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RESUMO 

Comparação de método de imputação para dados de precipitação diária 

As principais causas da redução da produtividade agrícola são os eventos climáticos, e 

a variável meteorológica de grande importância para a produção agrícola é a precipitação. 

Alguns dos problemas das bases de dados meteorológicos são a descontinuidade e dados 

faltantes. Nesse sentido, os dados de precipitação em ponto de grade (Gridpoint), são uma 

excelente fonte de informações em pesquisas climatológicas. Para superar os problemas de 

dados faltantes e construir um banco de dados completos é necessário um processo de 

imputação. Portanto, o objetivo do trabalho foi comparar metodologias de imputação, utilizou 

abordagens univariada e múltipla, e comparou o desempenho em termos de imputação em 

diferentes cenários de dados faltantes e utilizou a raiz do erro quadrático médio (RMSE) 

como métrica. Para séries de precipitação diária que tinham dados faltantes foi realizado a 

imputação pelo método imputação múltipla por equações encadeadas (MICE), utilizando a 

informação de mês, ano e precipitação em ponto de grade. Foram utilizados quatro modelos, 

nos quais a precipitação diária dependia de: mês; mês e ano; precipitação em ponto de grade; 

mês, ano e precipitação diária em ponto de grade. Utilizou-se a raiz do erro quadrático médio 

(RMSE) como métrica e para verificar as imputações, analisou-se a semelhança entre os 

dados observados e os dados imputados pelo Teste de Kolmogorov-Smirnov e pelos gráficos 

da média e variância das imputações. O modelo com o maior número de variáveis foi 

escolhido para imputar os dados faltantes das séries de precipitação diária. Nesse trabalho, o 

uso de dados de precipitação em ponto de grade mostrou ser na imputação de dados de séries 

de precipitação diária. Para uma série de precipitação diária completa, concentra-se na 

comparação e avaliação de métodos de imputação nas abordagens univariada e múltipla, para 

dados de precipitação diária. Na abordagem univariada, utilizou-se diferentes configurações 

filtro de Kalman, Média Móvel Ponderada e Decomposição Sazonal. Na abordagem múltipla, 

utilizou-se o método MICE, com diferentes modelos. Os dados faltantes foram estimados em 

uma série de precipitação diária, em que os dados faltantes foram gerados de maneira 

aleatória e em trechos e utilizou-se a raiz do erro quadrático médio (RMSE) como métrica. Os 

resultados identificaram que o método de Filtro de Kalman forneceu os menores valores de 

RMSE, para todos os cenários de dados faltantes. A aplicação do algoritmo Filtro de Kalman 

produziu melhores estimativas para os valores diários de precipitação. O Filtro de Kalman 

pode ser uma importante metodologia para imputação de dados de precipitação diária, 

garantido uma série temporal completa para análises de vários setores, dentre eles a 

agricultura. 

Palavras-chave: Dados faltantes, Filtro de Kalman, MICE, Ponto de grade 
  



10 
 

ABSTRACT 

Comparison of imputation method for daily precipitation data  

The main causes of the reduction of agricultural productivity are the climatic events, 

and the meteorological variable of great importance for the agricultural production is 

precipitation. Some of the problems of meteorological databases are discontinuity and missing 

data. In this sense, grid point precipitation (Gridpoint) data is an excellent source of 

information in climatological research. To overcome missing data problems and build a 

continuous database, an imputation process is required. Therefore, this work has the objective 

of comparing two imputation methodologies, using the MICE method and the Kalman filter, 

and comparing the performance in terms of imputation in different scenarios of missing data, 

using root mean square error (RMSE) as metric. For series of daily precipitation that had 

missing data, imputation was carried out by the multiple imputation method by chain 

equations (MICE), using the information of month, year and precipitation in grid point. Four 

models were used, in which the daily precipitation depended on: month; month and year; 

precipitation in grid point; month, year and daily precipitation in grid point. The root mean 

squared error (RMSE) was used as a metric and to verify imputations, the similarity between 

the observed data and the data imputed by the Kolmogorov-Smirnov test and the mean and 

variance imputation graphs were analyzed. The model with the largest number of variables 

was chosen to impute missing data from the daily precipitation series. In this work, 

precipitation data in grid point showed the importance and advantages of their use as 

information in imputation of daily precipitation series data. For a complete daily precipitation 

series, it focuses on the comparison and evaluation of imputation methods in the univariate 

and multiple approaches for daily precipitation data. In the univariate approach, we used 

different Kalman filter configurations, Weighted Moving Average, and Seasonal 

Decomposition. In the multiple approach, the MICE method was used, with different models. 

The missing data were estimated in a series of daily precipitation, in which the missing data 

were generated randomly and in sections, and the root mean square error (RMSE) was used as 

a metric. The results identified that the Kalman Filter method provided the lowest RMSE 

values for all missing data scenarios. The application of the Kalman filter algorithm produced 

better estimates for the daily values of precipitation. The Kalman Filter can be an important 

methodology for imputation of daily precipitation data, ensuring a complete time series for 

analysis of several sectors, among them agriculture. 

Keywords: Missing data, Kalman filters, MICE, Gripoint 
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1. INTRODUÇÃO 

A agricultura é uma das mais antigas e importantes atividades para o ser humano, 

sendo considerada fonte de matérias-primas, alimentos e energia. No entanto, muitos riscos 

ameaçam em maior ou menor grau todas as cadeias do agronegócio, basicamente são cinco 

grandes riscos: risco de produção, mercado, financeiro, legal e humano. Entre esses, os riscos 

de produção e de mercado apresentam maior impacto na renda, pois não estão sob controle 

dos produtores rurais (BRISOLARA, 2013). 

Basicamente, os riscos de produção estão relacionados às adversidades climáticas, 

pragas, incêndio, doenças ou uso inadequado de tecnologias (BRISOLARA, 2013). Sendo 

que as principais causas da redução da produtividade agrícola são os eventos climáticos. 

Secas, geadas, chuvas excessivas, chuvas de granizo afetam diversas culturas em diferentes 

estágios de desenvolvimento (OZAKI, 2008). Além disso, a precipitação é considerada a 

variável meteorológica de grande importância para a produção agrícola (TEODORO et al., 

2016) 

Ao longo dos anos, várias ferramentas de gerenciamento de riscos foram 

desenvolvidas para minimizar o impacto do clima na produção agrícola, entre elas, o seguro 

rural (HARWOOD et al., 1999). Além de minimizar os riscos de perda na agricultura, o 

seguro rural fornece a recuperação da capacidade financeira do produtor em caso de danos 

causados por eventos naturais extremos (OZAKI, 2005). 

No Brasil, a partir de 2003, iniciou uma participação governamental mais forte no 

seguro rural com a aprovação da Lei 10.823. Essa Lei, autorizou o Poder Executivo a 

conceder a subvenção econômica ao prêmio do seguro rural, por meio do qual o Governo 

Federal arca com parcela dos custos de aquisição da apólice de seguro, tornando-a mais 

acessível aos produtores rurais (BRASIL, 2003). E em 2005, o Programa de Subvenção ao 

Prêmio do Seguro Rural (PSR), instituído pelo Decreto nº 5.121/2004, que regulamentou a 

mencionada Lei, vem auxiliando milhares de produtores a contratar o seguro, como forma de 

se precaverem contra perdas financeiras decorrentes das adversidades climáticas (BRASIL, 

2005). 

De acordo com o MAPA (2019), atualmente 25% da área do Brasil é segurada, no 

qual o número de apólices de seguro rural passou de 21 mil para 63 mil entre os anos de 2006 

a 2018, sendo que a maioria das apólices são do estado do Paraná (38%). Em 2018, foram 

atendidos mais de 15 mil produtores, com mais de 21 milhões de hectares de área segurada, 

sendo que 98% da área é de grãos no estado do Paraná. 
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No entanto, o seguro de rural apresenta alguns problemas, entre deles a ausência de 

séries históricas longas e completas, consequentemente, resultando em altos custos de vendas 

de apólices de seguro rural e também desencorajando a oferta de produtos pelas companhias 

seguradoras (COBLE e KNIGHT, 2002; GOODWIN, 2001; QUIGGIN et al., 1993; 

QULGGIN et al., 1993; SKEES e REED, 1986; SMITH e GOODWIN, 1996b). 

No Brasil existem várias bases de dados meteorológicos, de diferentes instituições 

(TSUKAHARA et al., 2010). No entanto, há problemas de continuidade, completude, 

preenchimento de falhas, entre outros. Na etapa de tempo mensal, os problemas de dados são 

menores do que aqueles com resolução diária (CARVALHO et al, 2017). Sendo que o 

conjunto de observações de precipitação com longa série temporal são raros devido as 

mudanças frequentes na localização dos observatórios em localicadades próximas, o que 

resulta em fragmentação ou inconsistência da série de dados (VICENTE-SERRANO et al. 

2010).  

Os dados do ponto de grade, baseados em conjunto de observações, são uma 

excelente fonte de informações em pesquisas climatológicas. Esses conjuntos de dados em 

ponto de grade disponíveis, são baseados em dados observados por estações meteorológicas e 

em dados de satélite e vêm sendo amplamente utilizados na última década, em especial em 

trabalhos climatológicos que envolvem análises espaciais, minimizando problemas com 

limitações de dados faltantes e irregularidade de cobertura espacial (GONCALVES et al., 

2009; CARDOSO, QUADRO, 2017). Uma vantagem adicional dos dados de pontos da grade 

é que longas séries temporais estão disponíveis para muitas variáveis climáticas (SILVA et 

al., 2007).  

Os modelos agrometeorológicos de apoio a decisão agrícola podem gerar resultados 

comprometedores aos agricultores, se as séries climáticas não forem contínuas (WISSMANN 

et al., 2006). De acordo com diversos autores, entre os quais Daly et al. (2004), Feng, Hu e 

Qian (2004) e Vicente-Serrano et al. (2010), para superar esses problemas e para construir um 

banco de dados contínuo para análise é necessário um processo de imputação e controle de 

qualidade dos dados de precipitação. 

Na década de 70, iniciaram-se várias técnicas estatísticas para substituição dos dados 

faltantes, estes métodos são conhecidos na literatura como métodos de imputação de dados 

faltantes ou métodos de substituição de dados faltantes, os quais são classificados como 

simples e múltiplos. Os métodos de imputação simples consistem em estimar, apenas uma 

vez, cada valor em falta por algum método estatístico utilizando as informações presentes no 

conjunto de dados, e assim se obtém-se um banco de dados completo para as análises 
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(RUBIN 1976, 1978). Os métodos de imputação múltipla surgiram na literatura como 

tentativa de controlar o viés fornecido pelas estimativas ao se utilizar os métodos estatísticos 

com o restante dos dados. Estes métodos refletem a incerteza sobre as estimativas dos dados 

faltates ao substituir cada valor faltante por um conjunto de valores razoáveis sobre o valor a 

ser imputado (SILVA, 2012). 

As primeiras técnicas de imputação simples são: imputação pela média ou pela 

mediana da variável, imputação pelo vizinho mais próximo, imputação hot deck, imputação 

pela regressão linear e imputação por meio da máxima verossimilhança.  

Nos métodos de imputação múltipla, um dos destaques foi o método proposto  por 

Rubin (1987), em que cada valor faltante é substituído por um conjunto de valores plausíveis, 

o que representa a incerteza sobre o valor a ser imputado. A partir disso, duas abordagens 

gerais para imputar dados multivariados surgiram: modelagem conjunta (JM) (SCHAFER, 

1997a) e especificação totalmente condicional (FCS), também conhecido como imputação 

múltipla por equações encadeadas (MICE) (VAN BUUREN e GROOTHUIS-OUDSHOORN, 

2011). 

O MICE é uma abordagem flexível e prática para lidar com dados perdidos (WHITE 

et al., 2011), além disso, uma característica importante dessa técnica é sua capacidade de lidar 

com diferentes tipos de variáveis (contínua, binária, categórica), porque cada variável é 

imputada usando seu próprio modelo de imputação (VAN BUUREN, STEF AND 

OUDSHOORN, 1999; VAN BUUREN e OUDSHOORN, 2000; VAN BUUREN e 

GROOTHUIS-OUDSHOORN, 2011). 

As técnicas de imputação, citadas acima, depende de correlações entre variáveis 

(MORITZ e BARTZ-BEIELSTEIN, 2017). Um desafio especial na pesquisa de imputação é a 

imputação de séries temporais univariada (MORITZ et al., 2015a), para isso algoritmos de 

imputação de série temporal univariados eficazes precisam empregar as correlações 

intertemporais (MORITZ e BARTZ-BEIELSTEIN, 2017).  

Uma ampla variedade de técnicas de imputação estatística baseadas em ARIMA e 

modelos estruturais, metodologia de média móvel, e as técnicas simples e complexas de 

interpolação estão sendo bem-sucedidos na imputação de valores omissos para diferentes 

tipos de dados (MORITZ e BARTZ-BEIELSTEIN, 2017). Há poucos estudos de imputação 

de séries temporais univariadas, em que faltam bons artigos de visão geral com comparações 

de diferentes algoritmos (MORITZ et al., 2015a). 

Algumas das técnicas de imputação de séries temporais são: Interpolação, Filtro de 

Kalman, Persistência, Média Móvel Ponderada, Imputação Clássica, Amostra Aleatória, 
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Decomposição Sazonal e Sazonalidade por partes. Atualmente, essas técnicas de imputações 

são exclusivas para séries temporais univariados e inclui várias opções/algoritmos possíveis 

para sua implementação (DEMIRHAN e RENWICK, 2018; MORITZ e BARTZ-

BEIELSTEIN, 2017).   

