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  Bisfenol A (BPA) é um composto produzido em grande escala, visando principalmente a 

produção de policarbonato, resinas epóxi e retardante de chama
1,2,3

. O uso de seus produtos 

muitas vezes implica em contato do BPA com humanos, onde existem implicações como 

desregulação endócrina e até mesmo desenvolvimento de câncer. O BPA também pode migrar 

para o ambiente, seja em águas e também para o solo. Assim, faz-se necessário o 

desenvolvimento de métodos analíticos para determinar concentrações de BPA em amostras 

ambientais.  

Estes métodos necessitam de validação, processo que envolve etapas como verificação de 

sensibilidade, seletividade, precisão e exatidão, entre outros fatores. A etapa de exatidão, por 

exemplo, que verifica o quanto o método apresente valores próximos aos reais, pode ser realizada 

de três diferentes maneiras: comparação com material certificado de referência, comparação com 

outro método já validado, ou pela técnica de adição-recuperação. Destes, a adição-recuperação 

(também conhecida como fortificação) é a mais utilizada, devido a indisponibilidade e/ou alto 

custo de materiais de referência e a dificuldade de reprodução de outros métodos. 

A fortificação consiste na adição proposital de quantidade conhecida de analitos em uma 

massa conhecida de amostra, desenvolvendo uma amostra contaminada com concentração 

conhecida de analito. Desta forma, o método desenvolvido é aplicado a amostra fortificada e a 

exatidão é analisada. 

A fortificação, no entanto, precisa ser realizada de maneira a permitir ao analito 

adicionado, condições idênticas de interação com a matriz se comparado ao analito natural. 

Porém, métodos vêm sendo desenvolvidos desconsiderando estudos sobre este fato, 

principalmente quanto ao tempo de incubação dos analitos com a matriz, desprezando possíveis 

interações como adsorções e processos de transporte.  

Estudos mostram (Fig. 1) que o tempo de incubação de BPA em solo é muito importante 

na compreensão da recuperação dos analitos adicionados. Em menos de 30 dias, a disponibilidade 

de extração cai para uma faixa de 20 a 50% em solos de diferentes composições. 
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Fig. 2. Recuperação de BPA em função do tempo de incubação em diferentes solos 

 

O problema de fortificações inadequadas é o desenvolvimento de métodos aparentemente 

mais sensíveis, mas que causam erro severo na averiguação de concentrações de analitos em 

amostras reais, como apresentado na Figura 2.  

 
Fig. 3. Exemplos de curvas de calibração que utilizam de diferentes técnicas de fortificação 

 

Percebe-se então a necessidade de desenvolver estudos mais abrangentes sobre diferentes 

técnicas de fortificação para garantir a validação de métodos para determinação de variados 

compostos em solo. 
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