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Os anfíbios são considerados por alguns autores como bons indicadores de 
contaminantes ambientais devido algumas características deste grupo de animais. Pelo 
fato de algumas espécies conseguirem se adaptar a ambientes modificados como 
lavouras agrícolas, essas podem estar sendo prejudicadas devido ao uso intenso de 
alguns agrotóxicos, que tem a tendência de se bioacumular nos tecidos. Nestes 
agroecossistemas, os anuros podem ser contaminados através da ingestão de presas, 
por meio do contato com sedimentos e água e até mesmo pelo vento. A redução na 
diversidade de anfíbios ao redor de lugares úmidos, como os banhados, está 
estritamente relacionada ao desenvolvimento da atividade agrícola. Assim, o objetivo 
desse trabalho foi otimizar e validar um método para determinação de multiresíduos de 
agrotóxicos utilizando Extração em Fase Sólida, usando C18, e Cromatografia Líquida 
acoplada a Espectrometria de Massas, fonte ESI, para investigar a qualidade da água 
onde vivem os anuros e sua exposição aos agrotóxicos. A separação cromatográfica foi 
realizada numa coluna C18 (50 mm x 2,0 mm x 2,8 µm). A temperatura da coluna foi 30 
°C e a fase móvel foi composta por água ultrapura e metanol grau HPLC, ambos 
adicionados de ácido fórmico 0,1% e formiato de amônia 5 mmol L-1. Utilizou-se modo 
de eluição isocrático, com 80% metanol e 20% água, numa vazão de 0,1 mL min1 e 
tempo de análise de 11 minutos. Para validação do método, foram utilizadas as figuras 
de mérito de exatidão (REC%), precisão intermediária (inter e intraday, usando RSD%), 
linearidade (R e R2) e limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ). A exatidão e 
precisão foram determinadas em três níveis de concentração, 0,2 (LOQ), 0,4 (2xLOQ) e 
2 µg L-1 (10xLOQ). A maioria dos agrotóxicos estudados apresentaram valores de 
recuperação entre 70-120% e RSD menor que 20%, que são os valores exigidos para 
validação em análises de traços. No entanto, apresentaram resultados desfavoráveis: 
metsulfurom-metílico no nível 2xLOQ (126%) e azoxistrobina no nível 10xLOQ (61%). 
Os valores de RSD foram menores que 20% para maioria dos analitos, tanto em dias 
diferentes como no mesmo dia, exceto para pirimicarbe (32%), profenofós (23%) e 
tiabendazol (25%) em dias diferentes. No entanto, como no mesmo dia a variação foi 
menor que 20%, eles podem ser usados na quantificação. 
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Nas amostras, encontrou-se atrazina e pirimicarbe, ambos em concentração                   
0,01 ug.L-1, ciproconazol e azoxistrobina 0,05 ug L-1. O somatório total de agrotóxicos foi 
de 1,25 ug L-1. Mesmo sendo valores baixos, ressalta-se que o somatório está acima do 
limite permitido para águas segundo a legislação europeia, o que pode acarretar em 
prejuízos as espécies que vivem na água e são muito sensíveis a efeitos de 
contaminantes. Em estudo feito com exposição de anfíbios machos no início do seu 
desenvolvimento a baixas doses de atrazina, observou-se o hermafroditismo. A 
exposição de Lithobates pipiens aos agrotóxicos DDT, malation, atrazina e dieldrina 
resultou na alteração no sistema imunológico. Um próximo passo da pesquisa será 
validar métodos para estudar a bioacumulação desses compostos nesses organismos, 
relacionando essa contaminação aos efeitos causados à população de anuros. 
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