Portanto, esse trabalho tem como objetivo comparar duas metodologias de 

Imputação, usamos o método MICE e o Filtro de Kalman, comparando-se o desempenho em 

termos de imputação em diferentes cenários de dados faltantes. Para isso, dois artigos são 

apresentados nos capítulos seguintes. 

No primeiro artigo, organizou-se um banco de dados com os valores de precipitação 

diária, mês, ano e precipitação diária em ponto de grade. Assim, utilizou-se a metodologia de 

Imputação Múltipla por Equações Encadeadas, utilizando o método MICE para fazer 

imputações de valores diários de precipitação diária, criando diferentes séries incompletas, 

com diferentes preditores. Os resultados obtidos foram comparados, comumente utilizados na 

estimativa de dados faltantes, para estações climatológicas, que tem dados faltantes, 

localizadas no Paraná. 

No segundo artigo, concentrou-se na comparação e avaliação de métodos de 

imputação nas abordagens univariada e múltipla, para dados de precipitação. Na abordagem 

univariada, utilizou-se diferentes configurações filtro de Kalman, Média Móvel Ponderada e 

Decomposição Sazonal. Na abordagem múltipla, utilizou-se o método MICE, com diferentes 

modelos. Para os algoritmos MICE, construiu-se um banco de dados com os valores de 

precipitação diária, mês, ano e precipitação diária em ponto de grade.  

 

1.1 Conceitos e Definições 

1.1.1. Dados de Precipitação 

O monitoramento da precipitação é uma tarefa indispensável para compreensão das 

características da região para o desenvolvimento das pesquisas e para diversos setores, como 

agricultura, florestal, para o planejamento ambiental e também para o estudo das mudanças 

climáticas, uma vez que referencia a pluviometria regional ao longo do tempo (FRITZSONS 

et al., 1997; MOL, 2005). 

Para monitorar a precipitação, há dois tipos de estações meteorológicas de superfície: 

as Estações Meteorológicas Convencionais e as Estações Meteorológicas Automáticas. As 

Estações Meteorológicas Convencionais exigem a presença diária do observador 
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meteorológico para coleta de dados. A Estação Meteorológica Automática com a coleta de 

dados totalmente automatizada. Nesse tipo de estação os sensores captam por um sistema de 

aquisição de dados, possibilitando que o armazenamento e o processamento dos dados sejam 

informatizados (Galina e Verona).   

As estações climatológicas podem ser classificadas como: Estações Climatológicas 

Principais e Estações Climatológicas Ordinárias. As Estações Climatológicas Principais 

medem todos os elementos meteorológicos, enquanto as Estações Climatológicas Ordinárias 

fornecem somente algumas informações meteorológicos. São Estações Climatológicas 

Ordinárias: Estações Agrometeorologias, Estações Meteorológicas Aeronáuticas e os Postos 

Pluviométricos. Todas as demais estações com qualidades distintas enquadram-se como 

Estações Especiais, tais como: Estações Ozonométricas, Micrometeorológicas, Actiométricas, 

de Radar, de recepção de dados de Satélites, Plataformas automáticas, etc (VIANELLO & 

ALVES, 1991). 

Os postos pluviométricos são destinados à coleta de chuvas (SENTELHAS et al., 

2000). Nesses postos, em posições geográficas específicas, a forma mais utilizada para a 

execução de dados é a construção e a manutenção de uma rede. Os dados de precipitação de 

postos pluviométricos são coletados periodicamente para verificação da quantidade de 

precipitação nesse local (CONTI, 2001).  

Na década de 60, o surgimento de satélites meteorológicas possibilitando o 

monitoramento de extensas áreas da superfície terrestre e oceânica, auxiliando na busca de 

informações sobre áreas de pouca ou nenhuma informação. Os radares meteorológicos 

conseguem captar a distribuição espacial da precipitação, no entanto, a qualidade dos seus 

dados deve ser investigada constantemente, pois o equipamento apresenta dificuldades de 

calibração de um local para outro. Desde então, diversas técnicas de estimativa de 

precipitação utilizando dados de satélite estão sendo desenvolvidas. A eficácia de algumas 

técnicas varia de acordo com a sua finalidade e com os tipos de precipitação que se deseja 

identificar, sendo possível distinguir com certa confiabilidade as situações de chuva e não 

chuva (SANTOS, J A S, 2012). 

O uso da estimativa de precipitação por satélite é uma missão de vários institutos de 

pesquisas. O Climate Prediction Center (CPC) da National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) veem melhorando a análise precipitação diária, para auxiliar os 

monitoramentos em tempo real e estudos de variabilidade climática. O CPC produz 

rotineiramente análises de precipitação diária em ponto de grade (gridpoint) com diferentes 

calibres. São monitoramentos em tempo real, sendo essas informações disponibilizadas em 
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um contexto histórico, dessa forma sendo uma análise aprimorada para a verificação das 

previsões e estudos do clima (HIGGINS et al. , 2000). Os dados de ponto de grade são séries 

temporais longas que estão disponíveis para muitas variáveis climáticas. Todos os conjuntos 

de dados podem ser acessados selecionando em um formato de campos apropriados 

(TROUET e OLDENBORGH, 2013). 

 

1.1.1.1. Dados Faltantes 

A ausência de registros meteorológicos é um problema frequente na maioria das 

séries climatológicas brasileiras (TSUKAHARA et al., 2010). Existem vários fatores que 

podem influenciar na ausência ou no erro de dados de uma estação meteorológica, dentre elas 

são: a ausência do observador, as falhas nos sensores, a calibração dos equipamentos, as 

falhas nas transmissões dos dados, a manutenção nos sistemas, perda das anotações ou das 

transcrições dos registros pelos operadores e intervenção de agentes externos (OLIVEIRA et 

al., 2010b; STRECK et al., 2009; TSUKAHARA et al., 2010).  

 Os equipamentos de estações meteorológicas são instalados ao ar livre e, 

consequentemente, sujeitos às condições naturais do meio ambiente. A ação de animais 

próximos aos equipamentos e fortes mudanças no tempo podem atrapalhar as leituras dos 

sensores, causando falhas no armazenamento dos dados. Ademais, os sensores são aparelhos 

eletrônicos e estão sujeitos a falhas. Sendo assim, as condições naturais do meio ambiente e 

problemas técnicos podem interferir na leitura e armazenamento dos dados observados. (HUI 

e et al., 2004; VENTURA, 2012). 

Nas estações meteorológicas convencionais, em que o observador anote as medidas 

captadas pelos equipamentos, pode acontecer problemas, um deles sendo que o  observador 

não realiza alguma leitura do equipamento, em determinado horário ou dia, provocando falhas 

nos registros dos dados (VENTURA, 2012). Para as estações que as medições são 

automáticas podem falhar, seja devido à falha do próprio instrumento ou na transmissão dos 

dados (TARDIVO e BERTI, 2014). Falhas também podem ocorrer por avaria, desligamento 

de equipamentos, manutenção, calibração, limitações físicas ou fenômenos climáticos (HUI et 

al., 2004). 
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1.1.2. Mecanismos e Padrão de Dados Faltantes 

Os mecanismos de dados faltantes descrevem possíveis relações entre variáveis 

medidas e a probabilidade da ausência desses dados. Embora os mecanismos de dados 

faltantes não ofereçam uma explicação causal para os essa ausência, eles representam relações 

matemáticas genéricas entre os dados e a falta (por exemplo, em um desenho de pesquisa, 

pode haver um relacionamento sistemático entre o nível de escolaridade e a propensão para 

falta de dados. Segundo os métodos de imputação desenvolvidos por Rubin (1976) e Rubin 

(1978), os dados faltantes são estimados de acordo com o mecanismo que gerou a falta e o 

padrão do seu comportamento. 

A ocorrência de dados faltantes em banco de dados geralmente obedece a um 

mecanismo que aponta as condições de geração dos dados faltantes. A principal terminologia 

de classificação foi criada por Rubin (1976) e define três mecanismos teóricos gerais 

extensamente utilizados na literatura: 

 

 Ausência Totalmente Aleatória (Missing Completely at Random - MCAR); 

 Ausência Aleatória (Missing at Random - MAR); 

 Ausência Não-Aleatórias (Not Missing at Random - NMAR). 

 

A MCAR ocorre quando a os dados faltantes não tem relação com alguma outra 

variável medida e com a própria variável em falta. Assim, a perda dos dados não está 

relacionada que não foi medida e nem com variáveis que possam ser medidas no decorrer das 

medidas, ocorreu simplesmente por conta de fatores inesperados (LITTLE, RA e RUBIN, 

2002). Portanto, os pontos de dados faltantes ocorrem inteiramente de forma aleatória 

(MORITZ et al., 2015a). 

A MAR ocorre de forma aleatória indicando que a perda da observação ocorreu 

devido à alguma informação contida no conjunto de dados, ou seja, os dados faltantes 

dependem apenas de informações observadas, disponíveis para análise e correlacionadas com 

a variável que possui dados faltantes. Assim sendo, a MAR ocorre em que a probabilidade de 

uma variável ter dados faltantes depende apenas das informações disponíveis (LITTLE e 

RUBIN, 2002; RUBIN, 1976). 

Por fim, ambas as suposições são violadas se a probabilidade de falta variar e não for 

caracterizada por um preditor disponível, essa condição é a MNAR (Rubin, 1976; Little e 

Rubin, 2002). 
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Um padrão de dados faltantes refere-se à configuração dos valores observados e 

faltantes em um conjunto de dados, enquanto os mecanismos de dados faltantes descrevem 

possíveis relações entre variáveis medidas e a probabilidade de dados faltantes. Observe que 

um padrão de dados faltantes simplesmente descreve a localização dos "buracos" nos dados e 

não explica porque os dados estão faltando (ENDERS, 2010).  
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2. PREENCHIMENTO DE FALHAS DE PRECIPITAÇÃO PELA IMPUTAÇÃO 

MÚLTIPLA POR EQUAÇÕES ENCADEADAS UTILIZANDO DADOS EM PONTO 

DE GRADE 

RESUMO 

Precipitação é a variável meteorológica de grande importância para a 
produção agrícola. Alguns dos problemas das bases de dados meteorológicos são a 
descontinuidade e dados faltantes. Nesse sentido, a uso de dados de precipitação em 
ponto de grade pode ser uma solução. Para superar os problemas de dados faltantes e 
construir um banco de dados completo é necessário um processo de imputação. 
Dessa forma, o objetivo desse estudo foi realizar a imputação de séries de 
precipitação diária pelo método imputação múltipla por equações encadeadas 
(MICE), utilizando a informação de mês, ano e de estações virtuais. Foram utilizados 
quatro modelos, em que a precipitação diária dependia de: mês; mês e ano; 
precipitação diária em ponto de grade; mês, ano e precipitação diária em ponto de 
grade. Utilizou a raiz do erro quadrático médio (RMSE) como métrica e para checar 
as imputações, analisou a semelhança entre os dados observados e os dados 
imputados pelo Teste de Kolmogorov-Smirnov e também pelos gráficos da média e 
variância das imputações. O modelo com o maior número de variáveis foi escolhido 
para imputar os dados faltantes das séries de precipitação diária. O uso de dados de 
precipitação em ponto de grade mostrou a importância e as vantagens de serem 
utilizados como informação na imputação de dados de séries de precipitação diária. 

Palavras-chave: Agricultura; Dados faltantes; MICE; Precipitação diária 

 

ABSTRACT 

Precipitation is the most important meteorological variable for agricultural 
production. Some of the problems of meteorological databases are discontinuity and 
missing data. In this sense, the use of gridded precipitation may be a solution. To 
overcome missing data problems and build a continuous database, an imputation 
process is required. Thus, the objective of this study was to estimate the daily missing 
values of daily precipitation using the multivariate imputation by chained equations 
(MICE), as well as information of month, year and gridpoint. Four models were 
used, in which the daily precipitation depended on: month; month and year; gridded 
daily precipitation; month, year and gridded daily precipitation. It used the root mean 
square error (RMSE) as a metric and to check the imputations, analyzed the similarity 
between the observed data and the data imputed by the Kolmogorov-Smirnov test 
and the mean and variance plot of the imputations. The model with the largest 
number of variables was chosen to impute missing data from the daily precipitation 
series. The use of gridded daily precipitation showed the importance and advantages 
of being used as information in the imputation of daily precipitation series data. 
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2.1. Introdução 

A agricultura é uma das atividades mais antigas e importantes para o ser humano, 

sendo considerada fonte de matérias-primas, alimentos e energia. No entanto, muitos riscos 

ameaçam em maior ou menor grau todas as cadeias do agropecuária. Ao longo dos anos, os 

produtores criaram diversas maneiras de administrar seus riscos. Uma delas é a utilização do 

seguro rural como forma de transferência das consequências do risco (BRISOLARA, 2013). 

No entanto, o seguro rural apresenta alguns problemas, tais como a ausência de séries 

históricas longas e completas de clima e produtividade, entre outras,  desencorajando portato a 

oferta de seguros pelas companhias seguradoras (COBLE e KNIGHT, 2002; GOODWIN, 

2001; QUIGGIN et al., 1993; SMITH e GOODWIN, 1996a).  

