:álcool 
isopropílico foi o único eluente que apresentou 
valores de recuperação aceitáveis (70-110%) para 
os dois analitos considerando às especificações da 
USEPA4. 

 

Figura 1.  Gráfico demonstrando a capacidade de 
retenção de diferentes massas dos analitos. 
 
O estudo de capacidade de retenção dos analitos 
(Figura 1) mostrou que não teve diferença na faixa 
de 10 – 500 ng de massa para cada analito, 
possibilitando o emprego do método em amostras 
com baixas concentrações de fipronil e sulfona (0,1 
– 0,5 ng/mL).  

Conclusões 

A EFS provou ser uma técnica para o preparo de 
amostras aquosas, possibilitando a extração e pré-
concentração do inseticida e seu metabólito ao 
mesmo tempo, tendo baixo consumo de solvente e 
consequentemente, gera poucos resíduos.  
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