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Introdução 

Os compostos químicos vêm sendo utilizados para 
melhorar e aumentar a produtividade agrícola, 
sendo que o abandono ou a redução do uso desses 
produtos pode vir a acarretar sérios problemas 
como, por exemplo, aumento nos custos de 
produção, queda na produção agrícola, elevação 
dos preços, dentre outros.

1
 O estado de São Paulo é 

o maior consumidor de agrotóxicos para o cultivo de 
cana-de-açúcar, o qual produz aproximadamente 
346 milhões de toneladas/ano. Nesta cultura, o uso 
intenso de agrotóxicos pode comprometer a 
qualidade das águas, solos e sedimentos, já que 
uma parcela considerável do total aplicado atinge as 
matrizes ambientais.

2
 Um desses agrotóxicos é o 

fipronil, o qual  é considerado um composto estável 
a temperatura ambiente, possuindo de baixa a 
moderada solubilidade em água, preferindo assim 
matrizes orgânicas.
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A perda por lixiviação depende das características 
dos agrotóxicos, do tipo de solo, do clima, 
temperatura, entre outros

.4
 Moléculas que são 

mineralizadas rapidamente e aquelas que estão 
altamente sorvidas no solo tendem a apresentar um 
baixo potencial de lixiviação. De forma geral, os 
principais fatores que influenciam na lixiviação dos 
agrotóxicos no solo são a solubilidade da molécula 
em água, o tempo de meia vida e a textura e 
estrutura do solo.
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Este trabalho teve como objetivo verificar a 
ocorrência do agrotóxico Fipronil e de seus 
metabólitos (Fipronil sulfona, Fipronil sulfide e 
Fipronil dessulfinil) em águas de seis corpos 
aquáticos localizados na Bacia Hidrográfica do 
Turvo/Grande. 
A extração e quantificação dos agrotóxicos foram 
realizadas com algumas modificações a partir do 
método proposto por U.S.Geological Survey O-1126-
02. As amostras foram filtradas a vácuo em filtro de 
fibra de vidro e pré-concentradas em cartuchos de 
C18. Para a extração e pré-concentração dos 
analitos foi utilizada a técnica de SPE. Nos 
cartuchos foi percolado 500mL de amostra de água 
e a eluição foi realizada com 1mL de acetato de 
etila, posteriormente injetou-se 2µL no GC-MS. Foi 
utilizado em todas as amostras o padrão interno 
Phenanthrene-d10 e Diazinon-d10 como surrogate 
para checar a concentração das amostras, já que 
perdas de analitos durante o processo de extração 
podem ocorrer. 
 

Resultados e Discussão 

Através do índice GUS (Groundwater Ubiquity 
Score), o qual é utilizado para determinar o potencial 
de lixiviação de agroquímicos baseando-se no 
tempo de meia vida do agrotóxico no solo e o 
coeficiente de adsorção do carbono orgânico, foi 
possível verificar a persistência da molécula no solo 
e a força envolvida no impedimento da lixiviação do 
agroquímico conforme tabela 1. 
Tabela 1: Avaliação do risco de contaminação de águas 
superficiais, adotando critérios de GUS. 

Agrotóxicos log Koc (mL/g) t1/2 (dias) GUS 

Fipronil 2,9 140 2,35 

F. Sulfona 3,6 712 1,14 

F. Dessulfinil 3,1 388 2,32 

F. Sulfide 3,4 588 1,65 

De acordo com a classificação do índice GUS, 
valores inferiores a 1,8 apresentam baixo potencial 
de lixiviação, valores superiores a 2,8 indicam um 
elevado potencial de lixiviação e valores entre 1,8 e 
2,8 significa que as moléculas se encontram em 
uma zona de transição. Para todas as amostras 
analisadas nas águas dos seis corpos aquáticos, 
não foram encontrados resíduos de Fipronil e seus 
metabólitos, corroborando assim com os critérios do 
índice GUS. 

Conclusões 

Através do índice de GUS, pode-se concluir, 
conforme indicado na Tabela 1 que os metabólitos 
fipronil sulfona e fipronil sulfide apresentam 
improvável lixiviação, já o agrotóxico fipronil e o 
metabólito fipronil dessulfinil se encontram na zona 
de transição, isso indica que provavelmente os 
analitos possuem maior afinidade com o solo, ou se 
lixiviados devem se ligar ao sedimento. Resíduos de 
fipronil e seus metabólitos em águas dos rios 
estudados não foram encontrados. 
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