O clima é uma das principais variáveis de impacto na produção agrícola, sendo que a 

precipitação é considerada a variável meteorológica de grande importância para a produção 

agrícola e o clima regional (TEODORO et al., 2016). No Brasil existem várias bases de dados 

meteorológicos de diferentes instituições. No entanto, um dos problemas dessas bases de 

dados é a descontinuidade,  dados faltantes entre outros. Além disso, os maiores problemas 

são os de séries históricas diárias, considerando que os dados diários reduzem a quantidade de 

estações com dados confiáveis e séries longas de tempo, limitando a informação a ser 

utilizada na definição de futuros cenários climáticos (CARVALHO et al., 2017). 

Os dados em ponto de grade, baseados em conjunto de observações, são uma excelente 

fonte de informações em pesquisas climatológicas. Esses conjuntos de dados em ponto de 

grade disponíveis, são baseados em dados observados por estações meteorológicas e em dados 

de satélite e vêm sendo amplamente utilizados na última década, em especial em trabalhos 

climatológicos que envolvem análises espaciais, minimizando problemas com limitações de 

dados com falhas e irregularidade de cobertura espacial (GONCALVES et al., 2009; 

CARDOSO e QUADRO, 2017). Uma vantagem adicional dos dados de pontos da grade é que 

longas séries temporais estão disponíveis para muitas variáveis climáticas (SILVA et al., 

2007).  

A escassez de séries climáticas contínuas comprometem os modelos 

agrometeorológicos de apoio a tomada de decisões na agricultura. De acordo com diversos 

autores, entre os quais Daly et al., (2004),  Feng; Hu e Qian, (2004) e  Vicente-Serrano et al., 
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(2010), para superar esses problemas e construir um banco de dados contínuo é necessário um 

processo de imputação e controle de qualidade dos dados de precipitação. 

Na década de 70, iniciaram-se várias técnicas de métodos de imputação múltipla, um 

dos destaques foi o método proposto  por Rubin (1987), em que cada valor faltante é substituído 

por um conjunto de valores plausíveis, o que representa a incerteza sobre o valor a ser 

imputado. A partir disso, duas abordagens gerais para imputar dados multivariados surgiram: 

modelagem conjunta (JM) (SCHAFER, 1997a) e especificação totalmente condicional (FCS), 

também conhecido como imputação múltipla por equações encadeadas (MICE) (VAN 

BUUREN e GROOTHUIS-OUDSHOORN, 2011). 

O MICE é uma abordagem flexível e prática para lidar com dados perdidos (WHITE 

et al., 2011), além disso, uma característica importante dessa técnica é sua capacidade de lidar 

com diferentes tipos de variáveis (contínua, binária, categórica), porque cada variável é 

imputada usando seu próprio modelo de imputação ( VAN BUUREN, STEF AND 

OUDSHOORN, 1999; BUUREN; OUDSHOORN, 2000; VAN BUUREN; GROOTHUIS-

OUDSHOORN, 2011). 

Vários trabalhos vêm utilizando o MICE para imputações de dados, especialmente na 

área da saúde, no entanto muitos trabalhos se destacam na área da meteorologia. Van Buuren 

et al. (2006) e Santos e Silva (2013), estudaram a imputação de dados  de velocidade do vento 

e utilizaram as localidades próximas como informações do modelo, enquanto que Wesonga 

(2015) utilizou o mês, ano e valor máximo de um período de dez dias como informações do 

modelo para a imputação da velocidade do vento. O estudo de  Turrado et al. (2014) 

comparou métodos de imputação, entre eles o MICE, para irradiação solar. Um trabalho que 

se destaca na análise de imputação de dados para precipitação diária é o de Carvalho et al. 

(2017), que comparou o MICE com a Geoestatística.  

Entre os vários problemas citados, os dados faltantes nas séries de precipitação diária 

devem ser destacados. Atualmente, o uso de dados de precipitação baseados em conjunto de 

observações possibilita uma boa cobertura em nível global, sobretudo em países com uma 

dimensão territorial extensa como o Brasil. Esses dados permitem o monitoramento continuo 

e periódico ao longo do tempo por meio de diversas observações de uma mesma área. Nesse 

sentido, o objetivo desse estudo foi realizar a imputação de séries de precipitação diária pelo 

método MICE, utilizando para isso informações de dados em ponto de grade, e também a 

informações sobre o mês e ano. O algoritmo foi utilizado para fazer a imputação com 

diferentes modelos. Os resultados obtidos com cada modelo foram comparados e o modelo 

que apresentar melhor desempenho será utilizado para a estimativa das observações faltantes. 
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Assim, utiliza-se a metodologia de Imputação Múltipla por Equações Encadeadas, 

utilizando o método MICE para fazer imputações de valores diários de precipitação diária, 

criando diferentes séries incompletas, com diferentes modelos. Os resultados obtidos foram 

comparados, comumente utilizadas na estimativa de valores omissos, para estações 

climatológicas, que tem dados faltantes, localizadas no Paraná. 

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2.2 apresenta a 

revisão da literatura. A seção 2.3 apresenta a metodologia utilizada para imputação dos dados 

de precipitação diária. As descrições dos dados utilizados na pesquisa, bem como, as etapas 

feitas nas análises estão descritas na seção 2.4. A Seção 2.5 apresenta os resultados e as 

discussões. Finalmente, a seção 2.6 aborda as observações finais. 

 

2.2. Revisão da Literatura 

As técnicas, chamadas de métodos de imputação simples são: a imputação pela 

média ou pela mediana da variável, a imputação pelo meio do vizinho mais próximo, a 

imputação hot deck, a imputação pela regressão linear e a imputação por meio da máxima 

verossimilhança. O fato do dado faltante ser imputado somente uma vez, faz com que a 

incerteza associada ao procedimento não seja agregada às estimativas geradas pelo banco 

completo, trazendo uma grande limitação a estes métodos (ENDERS, 2010). 

As técnicas de métodos de imputação múltipla surgiram a partir da década de 70. Um 

método proposto foi a Imputação Múltipla (IM), por Rubin (1978), em que cada valor faltante 

é substituído por um conjunto de valores plausíveis, que representa a incerteza sobre o valor a 

ser imputado. Duas abordagens gerais para imputar dados multivariados surgiram: 

modelagem conjunta (JM) e especificação totalmente condicional (FCS), também conhecido 

como imputação multivariada por equações encadeadas (MICE). 

Schafer (1997) desenvolveu várias técnicas de JM para imputação sob o modelo 

multivariado normal, o log-linear e o modelo de localização geral. A técnica JM envolve a 

especificação de distribuições por técnicas de Monte Carlo da cadeia de Markov (MCMC). 

Esta metodologia é interessante se a distribuição multivariada é uma descrição razoável dos 

dados. 

O FCS especifica o modelo de imputação multivariada, para cada variável 

incompleta, por um conjunto de densidades condicionais. Partindo de uma imputação inicial, 

o FCS gera imputações por iterações. O FCS é atraente como alternativa ao JM quando não é 
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possível encontrar uma distribuição multivariada adequada. A ideia básica do FCS é bastante 

antiga e foi proposto usando uma variedade de nomes: relaxamento estocástico 

(KENNICKELL, 1991), imputação variável por variável (BRAND, 1999), regressão de 

comutação (VAN BUUREN et al., 1999), regressão sequencial (RAGHUNATHAN et al., 

2001), amostrador ordenado pseudo-Gibbs (HECKERMAN et al., 2000), MCMC 

parcialmente incompatível (RUBIN, Donald B., 2003), imputação univariada iterada, FCS 

(BUUREN, 2007) e atualmente como MICE (VAN BUUREN e GROOTHUIS-

OUDSHOORN, 2011). 

Van Buuren et al. (2006) estudou a qualidade de métodos de imputação utilizando 

modelos linear e logística em um conjunto de dados de velocidades de vento na Irlanda e 

utilizou localidades próximas como informações do modelo. As correlações entre estas 

estações foram altas, variando de 0,59 a 0,84. 

O estudo de Azur et al. (2011) fornece uma introdução ao método MICE com foco 

em aspectos práticos e desafios no uso desse método. O estudo analisa dados imputados de 

forma múltipla e faz uma comparação entre os valores observados e imputados para uso de 

serviços ambulatoriais e para o consumo de bebidas alcoólicas.  

White, Royston e Wood (2011) mostraram como imputar variáveis categóricas e 

quantitativas, incluindo variáveis assimétricas. Também tem orientações sobre como 

especificar o modelo de imputação e quantas imputações são necessárias. Descreveu a análise 

prática de imputações múltiplas de dados, incluindo a construção de modelos e a sua 

verificação. Foram enfatizadas as limitações dos métodos e discutiu-se as possíveis 

armadilhas, ilustrando as ideias em conjunto de dados em saúde mental. 

Santos e Silva ( 2013) fizeram estudos com dados de velocidade do vento para 47 

estações com 25 anos de informações. Como as estações possuírem dados faltantes, utilizou-

se o método MICE para preencher os dados de velocidade do vento, no qual para 

preenchimento das observações faltantes de uma determinada estação utilizou-se de quatro 

estações meteorológicas geograficamente. 

Turrado et al. (2014) avaliou a imputação multivariada de dados de irradiação solar 

de 100 estações meteorológicas. Os melhores resultados foram obtidos com o método MICE 

em comparação com outros métodos empregados neste campo, como a Ponderação de 

Distância Inversa (IDR) e a Regressão Linear Múltipla (MLR). O valor médio da raiz do erro 

quadrático médio (RMSE) das previsões para o algoritmo MICE foi 13,37%, enquanto que 

para o MLR foi 28,19% e 31,68% para o IDW. 
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O estudo de Wesonga (2015) fez imputação de dados para séries de velocidade do 

vento. As descobertas baseadas no MICE forneceram imputações de dados perdidas 

confiáveis da velocidade do vento. Nesse trabalho utilizou o mês, ano e valor máximo de um 

período de dez dias como informações do modelo para o modelo de imputação. 

No trabalho de Carvalho et al. (2017), utilizou-se dois bancos de dados de 

precipitação diária, os registros são de várias estações meteorológicas para duas zonas 

climáticas homogêneas. Fizeram imputações de duas datas especificas, pelo método MICE e 

as técnicas de Geoestatística e fizeram a comparação. O modelo MICE foi satisfatório em 

comparação com a estimativa de precipitação obtida por técnicas Geoestatística.  

 

2.3. Metodologia 

A imputação múltipla é o método para banco de dados que possuem observações 

faltantes, que ocorrem em uma ou mais variáveis (RUBIN, Donald B., 1987, 1996). Esse 

método é uma técnica que difere substancialmente das abordagens estatísticas convencionais, 

com diversos modelos de imputação. Para cada variável incompleta, o usuário pode escolher 

um conjunto de modelos que serão utilizados para a imputação. Esse procedimento é útil para 

alocar grandes conjuntos de dados contendo centenas de variáveis (RUBIN, DB, 1978). 

A imputação múltipla usa a distribuição dos dados observados para estimar um 

conjunto de valores plausíveis para os dados faltantes. Os componentes aleatórios são 

incorporados a esses valores estimados para refletir sua incerteza. Vários conjuntos de dados 

são criados e analisados individualmente, mas de forma idêntica, para obter um conjunto de 

estimativas de parâmetros. Por fim, as estimativas são combinadas para obter as estimativas 

globais, as variâncias e os intervalos de confiança (RUBIN, Donald B., 1987). 

Duas abordagens gerais para imputar dados multivariados surgiram: modelagem 

conjunta (JM) e especificação totalmente condicional (FCS), também conhecido como 

imputação multivariada por equações encadeadas (MICE) (VAN BUUREN e GROOTHUIS-

OUDSHOORN, 2011). 

 

2.3.1. MICE 

A imputação múltipla por equações encadeadas (MICE) é uma abordagem prática para 

resolver o problema de um banco de dados com valores faltantes em variáveis, no qual gera 
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imputações com base em um conjunto de modelos de imputação, um modelo para cada 

variável com observações faltantes (VAN BUUREN e GROOTHUIS-OUDSHOORN, 2011). 

O MICE também é conhecido como especificação totalmente condicional (BUUREN, 2007) e 

regressão sequencial multivariada (RAGHUNATHAN et al., 2001). 

O MICE é um algoritmo que se inicia com um sorteio aleatório dos dados observados 

e imputa as observações faltantes, variável por variável. Uma característica importante do 

MICE é sua capacidade de lidar com diferentes tipos de variáveis (contínua, binária, 

categórica) porque cada variável é imputada usando seu próprio modelo de imputação (VAN 

BUUREN, STEF AND OUDSHOORN, 1999). 

Inicialmente, todos os valores faltantes são preenchidos por amostragem aleatória 

simples com reposição dos valores observados. A primeira variável com valores faltantes, é 

regredida com base nas outras variáveis. Os valores perdidos da primeira variável são 

substituídos por sorteios da distribuição preditiva posteriori correspondente da primeira 

variável. Então, a próxima variável com valores faltantes, é regredida em todas as outras 

variáveis, e utilizando os valores imputados para a primeira variável. Novamente, a segunda 

variável é substituída por sorteios da distribuição preditiva posteriori da segunda variável. O 

processo é repetido para todas as variáveis com observações faltantes: isso é chamado de ciclo 

(VAN BUUREN e GROOTHUIS-OUDSHOORN, 2011). 

