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Introdução 

A toxicidade é relativamente baixa a nível tópico, 
porém o DDT atravessa com facilidade o 
exoesqueleto dos insetos. No ser humano é 
altamente tóxico quando submetido à inalação por 
via respiratória ou por contaminação de alimentos 
por via digestiva. Por ser um composto que se                     
mostra altamente solúvel em gorduras, apresenta 
considerável absorção nos tecidos da pele e lenta 
metabolização, por isso acumula-se na cadeia 
alimentar e nos tecidos adiposos

1
. O método 

desenvolvido consistiu em otimizar a separação 
cromatográfica, empregando o CG com detector 
ECD, determinou-se a linearidade do detector, o 
limite de detecção e avaliou-se as recuperações  
dos pesticidas DDT e DDE presentes em amostras 
de peixe fortificadas. As recuperações foram 
efetuadas, transferindo-se 5,0g desta, seguido pela 
adição de 10,0 mL de uma mistura de solventes, 
composta por acetona e acetato de etila 1:1 (v/v), 
para um frasco de 100 mL. Este foi submetido à 
agitação em banho de ultrassom por 15 minutos, 
seguido por centrifugação e evaporação do solvente. 
O resíduo obtido foi solubilizado em 2,0 mL de 
acetato de etila, seguido pela transferência para um 
vial de 2,0 mL, com auxílio de uma coluna contendo 
sulfato de sódio anidro. Um µL da alíquota obtida foi 
injetado no sistema de cromatografia gasosa 
equipado com autosample e ECD. 

Resultados e Discussão 

Como pode ser observado na Figura 1, à otimização 
cromatográfica mostrou-se adequada para separar o 
DDE do DDT. O novo método apresentou limite de 
detecção de 0,49 e 0,98 µg L

-1
 para o DDT e DDE, 

respectivamente. A linearidade do detector foi 
determinada entre as concentrações de 0,49 a 125 
µg L

-1
 com um r

2 
de 0.9997 e 0,9999 para o DDE e 

DDT. O emprego dos solventes acetato de etila e 
acetona, propiciaram recuperações maiores que 
77% (m/v), com um desvio padrão relativo de 1,9%, 
para o DDE e DDT, respectivamente
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. 

 

   
Figura 1- Cromatograma da solução-padrão de DDT,DDD e DDE  

 
 Os níveis de concentrações de pesticidas 
determinados em amostras de peixe variaram de 
0,053 a 0,42

 
e 0,27 a 0,85 µg kg

-1
 para o DDE e 

DDT, respectivamente.  Esses valores são inferiores 
aos limites estabelecidos pela legislação brasileira. 
Desta forma pode-se inferir que o método é 
extremamente simples e adequado para a 
realização destas determinações.  

Conclusões 

O novo método otimizado mostrou-se adequado 
para efetuar as determinação dos níveis de 
concentrações de DDE e DDT em diferentes 
amostras de peixe empregando a acetona/acetato 
de etila como solvente para extração dos mesmos, 
assistido por banho de ultrassom. Os níveis de DDT 
e DDE foram baixos na maioria das espécies 
analisadas, uma vez que o limite tolerável para 
peixes (músculo) é de 5,0 mg.kg

-1
 para ambos, 

estando as amostras dentro do limite máximo 
aceitável pela Agência de Proteção Ambiental 
Americana (EPA).  
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