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A preocupação com a saúde e o meio ambiente tornou necessária a utilização de testes 
de avaliação de toxicidade de agrotóxicos por meio de organismo-alvo, dentre aqueles 
mais utilizados, estão as minhocas. O fipronil (fenil-pirazol) é um agrotóxico 
toxicologicamente classificado como altamente tóxico, de amplo espectro e utilizado no 
controle de insetos. O objetivo foi avaliar o efeito de diferentes doses de fipronil em 
substrato utilizando como organismo alvo, a minhoca Eisenia foetida. Este estudo foi 
realizado dividido em três partes: confecção do minhocário e análise do húmus. 
Posteriormente foram realizados os testes de avaliação do fipronil para as minhocas  no 
Laboratório das Faculdades ITES – Taquaritinga para determinação das concentrações 
tóxicas de fipronil (0,000; 0,0032; 0,0160; 0,0320; 0,0640 e 0,0960 gramas de fipronil/5 
mL) e testes definitivos para determinação da toxicidade aguda do produto seguindo as 
normas da ABNT (NBR15537 - 2014). O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, com seis tratamentos (concentrações de fipronil) e cinco repetições com 
10 minhocas cada, os dados foram analisados com o software  para análises estatísticas 
AgroEstat (BARBOSA e MALDONADO JÚNIOR, 2015).Como resultado houve a 
produção de húmus no decorrer dos 40 dias, quanto a análise do substrato e do húmus, 
verificou-se alteração do pH de 7,86 (início do experimento) para 6,95 (40 dias); e o 
húmus gerado a partir de compostagem mostrou-se um produto com pouca diminuição 
dos minerais fósforo, potássio, cálcio e magnésio. De acordo com a análise estatística 
para diferentes doses de fipronil aplicadas ao substrato, foram verificados efeitos para 
o peso final das minhocas, sendo que a dose 0,0960 g de fipronil/5mL foi a mais 
sensível, caso a exposição fosse por tempo prolongado (intoxicação crônica), a 
diferença de peso esperado seria sempre crescente. O teste ecotoxicológico indicou 
que o fipronil possui efeito de toxicidade aguda para as minhocas da espécie Eisenia 
foetida. 
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