 Para estabilizar os resultados, o procedimento é geralmente repetido por vários ciclos 

(iterações), para produzir um único conjunto de dados imputado, e todo o procedimento é 

repetido n vezes para fornecer conjuntos de dados imputados. O número de iterações 

geralmente pode ser baixo, de 5 a 10 (WHITE et al., 2011).   

 A descrição formal do algoritmo MICE é descrita a seguir. 

 

2.3.2. Algoritmo 

As observações faltantes são substituídas por m conjuntos de valores simulados 

independentes, extraídos da distribuição preditiva posteriori das observações faltantes 

condicionado aos dados observados. Assume-se que as observações em Y e X  

correspondem a uma amostra aleatória simples de uma população de interesse com 

distribuição multivariada  , |P YX θ , assumindo que a distribuição multivariada de Y e X  

são completamente especificada, por um vetor de parâmetros desconhecidos, θ . O modelo 
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será discutido na seção 2.3.3. O problema é como obter a distribuição multivariada de θ , 

explícita ou implicitamente. Os passos seguintes são repetidos m vezes: 

1. Obtém a distribuição posterior de θ  por amostragem iterativa a partir de distribuições 

condicionais da forma  | ,P Y X θ . 

2. Partindo de um simples sorteio das distribuições marginais observadas, a iteração t-

ésima de equações encadeadas é um amostrador Gibbs que sucessivamente chama 

 *(t) | , obsP Yθ θ X:  

 *(t) *(t)

1| ,Y P Y X θ:  

em que  (t) *(t),obsY Y Y  é a variável imputada na iteração t. Observa-se que para a imputação 

de *(t 1)Y   somente *(t)Y  é considerada, devido ao relacionamento com as variáveis. O *
θ é a 

estimativa do parâmetro para a t-ésima iteração das equações encadeadas (VAN BUUREN e 

GROOTHUIS-OUDSHOORN, 2011). 

Esse processo é conhecido como imputação adequada porque incorpora todas as fontes 

de variabilidade e incertezas nos valores imputados, incluindo erros de previsão dos valores 

individuais e erros de estimação nos coeficientes ajustados do modelo de imputação (RUBIN, 

Donald B., 1987). O método para criar as m imputações é descrito na seção 2.3.4. 

 

2.3.3. Modelo 

Assume-se Y como uma variável com valores faltantes, na qual deseja-se imputar a 

partir de outras variáveis completas. Seja 
kX , com 1, ,k l K , sendo l variáveis completas, 

em que  1, , kX XX K . Define-se por obsY  as observações observadas, misY  as observações 

faltantes e obsn  para o número de observações com valores observados de Y .  

Um modelo de regressão linear é a escolha mais comum do modelo para imputação de 

variáveis contínuas normalmente distribuídas: 

 2| , ,Y N X β Xβ:  

Seja 
^
β  uma estimativa do parâmetro (um vetor com k linha) da adaptação deste 

modelo das observações de Y . Seja V  uma  matriz de covariância estimada de 
^
β , ^  é a 

estimativa da raiz do erro médio quadrático. Em seguida, apresenta os parâmetros de 

imputação σ* e  β*  a partir da distribuição a posteriori de σ, β (RUBIN, Donald B., 1987). 
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Para * , é calculado como:  

 ^* obsn k g    

em que g é uma variável 
2  com 

obs

jn k graus de liberdade. Para *β , é calculado como: 

*
1 2*

1^


 

^

β β u V  

em que 
1u  é um vetor de k linha independentes e aleatórias de uma distribuição Normal 

Padrão; 1 2
V é uma decomposição de Cholesky de V . 

 Os valores imputados 
*Y  para cada observação faltante Y  são então obtidos como:  

* *

2i i iY u  X β  

em que 2,iu  é um valor aleatórias de uma distribuição Normal Padrão(WHITE et al., 2011). 

 

2.3.4. Método da Média Preditiva 

A ideia básica do método de média preditiva de correspondência (PMM - Predictive 

Mean Matching) é usar diferentes modelos de regressão para calcular a observação faltante.  

Cada conjunto de estimativas dos modelos será usado para gerar um único conjunto de dados 

imputados (HEITJAN, L F. , LITTLE, 1991). As estimativas dos parâmetros devem ser 

extraídas de sua distribuição posteriori dos dados, que está descrito na Seção 2.3.2. 

A imputação múltipla dos misY  por meio de PMM é realizado pelo seguinte algoritmo   

(LITTLE e RODERICK, 1988; VINK et al., 2014): 

1. Utiliza-se o modelo descrito na Seção 2.2.3 para calcular um vetor de parâmetros 

perturbados *β . 

2. Para cada observação faltante de  Y com covariáveis X ,o procedimento padrão seria 

a próxima amostra de uma distribuição normal com  *
Xβ . 

3.  Identifique os q menores valores de  
*

h i  
^

X β X β , 1, , obsh n K  . 

4. Escolhe um valor aleatório de  1, , q K  e passa ser valor imputado. 

5. Repita os passos 1-4 m vezes, cada vez é salvo o conjunto de dados concluído. 
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O método PMM executa a imputação múltipla de acordo com a descrição desse 

algoritmo. Assim, o valor imputado é um valor observado em Y , cuja previsão com os dados 

observados corresponde de perto à predição perturbada. O método pode ser visto como uma 

generalização do bootstrap bayesiano aproximado, como descrito em RUBIN e SCHENKER 

(1986) e (RUBIN, Donald B., 1987). Neste trabalho foi usado q = 3, que teve um bom 

desempenho em um estudo de simulação (SCHENKER e TAYLOR, 1996). 

 

2.3.5. Avaliação do Processo de Imputação 

Para avaliar os modelos de imputação, várias medidas de desempenho são utilizadas 

na literatura, cada uma dessas medidas é "dimensionada" na medida em que expressa um erro 

médio de previsão de modelo nas unidades da variável de interesse. De acordo com Willmott 

e  Matsuura (2005), a raiz do erro quadrático médio (RMSE) é uma das medidas de erro mais 

usadas na literatura climática e ambiental. 

Considere 
iy , 1, ,i n K , sendo o i-ésimo dado faltante de uma determinada variável 

,e ,imp iy é o i-ésimo valor imputado para o i-ésimo dado faltante de uma determinada variável. 

A medida RMSE é definida como (CHEN et al., 2017; HYNDMAN, 2016): 

 
 

2

,

1,

n

i imp i

i
imp

y y

RMSE y y
n








 

 

2.3.6. Checando o Modelo de Imputação 

Para verificar o modelo de imputação é preciso avaliar a convergência e ainda não há 

um método claro para determinar se o algoritmo MICE convergiu. O que geralmente é feito 

plota-se um ou mais parâmetros em relação ao número de iteração. Uma vez que o algoritmo 

tenha convergido, é importante inspecionar as imputações (VAN BUUREN e GROOTHUIS-

OUDSHOORN, 2011). 

Para inspecionar as imputações, a tarefa é identificar onde as imputações diferem 

significativamente dos valores observados. Em ambos os casos, a sinalização compara os 

valores imputados com os valores observados. Não há testes infalíveis dos pressupostos do 

procedimento de imputação (VAN BUUREN e GROOTHUIS-OUDSHOORN, 2011).  
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Baseado em Abayomi, Gelman e Levy (2008) e Raghunathan e Bondarenko (2007), 

pode-se comparar numericamente as distribuições empíricas dos dados observados e os dados 

imputados usando o teste de Kolmogorov-Smirnov (KS) para cada variável, levantando em 

consideração quando encontramos diferenças estatisticamente significativas, ou seja, rejeitam 

a igualdade para cada conjunto de dados imputado. Os gráficos de densidade empírica são 

sinalizadores para possíveis problemas com as estimativas imputadas, os gráficos de 

densidade empírica são representações visuais dos testes. 

 

2.4. Descrição dos Dados 

O estado do Paraná está localizado ao norte da região Sul do Brasil, ocupando 199.314 

km
2
 e conta com 399 municípios. O estado faz fronteiras com o estado de São Paulo, Santa 

Catarina, Mato Grosso do Sul e com os países Paraguai e Argentina e é banhado pelo oceano 

Atlântico. O clima paranaense é predominantemente subtropical com boa distribuição de 

chuvas anuais e verões suaves. A temperatura média anual fica entre 15 a 20°C e os índices 

pluviométricos oscilam de 1500 a 2500mm anuais, com aproximadamente, 70% dos dias sem 

chuvas (IBGE, 2019). 

Atualmente, as redes de estações meteorológicas do Paraná são o IAPAR contento 22 

estações meteorológicas convencionais, o SIMEPAR com 37 estações meteorológicas 

automáticas, o INMET com 21 estações meteorológicas automáticas, e o INSTITUTO 

ÁGUAS DO PARANÁ com 348 munícipios com posto pluviométrico (IAPAR, 2019). 

Para a imputação de dados faltantes, utilizou-se sete séries de precipitação diária, 

expressas em milímetros (mm), provenientes de postos pluviométricos do estado do Paraná, 

apresentadas na Tabela 2.1. Os dados são públicos disponibilizados pelo Instituto Águas do 

Paraná pertencente ao Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) e compilados pelo Grupo de 

Gestão em Seguros e Riscos (GESER), da Escola Superior “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP).  

O Instituto Águas do Paraná tem 348 munícipios com postos pluviométricos 

(IAPAR, 2019). No banco de dados do GESER tem disponíveis informações de 98 postos do 

Instituto Águas do Paraná, no período mínimo de 1931 e o período máximo de 2015.  São 

postos com diferentes datas, de início e final, de coleta de informações e uma característica 

comum na maioria das séries é obter observações faltantes. 

Foram selecionados postos que tinham no mínimo 30 anos de informações de 

precipitação. E uma característica desses postos, com longos períodos, e de possuírem 
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observações faltantes na série. Assim selecionou-se séries com diversas porcentagens de 

observações faltantes. Os postos selecionados foram Bela Vista do Paraíso, Jataizinho, Nova 

Londrina, Porto Santa Terezina, Santa Cruz de Monte Castelo, Tomazina e Vila Silva Jardim. 

Cada série teve como data inicial o dia 01 de janeiro de 1979, e a data final é o dia 31 

de dezembro, sendo que os anos são diferentes para cada série. Na Tabela 2.1 apresenta-se o 

nome dos postos enumeradas, o número de observações, a porcentagem de dados faltantes e 

informações de localização (longitude e latitude) e também o período de cada série. 

Na Figura 2.1 apresenta a localização de cada estação. Os postos de Porto Santa 

Terezina e Vila Silva Jardim localizam nos municípios de Santa Mariana e Paranacity, 

respectivamente, e os demais postos tem o nome do próprio município. 

Para se obter uma variável que auxilie a imputações dos valores faltantes das séries 

de precipitação, utilizou-se dados de precipitação diária em ponto de grade obtidos a partir de 

grades igualmente espaçadas com resolução de  0,50° latitude × 0,50° longitude, provenientes 

das séries históricas KNMI Climate Explorer (EXPLORER, 2019). As observações se referem 

a Climate Prediction Center (CPC) (CENTER, 2019) de precipitação diária, expressas em 

milímetros (mm), que compreende o período inicial de janeiro de 1979, o que justifica-se o 

período inicial das séries utilizadas nesse trabalho. Este produto é oriundo de observações 

provenientes de pluviômetros, e combina dados de mais de 30.000 estações ao redor do globo 

utilizando a técnica de Interpolação Ótima (GANDIN, 1965). 

 

Tabela 2.1. Posto pluviométrico utilizadas nesse trabalho. 

 

Posto Pluviométrico 

Número de 

Observações 

Dados  

Faltantes (%) Latitude Longitude Período 

1. Bela Vista do Paraiso 12842 17.00 -22,95 -51,20 1979-2014 

2. Jataizinho 12419 37.00 -23,25 -50,98 1979-2012 

3. Nova Londrina 13514 11.70 -22,76 -52,98 1979-2015 

4. Porto Santa Terezina 12419 41.00 -23,12 -50,45 1979-2012 

5. Santa Cruz de Monte Castelo 13483 4.40 -22,96 -53,28 1979-2015 

6. Tomazina 13149 0.31 -23,76 -49,95 1979-2014 

7. Vila Silva Jardim 13514 9.30 -22,85 -52,07 1979-2015 
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Figura 2.1.  Localizações das Estações. 

 

No KNMI Climate Explorer (EXPLORER, 2019) na opção de selecionar os campos, 

foi selecionado o campo diário e escolheu observações de precipitação com pontos de grade 

mais próximos de 0,5° × 0,50°, marcando os intervalos de latitude e longitude para cada 

posto. Foram feitos download diversas séries com diferentes combinações de intervalos e 

calcula a correlação com a série do posto pluviométrico, a série que teve maior correlação foi 

escolhida para ser a variável da precipitação diária em ponto de grade. Os valores dos 

intervalos marcados e selecionados, para latitude e longitude, estão na Tabela 2.2. 

  Na Tabela 2.2, apresenta as correlações entre a série de precipitação diária do 

posto com a série de precipitação diária em ponto de grade obtido pelas grades.  De acordo 

com Vedenov e Barnett (2004), fenômenos climáticos, como a chuva tendem a ser 

razoavelmente localizados, ou seja, mesmo uma distância relativamente pequena entre o posto 

de medição e o ponto de grade pode resultar em diferenças de valores.  Destacando que as 

correlações, na maioria, foram altas. 
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Tabela 2.2. Intervalos selecionados para latitude e longitude e correlação entre o posto 

pluviométrico e as grades de 0,50° × 0,50°. 

