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Dados censurados à esquerda (“less-than values”)

 Frequentemente, as substâncias activas dos pesticidas têm concentrações que

estão abaixo ou próximas dos limiares considerados fiáveis para que possam ser

relatadas como valores numéricos

 Estes valores representam um desafio para a estimação da média, variância,

tendências e outros parâmetros da população.

Quais são as metodologias usuais?
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Quais são as metodologias usuais?
 Métodos de substituição, máxima verosimilhança, regressão de estatísticas de

ordem, e técnicas não paramétricas são utilizados para a estatística descritiva de

dados ambientais com valores abaixo do limite de detecção (<LD).

 Contudo, o grau de censura altera a qualidade dos resultados dos mesmos.



E quando temos níveis de censura acima dos 50%?

 Ainda dispomos de informação dada pelos percentis, podendo ser a

relação entre as variáveis determinada através de tabelas de contingência

O nosso objectivo

 O objectivo deste estudo é compreender aa relaçãorelação entre os pesticidas

encontrados nas amostras de água subterrânea (semelhanças e oposição)

e avaliar a tendência temporal dos mesmos, num caso de estudo em que

as observações estão severamente censuradas à esquerda.

 Para tal foi utilizada uma variante da Análise de Correspondências

Múltiplas (ACM) – a Análise de Correspondência Conjuntas (ACC).
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Análise de Correspondência Conjuntas
 Neste estudo, foi utilizado o pacote ‘ca’, desenvolvido para a linguagem R (Nenadić

e Greenacre 2007). ACC é um método iterativo que consiste na actualização

iterativa da diagonal principal da matriz de Burt usando o método de mínimos

quadrados ponderados

1. Procede-se à ACM, pela aplicação da AC a uma matriz de Burt

2. Do gráfico resultante, reconstrói-se os valores dos blocos da diagonal da

matriz de Burt – Matriz de Burt modificada

3. É novamente realizada a ACM, mas agora sobre a matriz de Burt modificada

4. E assim consecutivamente até se atingir os critérios de convergência.

A ACC proposta por Greenacre (2005) leva em consideração que quando se realiza
uma ACM via matriz de Burt as sub-matrizes da diagonal principal inflacionam as
distâncias entre os perfis e a inércia total.
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Área do estudo

As aluviões são constituídas por alternância de
areias finas e grosseiras ou arenitos mais ou
menos argilosos, argilas e lodos, e cuja base é
um depósito de areias com seixos e calhaus.

Existe uma resposta rápida por parte deste
sistema aquífero aos episódios de precipitação.
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Área do estudo
 O estudo foi realizado em áreas agrícolas em

que as principais culturas eram o milho, a

batata, a beterraba sacarina, o tomate e os

legumes. Um total de 126 amostras de água

foram recolhidos a partir de 18 furos na área

de estudo, com profundidades a variar entre os

15 e os 60 m.

 A amostragem foi realizada em Agosto de

2004, Março a Outubro de 2005, e Abril a

Setembro de 2006, sendo estes os principais

períodos das práticas agrícolas, tanto em

termos de aplicação de pesticidas como de

irrigação.
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Resultados
Frequência de detecção

(N=126)

 atrazina (36,51%)> alacloro =metolacloro (10,32%)> desetilatrazina (9,52%)>,

etofumesato (6,35%)> -endosulfato (5,56%)>, metribuzina = lindano (4,76%)> β-

endosulfato (3,97%)> prometrina (3,17%)> simazina (2,38%)> clorpirifos (0,79%).

Percentagem de amostras de água acima da norma de qualidade para
substâncias activas dos pesticidas (0,1 μg L−1 )

(N=126)

 atrazina (8,73%), alacloro e metolacloro (7,14%), metribuzina (4,96%),
etofumesato e lindano (3.97%), prometrina (2,38%), desetilatrazina (1,59%) e α
e β-endosulfato (0,8%)
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 atrazina (8,73%), alacloro e metolacloro (7,14%), metribuzina (4,96%),
etofumesato e lindano (3.97%), prometrina (2,38%), desetilatrazina (1,59%) e α
e β-endosulfato (0,8%)

Destas substâncias, apenas os pesticidas clorpirifos, etofumesato e
metribuzina estão aprovados neste momento em Portugal.



