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Introdução/Objetivos

O mercado brasileiro de agrotóxicos é o maior do mundo e dentre os agrotóxicos utilizados
está o inseticida fipronil1. O mel é um produto alimentício originário de diferentes floradas, e a
ingestão de fipronil através da coleta de pólen e néctar pelas abelhas melíferas é capaz de
afetar a função motora das abelhas ou causar a mortandade destes insetos2. Assim, a
utilização inadequada de agrotóxicos como o fipronil, pode apresentar riscos ao meio ambiente
e também à saúde, pois pode ser introduzido na cadeia alimentar pelas abelhas através do
mel. Neste trabalho um novo método empregando microextração líquido-líquido dispersiva
(DLLME) seguido por cromatografia líquida acoplada ao detector por arranjo de diodos (HPLC-
DAD) para determinação de fipronil em amostras de mel foi proposto

Metodologia

A DLLME foi a técnica de preparo de amostra utilizada para extração e pré-concentração do
fipronil. A fim de se obter boas recuperações, o efeito de diferentes parâmetros como o tipo e o
volume dos solventes extrator e dispersor, pH da amostra e efeito da concentração de sal,
foram otimizados. Após a otimização, o procedimento de extração foi: injeção rápida da mistura
de 2,0 mL do solvente dispersor (acetonitrila) e 100 µL do extrator (tetracloreto de carbono) em
uma solução aquosa de mel, formando assim uma solução turva. O analito foi extraído na
microgota do solvente extrator, que após centrifugação foi sedimentada e retirada com uma
seringa. O solvente foi evaporado e o extrato redissolvido em 100 µL de metanol. As análises
foram realizadas por cromatografia líquida acoplada ao detector por arranjo de diodos.

Resultados e Discussão

As condições cromatográficas foram otimizadas, e a separação foi realizada no modo
gradiente, devido à grande quantidade de interferentes presentes na matriz (Figura 1). A fase
móvel utilizada foi composta por acetonitrila e água ultrapura. A identificação do fipronil foi
realizada com base no seu tempo de retenção, por comparação entre os espectros em
ultravioleta do composto na solução padrão e do espectro do pico na amostra, bem como pelos
testes de pureza de pico.

Figura 1: Cromatograma em 280 nm da solução padrão de fipronil (tracejado) e da amostra de
mel fortificado (linha).

O método foi validado de acordo com parâmetros sugeridos pela ANVISA3. Os limites de
detecção e quantificação do fipronil foram de 0,01 mg/kg e 0,03 mg/kg, respectivamente. O
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método apresentou linearidade entre 0,03 e 0,25 mg/kg com  valor de r>0,99 para a curva
trabalho. A exatidão foi avaliada em termos de recuperação, com amostras do branco da matriz
fortificadas em 3 níveis e as recuperações obtidas foram satisfatórias. A precisão foi avaliada
em termos de repetibilidade, e os desvios padrão relativos foram menores que 11,2%. O efeito
matriz foi avaliado através da comparação entre as áreas do fipronil no extrato fortificado e no
solvente, onde se observou um baixo efeito matriz (Tabela 1).

Tabela 1: Resultados de exatidão, precisão intralaboratorial e efeito matriz em 3 níveis de
fortificação

Nível de
fortificação

(mg/kg)
Recuperação

(%)
RSD
(%)

Efeito
Matriz

(%)

0,03 72,5 11,2 101,1

0,06 70,7 7,3 92,8

0,15 101,1 7,1 98,5

Considerações Finais ou Conclusão

O método foi adequado para a extração e determinação de fipronil em amostra de mel, e
mostrou-se exato e preciso, atendendo aos critérios de validação.
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