 Posto Pluviométrico Latitude Longitude Correlação 

1 Bela Vista do Paraiso -23,08; -22,81 -51,33; -51,06 0,70 

2 Jataizinho -23,11; -23,38 -51,11; -50,84 0,73 

3 Nova Londrina -22,89; -22,62 -53,11; -52,84 0,47 

4 Porto Santa Terezina -23,25; -22,98 -50,58; -50,31  0,73 

5 Santa Cruz de Monte Castelo -23,09; -22,82 -53,41; -53,14 0,50 

6 Tomazina -23,50; -24,00 -49,50; -50,00 0,65 

7 Vila Silva Jardim -22,98; -22,71 -52,20; -51,93 0,57 

 
Em princípio, para cada posto pluviométrico, montou-se o banco de dados com a 

variável precipitação diária e as variáveis: mês, ano e precipitação diária em ponto de grade. 

Somente a variável de precipitação diária tem observações faltantes. Assim considerou-se 

com :Y precipitação diária; 1 :X mês 2 :X ano 3 :X  precipitação diária em ponto de grade. 

 

Etapa 1 

 

Retira os as observações faltantes, assim como os valores correspondentes das 

demais variáveis. Após isso, o procedimento são os passos a seguir: 

1. Retira uma amostra y  de Y  e dos valores retirados foram considerados como 

observações faltantes em Y . 

2. Calcula as imputações  * t
Y , com 1, ,t m K , das observações faltantes pelo 

algoritmo MICE, com 5 iterações e m=5 imputações pelo método PMM e com 

um modelo especificado. 

3. Calcula raiz do erro quadrático médio      
2

* 5 * 5

1

,
n

i i

i

RMSE y Y y Y n


  . 

4. Repetir 1200 vezes do 1 ao 3. 

 

No Passo 1, são retiradas de 10%, 20% e 30% de amostras de maneira aleatória, na 

qual as mesmas amostras para diferentes porcentagens. No Passo 2 são considerados quatro 

diferentes modelos, apresentos na Tabela 2.3. No passo 3, calcula a RMSE, em que iy :  a í-

esima observações da amostra de Y ; 
 * 5

iY : a í-esima valor da imputação, na qual considera a 
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última imputação  e última iteração do MICE e n: número de observações da amostra .iy  

Exemplificando, para 10% de observações faltantes, as imputações feitas com o modelo M1, 

obteve 1200 valores da RMSE. 

 

Etapa 2 

 

Nessa etapa, o procedimento foram os seguintes passos: 

1. Calcula as imputações de 
*

iY , pelo algoritmo MICE, com 5 iterações e m=5 

imputações pelo método PMM e com um modelo especificado. 

2. Avalia as densidades dos dados observados com as cinco imputações da última 

iteração, pelo Teste de Kolmogorov-Smirnov (RAGHUNATHAN, Trivellore e 

BONDARENKO, 2007) . 

3. Faz os gráficos da média e variância por iterações, com o algoritmo MICE, 

pelo método PMM com 20 iterações e 5 imputações. 

4. Faz o gráfico, para cada série, com os valores observados e imputados com o 

modelo escolhido na análise. 

 

Tabela 2.3. Modelos utilizadas nas imputações. 

Nome do Modelo Variáveis explicativas 

M1 
1 :X mês 

M2 
1 :X mês e

2 :X ano 

M3 
3 :X  precipitação diária em ponto de grade 

M4 
1 :X mês;

2 :X ano e 
3 :X  precipitação diária em ponto de grade 

 

2.5. Resultados e Discussão 

Nas Figuras 2.2 - 2.8 são apresentados os gráficos com os valores da média da RMSE 

obtidos com diferentes modelos (M1, M2, M3 e M4), com simulação de 10%, 20% e 30% de 

dados faltantes. Nota-se que a média das RMSE com o modelo M4 se manteve estável e 

apresentou os menores valores nas estações.  
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Na segunda etapa da análise, foi verificado se houve diferença entre os dados 

observados e os dados imputados, apresentou-se o valor p do Teste de Kolmogorov-Smirnov 

para todos os modelos, no qual os modelos M3 e M4, apresentou-se em pelo menos umas das 

imputações, o valor p maior que 0,05, indicando que há uma semelhança entre os dados 

observados e os dados imputados para as estações desse estudo (Tabela 2.4). Com esse teste 

foi possível confirmar a semelhança dos dados observados com os dados imputados, para o 

modelo M4, embora não idênticos. 

O MICE faz imputações com um conjunto de iterações. Na Figuras 2.9 – 2.15, são 

apresentados os gráficos das médias e desvio padrão, sendo que cada linha é uma imputação 

com 20 iterações. Segundo Van Buuren (2018), a convergência ocorre quando as linhas são 

intercaladas e também quando é verificada que o desvio padrão entre diferentes sequências 

não é maior do que o desvio padrão em cada sequência, isso foi possível observar  com as 

imputações da variável precipitação obtidas por MICE com o modelo M4, obtendo 

convergência nas imputações para precipitação diária. 

 

 

Figura 2.2. Média das RMSE obtidos com diferentes modelos, fez 10%, 20% e 30% de 

observações faltantes, para o posto pluviômetro de Bela Vista do Paraíso. 
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Figura 2.3. Média das RMSE obtidos com diferentes modelos, fez 10%, 20% e 30% de 

observações faltantes, para o posto pluviômetro de Jataizinho. 

 

 

Figura 2.4. Média das RMSE obtidos com diferentes modelos, fez 10%, 20% e 30% de 

observações faltantes, para o posto pluviômetro de Nova Londrina. 
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Figura 2.5. Média das RMSE obtidos com diferentes modelos, fez 10%, 20% e 30% de 

observações faltantes, para o posto pluviômetro de Porto Santa Terezina. 

 

 

Figura 2.6. Média das RMSE obtidos com diferentes modelos, fez 10%, 20% e 30% de 

observações faltantes, para o posto pluviômetro de Santa Cruz do Monte Castelo. 
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Figura 2.7. Média das RMSE obtidos com diferentes modelos, fez 10%, 20% e 30% de 

observações faltantes, para o posto pluviômetro de Tomazina. 

 

 

Figura 2.8. Média das RMSE obtidos com diferentes modelos, fez 10%, 20% e 30% de 

observações faltantes, para o posto pluviômetro de Vila Silva Jardim. 
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Segundo Collins et al. (2001) e Meng (1995), para fazer várias imputações obtendo 

viés mínimo e certeza máxima, deve-se usar todas as informações possíveis. Este princípio 

implica que o número de covariáveis deve ser escolhido o máximo possível, assim optou-se 

pelo modelo M4. Com esse modelo M4, obteve-se os menores valores da média da RMSE e a 

semelhança entre os dados observados e os dados imputados. 

O modelo M4 foi escolhido para imputar as observações faltantes das séries de 

precipitação diária. Com o uso do algoritmo MICE faz-se 5 imputações e 20 iterações. Dos 

cinco vetores disponíveis, utiliza-se a quinta imputação para completar as séries de 

precipitação diária e fazer o gráfico com os valores observados e imputados com o modelo 

proposto (Figura 2.16- 2.22).  
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Tabela 2.4. Probabilidade do teste de Kolmogorov-Smirnov  comparando a densidade dos dados 

observados com os dados imputados. 

  

Iteração 

Estação Modelo m=1 m=2 m=3 m=4 m=5 

Bela Vista do Paraíso M1 <0,01 0,08 0,53 0,96 >0,01 

 

M2 0,20 0,99 0,01 >0,01 >0,01 

 

M3 0,77 0,99 0,55 0,66 0,98 

 

M4 <0,01 0,01 0,78 <0,01 0,43 

Jataizinho M1 0,88 <0,01 0,14 0,99 0,63 

 

M2 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,05 

 

M3 0,95 0,87 0,88 0,99 0,92 

  M4 0,07 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 

Nova Londrina M1 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 0,47 

 

M2 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 0,86 

 

M3 0,99 0,56 0,9 0,68 0,99 

 

M4 0,18 <0,01 0,04 0,04 0,86 

Porto Santa Terezina M1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,97 

 

M2 0,47 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 

 

M3 <0,01 <0,01 <0,01 0,17 <0,01 

  M4 0,17 <0,01 0,42 <0,01 <0,01 

Santa Cruz Monte Castelo M1 0,99 <0,01 0,09 0,86 0,01 

 

M2 0,53 0,44 0,85 <0,01 0,38 

 

M3 0,98 0,92 0,99 0,60 0,70 

  M4 0,13 0,64 0,81 0,16 0,38 

Tomazina M1 0,66 0,75 0,87 0,05 <0,01 

 

M2 0,49 0,90 0,39 0,77 0,03 

 

M3 0,52 0,99 0,99 0,94 0,78 

 

M4 0,75 0,99 0,98 0,80 0,99 

 Vila Silva Jardim M1 0,03 0,45 0,87 0,99 0,88 

 

M2 0,95 0,13 0,99 0,65 0,30 

 

M3 0,90 0,97 0,88 0,99 0,87 

  M4 0,14 0,84 0,62 0,99 0,30 
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Figura 2.9. Gráfico das imputações, com 5 imputações e 20 iterações, da variável precipitação 

diária, para o posto pluviômetro de Bela Vista do Paraíso. 

 

 

Figura 2.10. Gráfico das imputações, com 5 imputações e 20 iterações, da variável 

precipitação diária, para o posto pluviômetro de Jataizinho. 
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Figura 2.11. Gráfico das imputações, com 5 imputações e 20 iterações, da variável 

precipitação diária, para o posto pluviômetro de Nova Londrina. 

 

 

Figura 2.12. Gráfico das imputações, com 5 imputações e 20 iterações, da variável 

precipitação diária, para o posto pluviômetro de Porto Santa Terezina. 
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Figura 2.13. Gráfico das imputações, com 5 imputações e 20 iterações, da variável 

precipitação diária, para o posto pluviômetro de Santa Cruz do Monte Castelo. 

 

 

Figura 2.14. Gráfico das imputações, com 5 imputações e 20 iterações, da variável 

precipitação diária, para o posto pluviômetro de Tomazina. 
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Figura 2.15. Gráfico das imputações, com 5 imputações e 20 iterações, da variável 

precipitação diária, para o posto pluviômetro de Vila Silva Jardim. 

 

Enquanto Carvalho et al., (2017) comparou a técnica do MICE com a técnica de 

Krigagem e Co-Krigagem e obteve que o MICE produziu melhores estimativas. Neste 

trabalho utiliza-se somente a técnica do MICE e testa várias covariáveis que contribuírem 

para a imputação e tendo melhores resultados para a utilização das variáveis mês, ano e 

precipitação diária em ponto de grade. 
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Figura 2.16. Gráfico da série de precipitação diária com os valores imputados, com o 

modelo M4, para o posto pluviômetro de Bela Vista do Paraíso. 

 

 

Figura 2.17. Gráfico da série de precipitação diária com os valores imputados, com o 

modelo M4, para o posto pluviômetro de Jataizinho. 
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Figura 2.18. Gráfico da série de precipitação diária com os valores imputados, com o 

modelo M4, para o posto pluviômetro de Nova Londrina. 

 

 

Figura 2.19. Gráfico da série de precipitação diária com os valores imputados, com o 

modelo M4, para o posto pluviômetro de Porto Santa Terezina. 
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Figura 2.20. Gráfico da série de precipitação diária com os valores imputados, com o 

modelo M4, para o posto pluviômetro de Santa Cruz do Monte Castelo. 

 

 

Figura 2.21. Gráfico da série de precipitação diária com os valores imputados, com o 

modelo M4, para o posto pluviômetro de Tomazina. 
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Figura 2.22. Gráfico da série de precipitação diária com os valores imputados, com o 

modelo M4, para o posto pluviômetro de Vila Silva Jardim. 

 

Nenhum método funciona melhor em todas as situações. O consenso é avaliar a 

convergência com uma combinação de ferramentas (VAN BUUREN, 2018). Assim, esse 

estudo mostrou a importância de considerar vários modelos para o método de imputação 

múltipla para dados faltantes. 

 

2.6. Conclusão 

A aplicação da metodologia MICE utilizando um modelo com as variáveis mês, ano 

e precipitação diária em ponto de grade produziu melhores estimativas para a imputação, das 

observações faltantes, da precipitação diária dos postos pluviométricos. Atualmente, o uso de 

dados de precipitação, obtidos por sensores remotos orbitais possibilita boa cobertura em 

nível global e mostrou a importância e as vantagens de utilizar como informação na 

imputação de dados de séries de precipitação diária. 

Esse fato beneficia o estudo de preenchimento de falhas de precipitação diário, tendo 

em vista que há poucos estudos na área, devido à dificuldade de obter séries longas de 

observações diárias. 

Nesse sentido, o presente estudo contribui para o avanço da literatura através da 

aplicação da metodologia MICE para série de precipitação diária e a utilização das 
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informações de dados de satélites para contribuição da imputação dos valores faltantes  de 

série de fenômenos climáticos. 

Teoricamente, a aplicação dessa metodologia na região de estudo (Estado do Paraná) 

deve incentivar os institutos de pesquisas nas áreas de meteorologia, a utilizar uma 

metodologia MICE para fazer a imputação dos valores faltantes das séries e assim obter séries 

completas para melhor compreensão do clima, das variações e alterações climáticas da região. 

Ao longo do estudo, foram encontrandos alguns problemas limitantes. Entre eles 

destacam-se as séries de périodos curtos, devido a mudanças de localização ou por 

desativação do posto pluviométrico. Dessa forma, trabalhou-se somente com sete séries 

longas de precipitação diária do estado do Paraná. 