 No Verão e no Outono existem mais amostras de água subterrânea com um
pesticida do que com vários; contudo, no Outono verifica-se que essas frequências
são mais significativas, com 30,6% para um pesticida e 19,4% para mais pesticidas.

 Por outro lado, na Primavera, ocorrem mais frequentemente as misturas de
pesticidas nas amostras (36,1%) do que individualmente.

Resultados
MisturasMisturas

(N=126)
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Resultados
Análise Correspondência Conjuntas (ACC)

 Os herbicidas atrazina, alacloro e
metolacloro foram aprovados para o uso
no milho. Além disso, a atrazina foi
comercializada numa mistura com os
herbicidas alacloro ou metolacloro, sendo
a desetilatrazina um metabolito da
atrazina.

 A presença destes herbicidas na água
subterrânea conjuntamente com
etofumesato (usado na beterraba sacarina)
e a metribuzina (usada na batata e tomate)
demonstram a diversidade das culturas na
vizinhança dos furos.
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 Os herbicidas atrazina, alacloro e
metolacloro foram aprovados para o uso
no milho. Além disso, a atrazina foi
comercializada numa mistura com os
herbicidas alacloro ou metolacloro, sendo
a desetilatrazina um metabolito da
atrazina.

 A presença destes herbicidas na água
subterrânea conjuntamente com
etofumesato (usado na beterraba sacarina)
e a metribuzina (usada na batata e tomate)
demonstram a diversidade das culturas na
vizinhança dos furos.

Inércia total explicada de 97,7%



 A detecção conjunta dos isómeros α e β era
esperada porque ambos compõem o
insecticida endosulfato, embora em
diferentes proporções.

 A detecção deste composto e do insecticida
lindano ocorre relativamente independente
da detecção de herbicidas.

 A presença de lindano, três anos após a sua
retirada do mercado, representa
provavelmente um legado, como resultado
do seu potencial de lixiviação.
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(1 para o verão de 2004, 2 para a Primavera de 2005, 3 para
o verão de 2005, 4 para o Outono de 2005, 5 para a
Primavera de 2006, 6 para o verão de 2006 e, 7 para o
Outono de 2007)
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Resultados
ACC

 Esta dinâmica pode estar relacionada
com o período de aplicação de
pesticidas na Primavera, e com a
lixiviação desses compostos pela
irrigação e precipitação durante a
estação em que as principais culturas
estão a crescer.

 Na primavera, no final do período
chuvoso, o nível da água do sistema
aquífero aluvionar está mais próximo da
superfície devido à precipitação
acumulada e à ocorrência de chuvas.
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Conclusões
 (1) os herbicidas alacloro, atrazina, etofumesato, metolacloro, metribuzina e a

desetilatrazina foram detectados em conjunto opondo todas as categorias de
"concentração de pesticidas abaixo dos seus limites de detecção' e a detecção dos
insecticidas endosulfato e lindano. No entanto, estes insecticidas não foram
encontrados simultaneamente. O tipo de associação entre as variáveis de pesticidas
demonstra a influência do potencial de lixiviação, bem como da terra cultivada,

 (2) a co-ocorrência de pesticidas nas amostras de água subterrânea destaca a
necessidade de se avaliar no futuro o risco ambiental das misturas de pesticidas
detectadas com mais frequência na água subterrânea. Este será o próximo passo na
nossa pesquisa,

 (3) a relação das variáveis furos e períodos de amostragem com as associações
observadas nos mapas ACC, indicaram quais os pesticidas que têm uma maior
frequência de detecção conjunta
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