O avanço da pesquisa na área de imputação de dados e o conjunto de medidas 

verificadas, poderão tornar o MICE uma importante metodologia para imputação de dados de 

precipitação diária e garantindo uma série temporal completa para análises de vários setores, 

dentre eles a agricultura, pois é uma informação de suma importância para os setores de 

seguro rural, financiamento e planejamento das atividades agrícolas.  
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3. COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE IMPUTAÇÃO NAS ABORGAGENS 

UNIVARIADA E MÚLTIPLA 

RESUMO 

A qualidade e a disponibilidade de dados são essenciais para produzir boas 
previsões de precipitação diária, uma vez que previsão é uma informação importância 
para o planejamento das atividades agrícolas. Para isso é importante dispor de dados 
observacionais de longo prazo, no entanto alguns dos problemas das bases de dados 
meteorológicos é de dados faltantes, dessa forma é necessário um processo de 
imputação. Portanto, o objetivo foi comparar e avaliação métodos de imputação, nas 
abordagens univariada e múltipla, para dados de precipitação diária. Na abordagem 
univariada, utilizou diferentes configurações filtro de Kalman, Média Móvel 
Ponderada e Decomposição Sazonal. Na abordagem múltipla, utilizou a imputação 
múltipla com cadeias encadeadas (MICE), com diferentes modelos. Fez a estimativa 
de dados faltantes em série de precipitação diária, em que os dados faltantes foram 
gerados de maneira aleatório e em trechos e utilizou a raiz do erro quadrático médio 
(RMSE) como métrica. Os resultados identificaram o método de Filtro de Kalman 
forneceu os menores valores de RMSE, para todos os cenários de dados faltantes. O 
Filtro de Kalman poderá ser uma importante metodologia para imputação de dados 
de precipitação diária e garantido uma série temporal completa para análises de vários 
setores, dentre eles a agricultura. 

Palavras-chave: Filtro de Kalman; MICE; Precipitação diária; Séries temporais 
 

ABSTRACT 

The quality and availability of data are essential to produce good accuracy of 
daily precipitation, once the forecast is important information for the planning of 
agricultural activities. For this it is important to have long-term observational data, 
however some of the problems of the meteorological databases are missing values, so 
an imputation process is necessary. Therefore, the objective was to compare and 
evaluate imputation methods, in the univariate and multiple approaches, for daily 
precipitation data. In the univariate approach, we used different configurations the 
Kalman filters, weighted moving average and seasonal decomposition. In the 
multiple approach, he used the multivariate imputation by chained equations 
(MICE), with different models. It estimated the missing values in a series of daily 
precipitation, in which the missing data were generated randomly and in parts and 
used the root mean square error (RMSE) as a metric. The results identified the 
Kalman filter method provided the lowest RMSE values for all missing data 
scenarios. The Kalman filter can become an important methodology for imputation 
of daily precipitation data and insured a complete time series for analyzes of several 
sectors, among them agriculture. 

Keywords: Kalman filters; MICE; Daily precipitation; Time series  
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3.1.  Introdução 

Umas das atividades mais importantes para o Brasil é a agricultura, tanto do ponto de 

vista econômico quanto social. Ressalta-se que a agricultura é uma atividade amplamente 

dependente de fatores climáticos e dos recursos naturais. No entanto, os riscos climáticos 

representam uma ameaça para a produtividade agrícola (OZAKI, 2005). 

Para quantificar o risco de eventos e suas consequências, a previsão de ocorrência de 

fenômenos meteorológicos adversos na agricultura é de suma importância para os setores de 

seguro rural, financiamento e planejamento das atividades agrícolas (OZAKI, 2008). 

Para a identificação do clima de uma região e das variações climáticas é importante 

dispor de dados observacionais de longo prazo (DALY et al., 2004; FENG et al., 2004). No 

entanto, vários problemas acontecem nas estações climáticas, como falta de registro de dados 

de precipitação em estações pluviométricas, devido a problemas com os aparelhos de coleta e 

a ausência do operador em determinadas épocas, comprometendo a continuidade das 

informações (OLIVEIRA et al., 2010a).  

Para superar esse problema, desde a década de 1980, surgem técnicas estatísticas 

envolvendo a substituição de dados faltantes por estimativas de valores plausíveis a serem 

completos em uma série com dados perdidos. Na literatura estatística, essa técnica é 

conhecida como imputação de dados faltantes e seu uso tem sido generalizado e estendido 

para outras áreas (CARVALHO et al., 2017; COLLINS et al., 2001; FRASER e YAN, 2007; 

NUNES et al., 2010; RUBIN, 1996). 

Nos métodos de imputação múltipla, um dos destaques foi o método proposto  por 

Rubin (1987), em que cada valor faltante é substituído por um conjunto de valores plausíveis, 

o que representa a incerteza sobre o valor a ser imputado. A partir disso, surgiram duas 

abordagens gerais para imputar dados multivariados: modelagem conjunta (JM) (SCHAFER, 

1997a) e especificação totalmente condicional (FCS), também conhecida como imputação 

múltipla por equações encadeadas (MICE) (VAN BUUREN e GROOTHUIS-OUDSHOORN, 

2011). 

O MICE é uma abordagem flexível e prática para lidar com dados perdidos (WHITE 

et al., 2011), além disso, uma característica importante dessa técnica é sua capacidade de lidar 

com diferentes tipos de variáveis (contínua, binária, categórica), porque cada variável é 

imputada usando seu próprio modelo de imputação (VAN BUUREN e GROOTHUIS-

OUDSHOORN, 2011). 
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As técnicas de imputação múltipla dependem das correlações entre variáveis para 

estimar valores para os dados faltantes. No entanto, os algoritmos multivariados existentes 

não podem ser aplicados ou não possuem uma boa execução para séries temporais, pois não 

possuem mais de um variável (MORITZ et al., 2015b; MORITZ e BARTZ-BEIELSTEIN, 

2017).  

Algumas das técnicas de imputação de séries temporais são: Interpolação, Filtro de 

Kalman, Persistência, Média Móvel Ponderada, Imputação Clássica, Amostra Aleatória, 

Decomposição Sazonal e Sazonalidade por partes. Atualmente, essas técnicas de imputações 

são exclusivas para séries temporais univariadas e inclui várias opções/algoritmos possíveis 

para sua implementação (DEMIRHAN e RENWICK, 2018; MORITZ e BARTZ-

BEIELSTEIN, 2017).  Além disso, esses métodos estatísticos se apresentam como bem-

sucedidos na imputação de valores faltantes para diferentes tipos de dados e também de fácil 

implementação (DEMIRHAN e RENWICK, 2018). 

Os métodos de Imputação Clássica, Persistência, Amostra Aleatória são simples e 

rápidos. Enquanto que os métodos de Interpolação, Filtro de Kalman, Média Móvel 

Ponderada, Decomposição Sazonal e Sazonalidade por partes são algoritmos mais avançados 

e precisam de mais tempo de computação. Observando todos os métodos de imputação 

disponíveis, nenhum algoritmo pode ser apontado como o melhor. O desempenho da 

imputação é sempre muito dependente das características da série temporal de entrada. Para 

séries temporais com sazonalidade, em geral os métodos de Filtro de Kalman e Sazonalidade 

por partes apresentam melhor desempenho. Em geral, para a maioria das séries temporais, um 

algoritmo de Filtro de Kalman, Interpolação e Decomposição Sazonal produzem os melhores 

resultados (MORITZ e BARTZ-BEIELSTEIN, 2017).  

Todas as abordagens mencionadas, independentemente das suas classificações, 

dependem da disponibilidade de dados precipitação. Abordagens semelhantes à regressão 

precisam de variáveis auxiliares para alimentar informações meteorológicas ou espaciais na 

análise (SHAKYA et al., 2017). Em relação à disponibilidade de dados de precipitação, os 

dados faltantes são um desafio importante na previsão de precipitação a curto e a longo prazo. 

É muito comum em dados meteorológicos ter observações faltantes devido aos dispositivos de 

medição defeituosos em estações meteorológicas (BROOKS et al., 2016). O impacto negativo 

de dados faltantes é visto com frequência em dados da série temporal. Se a série é observada 

em intervalos de tempo irregulares, a frequência da série não pode mais ser uniforme devido 

às observações faltantes e acaba sendo uma série irregularmente observada. Assim, é preciso 

imputar os dados faltantes, antes de aplicar análise completa. Alternativamente, podemos usar 
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métodos de computação simples, que são capazes de manipular dados de séries temporais 

com observações faltantes (PEDRO e COIMBRA, 2015). No entanto, todas as abordagens 

simples, resultam em perda de eficiência, complicações no manuseio dos dados e viés devido 

à falta de precisão (BARNARD e MENG, 1999). Outra abordagem é usar métodos estatísticos 

gerais desenvolvidos para séries temporais irregularmente (NIEBUHR, 2017). A principal 

desvantagem dessas técnicas é a determinação do horizonte de previsão, que pode não ser 

claro para séries irregulares. Assim sendo, uma das maneiras mais confiáveis de lidar com 

valores faltantes em séries temporais é imputá-los usando abordagens estatísticas precisas.  

Neste artigo, concentra-se na comparação e avaliação de métodos de imputação nas 

abordagens univariadas e múltiplas, para dados de precipitação. Na abordagem univariada, 

utilizou-se diferentes configurações filtro de Kalman, Média Móvel Ponderada e 

Decomposição Sazonal. Na abordagem múltipla, utilizou-se o método MICE, com diferentes 

modelos. Portanto, o objetivo desse estudo foi realizar a imputação de séries de precipitação 

diária pelo método de imputação de univariadas e múltiplas. 

 O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a seção 3.2 apresenta a 

revisão de literatura. A seção 3.3 apresenta a metodologia utilizada para imputação dos dados 

de precipitação diária. As descrições dos dados utilizados na pesquisa, bem como, as etapas 

feitas nas análises estão descritas na seção 3.4. A Seção 3.5 apresenta os resultados e as 

discussões. Finalmente, a seção 3.6 aborda as considerações finais. 

 

3.2. Revisão da Literatura 

3.2.1. Imputação de Dados 

No artigo de Santos e Silva ( 2013) conduziram estudos com dados de velocidade do 

vento para 47 estações com 25 anos de informações. Devido ao fato das estações possuírem 

dados faltantes, os autores utilizaram o método MICE para preencher os dados de velocidade 

do vento, no qual para as observações faltantes de uma determinada estação, utilizou-se de 

quatro estações meteorológicas geograficamente semelhantes. 

Turrado et al. (2014) avaliou a imputação multivariada de dados de irradiação solar de 

100 estações meteorológicas. Os melhores resultados foram obtidos com o método MICE em 

comparação com outros métodos empregados neste campo, como a Ponderação de Distância 

Inversa (IDR) e a Regressão Linear Múltipla (MLR). O valor médio da raiz do erro quadrático 
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médio (RMSE) das previsões para o algoritmo MICE foi de 13,37%, enquanto que para o 

MLR foi de 28,19% e 31,68% para o IDW. 

No artigo de  Bokde et al. (2018), utilizou-se o algoritmo PSF (Pattern Sequence 

Forecasting) que identifica padrões em dados de séries temporais e prevê valores usando 

características periódicas das observações. Inicialmente, os autores fizeram uma validação 

cruzada utilizando o método PSF de 10% a 50%, com intervalos de 10%, de dados faltantes 

com diferentes tamanhos trechos,  sendo que cada análise possuía dois trechos, um no começo 

e  o outro fim da série, com o objetivo de selecionar o tamanho ideal do trecho do início e do 

trecho do final da série com base na menor  raiz do erro quadrático médio (RMSE) e após isso 

fez-se comparações de métodos de imputações variando a quantidade  de dados faltantes de 

10 a 60% em intervalos crescentes de 10% nos trechos selecionados no primeiro instante. Os 

dados utilizados foram: taxa de fluxo de água, velocidade de tráfego e temperatura média 

mensal. 

No artigo de Demirhan e Renwick  (2018), fez-se estimativas de dados faltantes  de 

séries de irradiação solar minuto a minuto, hora em hora, diária e semanal. Criou-se dados 

faltantes em trechos e de maneira aleatória nas séries.  Os trechos faltantes foram criados nas 

partes inicial, central e final da série, com pequenas, médias e grandes trechos de 5%, 

10%,25% e 50% de dados faltantes. De maneira aleatória, foi criado 70% de dados faltantes 

distribuídos na primeira ou segunda metade da série. Para comparar a precisão das 

estimativas, utilizou-se dos métodos de Interpolação, Filtro de Kalman, Persistência, Média 

Móvel Ponderada, Imputação Clássica, Amostra Aleatória, Decomposição Sazonal, 

Sazonalidade por partes. As interpolações, com opção linear e de Stineman, e filtragem de 

Kalman, com opção de modelo estrutural e suavização, foram precisas para as séries de 

minuto a minuto e de hora em hora. E para as séries diária e semanal, o método de Média 

Móvel Ponderada foi o mais preciso. As métricas comparativas utilizadas foram: erro absoluto 

médio relativo (MAE), erro escalonado médio (MASE) e raiz do erro quadrático médio 

(RMSE). 

 

3.2.2. Imputação de Dados de Precipitação 

No trabalho de Nascimento et al. (2016), preencheram-se falhas em dados diários da 

variável meteorológica (precipitação pluvial)  a partir da correlação com dados sintéticos 

adquiridos do CPC (Climate Prediction Center). Os dados utilizados foram de precipitação 
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pluvial da série observada (INMET), com a série sintética (CPC) para sete estações 

meteorológicas ao longo do rio Amazonas. Para o preenchimento de falhas, os dados do CPC 

foram observados em quatro pontos próximos da estação em estudo, em seguida escolheu o 

ponto de melhor correlação para posteriormente completar a série de dados. 

Como os dados precipitação pluvial da série observada (INMET) apresentaram períodos com 

ausência de dados (alguns meses ou até anos consecutivos), foi feita a interpolação por 

modelos técnicos do CPC (método de análise objetivo operacional). 

A análise foi uma regressão linear, no qual a variável independente foi composta dos 

dados do INMET e a variável dependente foi composta dos dados do CPC. Posteriormente 

foram feitas as correlações entre as variáveis. A média das correlações foi de 0,79, 

considerada alta, e conclui-se que para o preenchimento das falhas de precipitação é 

satisfatório o uso de dados sintéticos adquiridos do CPC.  

Mello, Kohls e Oliveira (2017) estudaram métodos para  preenchimento de falhas 

pluviométricas, que foram: ponderação regional, regressão linear simples e múltipla e 

ponderação regional com base em regressões lineares. Utilizou-se séries mensais completas 

da região de Joinville (SC) e fez-se uma comparação de dados imputados com dados 

observados no qual o método. Os resultados mostraram que o método de regressão linear 

múltipla apresentou os valores mais próximos do real, mostrando-se como o método mais 

adequado para o preenchimento de falhas na região de estudo.  

O trabalho Cardoso e Quadro (2017), analisou-se o desempenho dos dados de 

precipitação do CPC para região Sul do Brasil, comparando com dados observados em 

estações meteorológicas. Foram utilizados dados de precipitação de 81 estações localizadas 

nos três estados da região Sul do Brasil, disponibilizados pela Agência Nacional de Águas 

(ANA) e Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e dados diários de precipitação 

fornecidos pelo CPC, com resolução espacial de 0,50°x0,50°, no período de 1979 a 2015. A 

análise estatística dos dados mostrou que o CPC possui bom desempenho em representar a 

precipitação no Sul do Brasil. Das séries analisadas, as estações possuem percentual de falhas 

menor que 20% e também superiores a 40% de observações faltantes. Esse trabalho mostrou a 

importância de uma análise detalhada das séries temporais, já que falhas sucessivas 

comprometem resultados produzidos em estudos climatológicos que exigem séries contínuas.  

O estudo de Silva et al. (2007) e Sena et al. (2012) também mostrou que os dados do CPC 

podem ser utilizados para estudos de precipitação na região Sul do Brasil. 

O trabalho de Carvalho et al. (2017) utilizou registros de precipitação diária de várias 

estações meteorológicas para duas zonas climáticas homogêneas. Foram feitas as imputações 
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de dados faltantes pelo método MICE e as técnicas de Geoestatística, e fizeram a comparação 

dessas técnicas. Dentre os quais, o método MICE foi satisfatório em comparação com a 

estimativa de precipitação obtida por técnicas de Geoestatística.  

 

3.3. Metodologia 

3.4. Mecanismo de Dados Faltantes 

Na prática, o mecanismo por trás dos dados faltantes não pode é conhecido 

exatamente. Quando não há nenhum mecanismo específico dos dados faltantes, é chamado 

Ausência Totalmente Aleatória (MCAR). Quando existem outras variáveis que afetam a 

existência dos dados faltantes e a probabilidade de ocorrencia é independente, esse 

mecanismo é chamado Ausência Aleatória (MAR). Ao contrário disso, se a probabilidade de 

ter dados faltantes está associada ao próprio valor, é chamado de Ausência Não-Aleatórias 

(NMAR) (LITTLE e RUBIN, 2002).  

Para o caso da NMAR, precisamos saber o motivo pelo qual os dados estão faltando 

(MORITZ et al., 2015b) . De acordo com Oliveira et al. (2010), para os dados de precipitação 

diária, podemos associar dados faltantes com problemas com os aparelhos de coleta e a 

ausência do operador em determinadas épocas. Então, o mecanismo por trás dos dados 

faltantes de precipitação diária pode ser tomado como MCAR ou MAR, pois de acordo com 

Rubin (1976), ambos permitem imputar valores perdidos sem conhecer as razões específicas 

de tê-los. 

 

3.5. Métodos de Imputação 

3.5.1. Filtro de Kalman 

O filtros de Kalman é aplicados em dois estágios e são baseados principalmente nos 

modelos de espaço de estados, apresentado a seguir (FUNG, 2006): 

1t t t

t

t

t t ny H x

x F x  







         (3. 1) 

em que tx é o vetor de estado do sistema no momento t, ty  é o vetor de medição 

correspondente no tempo t, tF  é um parâmetro de transição de estado,  t  é o termo de ruído 
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do estado aleatório, tH  é um parâmetro de medição, n  é o termo de erro de medição. Na 

primeira etapa, o estado do sistema e variância associada é estimado em relação à primeira 

expressão na Equação (3.1). Então, no segundo estágio, o estado estimado é atualizado com 

base em ambas as expressões em Eq (3.1) (DEMIRHAN e RENWICK, 2018). Nesse artigo 

utilizou-se a implementação usando as opções: ARIMA e modelos estruturais, como modelos 

de transição.  

 

3.5.2. Persistência 

A abordagem de persistência é considerada de ambas as direções para frente e para 

trás neste estudo. A principal desvantagem dessa abordagem é que não é possível imputar 

valores faltantes se a observação que será levada para frente ou para trás estiver faltando. 

Mas, neste caso, os valores faltantes restantes são imputados. Essa abordagem é semelhante 

àquela dos modelos ingênuos. Consideramos as opções de remoção e substituição com média 

geral para o restante dos valores faltantes na abordagem de persistência (DEMIRHAN e 

RENWICK, 2018). 

 

3.5.3. Média Móvel Ponderada 

Nesta abordagem, cada um dos valores faltantes é substituído pela média de k 

observações, o que é chamado de tamanho da janela, de ambos os lados do valor faltante.  

Seja tY   a série temporal de interesse. Então, a previsão média ponderada de um passo à frente 

é definida como na equação a seguir: 

 

^

11

k

i tt
i k

iY Y  


   

em que , ,k k K  são os pesos. Quando a janela completa não estiver disponível devido aos 

valores faltantes, k será aumentado de forma incremental. Consideramos pesos diferentes para 

calcular a média: simples e linear. Os pesos lineares são aqueles que diminuem de tal forma 

que 1 1 1
2 3 4, , , ,K  em que o denominador aumenta linearmente (DEMIRHAN e RENWICK, 

2018). 
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3.5.4. Imputação Clássica 

Essa é a abordagem mais básica para a imputação de valores faltantes. Todos os 

valores faltantes são substituídos por média, moda ou mediana dos valores observados. Para 

substituição com a moda, os valores mais frequentes são usados. Se a frequência de mais de 

um valor for a mesma, o menor será usado para substituição. Essa abordagem não conta nem 

com correlação serial na série nem com a sazonalidade (DEMIRHAN e RENWICK, 2018). 

 

3.5.5. Amostra Aleatória 

Nesta abordagem, os valores faltantes são substituídos por um conjunto de números 

aleatórios uniformes gerados dentro do intervalo das séries observadas. A proporção de dados 

faltantes tem um papel vital nessa abordagem, já que a precisão dessa abordagem diminui 

com o aumento do número de valores faltantes (DEMIRHAN e RENWICK, 2018). 

 

3.5.6. Decomposição Sazonal 

Uma série temporal tY , com 1, ,t T K , é decomposta em seus componentes como na 

equação a seguir: 

t t t tY T S    

em que tT  é o componente da tendência, tS  é o componente sazonal e t é o erro aleatório. A 

abordagem de decomposição sazonal considera a sazonalidade na série. Primeiro, a 

sazonalidade é removida da série e a imputação é feita com base no componente de correlação 

serial restante usando as abordagens descritas em Seções 3.3.2.1 -3.3.2.6. Finalmente, o 

componente sazonal é adicionado de volta à série. Se não houver sazonalidade na série, essa 

abordagem converge para um dos métodos de imputação discutidos. Mas na existência de 

sazonalidade, espera-se que seja melhor por formulários do que por aqueles que não 

consideram a sazonalidade. Para correr filtro de Kalman sob esta abordagem, usamos o 

modelo estrutural com suavização. O tamanho da janela é definido como quatro para a 

implementação do MA. Um modelo estrutural é um caso especial do modelo de espaço de 

estados dado em Equação (3.1) (DEMIRHAN e RENWICK, 2018). O modelo estrutural 

básico considerado neste estudo é um modelo com tendência local e um componente sazonal 

adicional, que é representado como (HYNDMAN, 2016): 
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1 1t t t tl l b     

1t t tb b    

t t m ts s     

1 1t t t t m ty l b s       

em que tl é o termo de nível, tb  é o termo de crescimento, e ts  é o componente sazonal. 

 

3.5.7. MICE 

A imputação múltipla por equações encadeadas (MICE) é uma abordagem prática para 

resolver o problema de um banco de dados com valores faltantes em várias variáveis, que gera 

imputações com base em um conjunto de modelos de imputação, um modelo para cada 

variável com observações faltantes (VAN BUUREN e GROOTHUIS-OUDSHOORN, 2011). 

O MICE também é conhecido como especificação totalmente condicional (BUUREN, 2007) e 

regressão sequencial multivariada (RAGHUNATHAN et al., 2001). 

O MICE é um algoritmo que se inicia com um sorteio aleatório dos dados observados 

e imputa as observações faltantes, variável por variável. Uma característica importante do 

MICE é sua capacidade de lidar com diferentes tipos de variáveis (contínua, binária, 

categórica) porque cada variável é imputada usando seu próprio modelo de imputação (VAN 

BUUREN, STEF AND OUDSHOORN, 1999). 

Inicialmente, todos os dados faltantes são preenchidos por amostragem aleatória 

simples com reposição dos valores observados. A primeira variável com valores faltantes, é 

regredida com base nas outras variáveis. Os valores perdidos da primeira variável são 

substituídos por sorteios da distribuição preditiva posteriori correspondente da primeira 

variável. Então, a próxima variável com valores faltantes, é regredida em todas as outras 

variáveis, e utilizando os valores imputados para a primeira variável. Novamente, a segunda 

variável é substituída por sorteios da distribuição preditiva posteriori da segunda variável. O 

processo é repetido para todas as variáveis com observações faltantes: isso é chamado de ciclo 

(VAN BUUREN e GROOTHUIS-OUDSHOORN, 2011). 

Para estabilizar os resultados, o procedimento é geralmente repetido por vários ciclos 

(iterações), para produzir um único conjunto de dados imputado, e todo o procedimento é 

repetido n vezes para fornecer conjuntos de dados imputados. O número de iterações 

geralmente pode ser baixo, sendo de 5 a 10 (WHITE et al., 2011).  
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 A descrição formal do algoritmo MICE é descrita a seguir. 

 

3.5.7.1. Algoritmo 

As observações faltantes são substituídas por m conjuntos de valores simulados 

independentes, extraídos da distribuição preditiva posteriori das observações faltantes 

condicionado aos dados observados. Assume-se que as observações em Y e X  correspondem 

a uma amostra aleatória simples de uma população de interesse com distribuição multivariada 

 , |P YX θ , assumindo que a distribuição multivariada de Y e X  é completamente 

especificada, por um vetor de parâmetros desconhecidos, θ . O modelo será discutido na 

seção 3.5.8.2. O problema é como obter a distribuição multivariada de θ , explícita ou 

implicitamente. Os passos seguintes são repetidos m vezes: 

3. Obtém a distribuição posteriori de θ  por amostragem iterativa a partir de distribuições 

condicionais da forma  | ,P Y X θ . 

4. Partindo de um simples sorteio das distribuições marginais observadas, a iteração t-

ésima de equações encadeadas é um amostrador Gibbs que sucessivamente chama 

 *(t) | , obsP Yθ θ X:  

 *(t) *(t)

1| ,Y P Y X θ:  

em que  (t) *(t),obsY Y Y  é a variável imputada na iteração t. Observa-se que para a imputação 

de *(t 1)Y   somente *(t)Y  é considerada, devido ao relacionamento com as variáveis. O 
*
θ é a 

estimativa do parâmetro para a t-ésima iteração das equações encadeadas  (VAN BUUREN, 

GROOTHUIS-OUDSHOORN, 2011). 

Esse processo é conhecido como imputação adequada porque incorpora todas as fontes 

de variabilidade e incerteza nos valores imputados, incluindo erros de previsão dos valores 

individuais e erros de estimação nos coeficientes ajustados do modelo de imputação (RUBIN, 

1987). O método para criar as m imputações é descrito na seção 3.5.8.3. 

 

3.5.7.2. Modelo 

Assume-se que Y  seja uma variável que tem valores faltantes, na qual deseja-se 

imputar a partir de outras (co)variáveis completas. Seja 
kX , com 1, ,k l K , sendo l 
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covariáveis completas, em que  1, , kX XX K . Define-se por obsY  são as observações 

observadas, misY  são as observações faltantes e 
obsn  para o número de observações com 

valores observados de Y .  

Um modelo de regressão linear é a escolha mais comum do modelo para imputação de 

variáveis contínuas normalmente distribuídas: 

 2| , ,Y N X β Xβ:  

Seja 
^
β  uma estimativa do parâmetro (um vetor com k linha) da adaptação deste 

modelo das observações de Y . Seja V  uma  matriz de covariância estimada de 
^
β , ^  é a 

estimativa da raiz do erro médio quadrático. Em seguida, apresenta os parâmetros de 

imputação *  e *
β  a partir da distribuição posteriori de  , β . 

Para * , é calculado como:  

 ^* obsn k g    

em que g é uma variável 
2  com 

obs

jn k graus de liberdade. Para *β , é calculado como: 

*
1 2*

1^


 

^

β β u V  

em que 1u  é um vetor de k linha independentes e aleatórias de uma distribuição Normal; 
1 2

V

é uma decomposição de Cholesky de V . 

 Os valores imputados 
*Y  para cada observação faltante Y  são então obtidos como:  

**
2i i iY u  X β  

em que 2,iu  é um valor aleatório da distribuição Normal (WHITE, ROYSTON  e WOOD, 

2011). 

 

3.5.7.3. Método da Média Preditiva 

A ideia básica do método de média preditiva de correspondência (PMM - Predictive 

Mean Matching) é usar diferentes modelos de regressão para calcular a observação faltante.  

Cada conjunto de estimativas dos modelos será usado para gerar um único conjunto de dados 

imputados (HEITJAN e LITTLE, 1991). As estimativas dos parâmetros devem ser extraídas 

de sua distribuição posteriori dos dados, que está descrito na Seção 2.3.2. 
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A imputação múltipla dos misY  por meio de PMM é realizado pelo seguinte algoritmo 

(LITTLE, 1988; VINK et al., 2014): 

6. Utiliza-se o modelo descrito na Seção 2.2.3 para calcular um vetor de parâmetros 

perturbados *β . 

7. Para cada observação faltante de  Y com covariáveis X ,o procedimento padrão seria a 

próxima amostra de uma distribuição normal com  *
Xβ . 

8.  Identifique os q menores valores de  
*

h i  
^

X β X β , 1, , obsh n K  . 

9. Escolhe-se um valor aleatório de  1, , q K  e passa ser valor imputado. 

10. Repita os passos 1-4 m vezes, cada vez é salvo o conjunto de dados concluído. 

O método PMM executa a imputação múltipla de acordo com a descrição desse 

algoritmo. Assim, o valor imputado é um valor observado em Y , cuja previsão com os dados 

observados corresponde de perto à predição perturbada. O método pode ser visto como uma 

generalização do bootstrap bayesiano aproximado, como descrito em Rubin e Schenker 

(1986). Nesse trabalho, foi utilizado q = 3, que teve um bom desempenho em um estudo de 

simulação (SCHENKER e TAYLOR, 1996). 

 

3.6. Avaliação do Processo de Imputação 

Uma vez que o modelo de imputação tenha sido especificado e as imputações iniciais 

criadas, é importante verificar o modelo e refinar conforme necessário. Isso pode ser feito de 

várias maneiras. Várias medidas de erro médio de desempenho de modelos são utilizadas na 

literatura, cada uma dessas medidas é "dimensionada" na medida em que expressa um erro 

médio de previsão de modelo nas unidades da variável de interesse. De acordo com Willmott 

e  Matsuura (2005), a raiz do erro quadrático médio (RMSE) é uma das medidas de erro mais 

usadas na literatura climática e ambiental. 

Considere iy , 1, ,i n K , sendo o i-ésimo dado faltante de uma série temporal ,e ,imp iy

é o i-ésimo valor imputado para o i-ésimo dado faltante. A medida RMSE é definida como 

nas (CHEN et al., 2017; HYNDMAN, 2016) 

 
 

2

,

1,

n

i imp i

i
imp

y y

RMSE y y
n
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3.7. Descrição dos Dados 

Para a imputação de dados faltantes, utilizou-se sete séries de precipitação diária, 

expressas em milímetros (mm), provenientes de postos pluviométricos do estado do Paraná, 

apresentadas na Tabela 3.1. Os dados são públicos disponibilizados pelo Instituto Águas do 

Paraná pertencente ao Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) e compilados pelo Grupo de 

Estudos em Seguros e Riscos (GESER), da Escola Superior “Luiz de Queiroz” 

(ESALQ/USP).  

Uma característica desses postos é o fato de possuírem observações faltantes na série. 

E para esse trabalho, optou-se por trabalhar com séries completas, a partir do ano de 1979. 

Dessa maneira, foi possível selecionar um posto com observações faltantes, somente, nos dias 

29 de fevereiro. Assim sendo, esses dias foram retirados da série, tornando a série com os 

demais dias completos. 

O posto pluviométrico selecionado foi de Porto Eucalipto, no munícipio de São 

Pedro do Paraná, no estado do Paraná. Esse posto foi desativado em 22 de abril de 1998. 

Portanto, a série teve como data inicial o dia 01 de janeiro de 1979 e a data final 31 de 

dezembro de 1997, com o número de observações e informações de localização apresentados 

na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1. Posto pluviométrico utilizado neste trabalho. 

Estação Observações Latitude Longitude  

Porto Eucalipto 6935 -22,75 -53,13 

 

Para se obter uma variável que auxilie a imputações dos valores faltantes das séries 

de precipitação, utilizou-se dados de precipitação diária em ponto de grade obtidos a partir de 

grades igualmente espaçadas com resolução de  0,50° latitude × 0,50° longitude, provenientes 

das séries históricas KNMI Climate Explorer (EXPLORER, 2019). As observações se referem 

a Climate Prediction Center (CPC) (CENTER, 2019) de precipitação diária, expressas em 

milímetros (mm), que compreendem o período inicial de janeiro de 1979, justificando o 

período inicial das séries utilizadas nesse trabalho. Este produto é provenientes de 

observações de pluviômetros, e combina dados de mais de 30.000 estações ao redor do globo 

utilizando a técnica de Interpolação Ótima (GANDIN, 1965). 

A padronização dos períodos entre os dados observados e do CPC são fundamentais 

para fins comparativos na análise proposta, por isso, a série de precipitação diária tem início 
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em 01 de janeiro de 1979. Justificando o período inicial utilizado neste trabalho, como 

também o uso do ponto de grade. 

No KNMI Climate Explorer (EXPLORER, 2019), foi selecionado o campo diário e 

escolheu-se observações de precipitação com pontos de grade mais próximos de 0,50° × 

0,50°, marcando os intervalos de latitude e longitude para cada posto. Foram feitos os 

downloads de diversas séries com diferentes combinações de intervalos e calculou-se a 

correlação com a série do posto pluviométrico, a série que teve maior correlação foi escolhida 

como a covariável da precipitação em ponto de grade, obtendo uma correlação alta de 0,60. A 

grade selecionada foi de latitude de -22,50 a -23 e longitude de -53 a -53,50. 

Como a série de precipitação diária está completa, dados faltantes são criados e, em 

seguida, os valores faltantes artificialmente são imputados usando os métodos de imputação 

de interesse, esses métodos são apresentados na Tabela 3.2. Para os métodos K1 a K5, 

utilizou-se a série de precipitação diária como banco de dados. Para os métodos M1 a M4, 

montou-se o banco de dados com a variável precipitação diária e as variáveis: mês, ano e 

precipitação diária em ponto de grade. Consequentemente, a entrada dos dados é diferente, 

mas a análise é baseada na média da RMSE, como descrito na Figura 3.1. 

A precisão dos métodos de imputação para a dados faltantes de precipitação diária é 

comparada para determinar o método mais preciso para a imputação de dados faltantes de 

precipitação diária. Finalmente, a medidas de erro são calculadas para comparação. Detalhes 

da implementação são explicados a seguir e um fluxograma é apresentado na Figura 3.1. 

Criou-se dados faltantes de maneira aleatória e em trechos. De maneira aleatória, fez-

se 10%, 20% e 30% de dados faltantes. Em trechos, fez-se 500, 1000, 1500 e 2000 de dados 

faltantes, com intervalo de 10 a 60, espaçados em 10 em 10. Calculou-se a RMSE para 

diferentes métodos que são apresentados na Tabela 3.2. 
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Figura 3.1. Fluxograma do algoritmo utilizado para comparar a precisão dos métodos de 

imputação de valores faltantes para a precipitação diária. 

 

Para o algoritmo aleatório, as seguintes etapas são executadas: 

1. Cria, aleatoriamente, 1200 amostras com 10%, 20% e 30% de dados faltantes;  

2. Aplica os métodos de imputação; 

3. Calcula a RMSE. 

Para o algoritmo em trechos, as seguintes etapas são executadas: 

1. Cria, trechos de 500, 1000, 1500 e 2000 dados faltantes, espaçados de 10, 20, 

30, 40, 50, 60 em 60;  

2. Aplica o algoritmo de imputação; 

3. Calcula a RMSE. 

Para analisar a eficiência dos métodos K1 a M4, a medida da RMSE foi escolhida 

como uma medida de desempenho. 

Na prática, não há informações específicas sobre a quantidade típica de dados 

perdidos em séries de precipitação diária. A precisão dos métodos de imputação de valores 

faltantes é altamente relacionada à informação disponível nas partes completas (observadas) 

da série. Especialmente, o comprimento das lacunas na série é altamente influente na precisão 

da imputação. Em grandes lacunas, a precisão da imputação diminui até o final do intervalo. 
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Portanto, criamos pequenas, médias e grandes lacunas (trechos) usando uma inadimplência 

500, 1000, 1500 e 2000 dados faltantes. 

 

Tabela 3.2 Métodos de imputação utilizados neste trabalho. 

Representação Método Opção 

K1 Filtro de Kalman ARIMA 

K2 Filtro de Kalman Modelo Estrutural 

K3  Média Móvel Ponderada Linear 

K4  Média Móvel Ponderada Simples 

K5 Decomposição Sazonal - 

M1 MICE  Modelo com a variável mês 

M2 MICE Modelo com as variáveis mês e ano 

M3 MICE Modelo com a variável precipitação diária em ponto de grade 

M4 MICE Modelo com as variáveis mês, ano e precipitação diária em ponto de grade 

 

3.8. Resultados e Discussão 

Os resultados foram comparações entre os métodos de imputação em uma abordagem 

univariada e múltipla. A série utilizada foi a de precipitação diária, obtidas de uma estação 

meteorológica do estado do Paraná, apresentada na Figura 3.2. Especificamente, o conjunto 

de dados é caracterizado por ter variação periódica e padrões sazonais que são comuns em 

processos variantes no tempo.  Para demonstrar a precisão da imputação, gerou-se dados 

faltantes aleatórios e em trechos, comparando-se os métodos usando a média da raiz do erro 

quadrático médio (RMSE). 
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Figura 3.2. Série temporal de precipitação diária da estação de Porto Eucalipto. 

 

Dados faltantes aleatórios foram gerados para quantidades de 10%, 20% e 30% de 

dados faltantes no conjunto de dados e calculou-se a RMSE para cada método e apresenta-se 

na Figura 3.3. Os valores imputados usando os métodos MICE com modelos com a variável 

mês (M1) e com o modelo com as variáveis mês e ano (M2) tiveram os maiores valores da 

RMSE, enquanto que MICE com o modelo de precipitação diária em ponto de grade (M3) e 

matriz preditora mês, ano e precipitação diária em ponto de grade (M4) tiveram melhores 

resultados. Para os métodos de imputação na abordagem univariada, os algoritmos de 

imputação por Filtro de Kalman (K1 e K2) superaram todos os métodos com os menores 

valores da RMSE.  
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Figura 3.3. Média das RMSE obtidos com diferentes modelos, fazendo 10%, 20% e 30% de 

observações faltantes. 

 
Para os dados faltantes em trechos, gerou-se para quantidades de 500, 1000 e 1500 de 

dados faltantes no conjunto de dados, para espaços de 10, 20, 30, 40, 50 e 60 e calculou-se a 

RMSE para cada método (Figura 3.4). Os valores imputados usando os métodos MICE 

tiveram os maiores valores da RMSE, enquanto os algoritmos de Filtro de Kalman (K1 e K2) 

superaram todos os métodos. 

 

Figura 3.4. Média das RMSE obtidos com diferentes modelos, para 500 dados faltantes. 
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Figura 3.5. Média das RMSE obtidos com diferentes modelos, para 1000 dados faltantes. 

 

 

Figura 3.6. Média das RMSE obtidos com diferentes modelos, para 1500 dados faltantes. 
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Figura 3.7. Média das RMSE obtidos com diferentes modelos, para 2000 dados faltantes. 

 

Os resultados nas Figuras 3.3, 3.4 e 3.7, para os métodos K1 e K2, fornecem valores 

estáveis da RMSE, sendo menores que 12. Na Figura 3.5 e na Figura 3.6 para o método K1, 

os resultados fornecem valores estáveis da RMSE, enquanto para o método K2 tem uma 

variação dos valores da RMSE, mas em ambos, os métodos os valores são menores que 12. 

Para a série de precipitação diária, o Filtro de Kalman foi capaz de fornecer os 

menores valores da RMSE comparados com a imputação MICE, com diferentes cenários de 

dados faltantes. De acordo com Moritz e Bartz-Beielstein (2017), de todos os métodos de 

imputação disponíveis, não existe um método global como sendo o melhor. O desempenho da 

imputação depende das características da série temporal de estudo e geralmente, o Filtro de 

Kalman é considerado uma boa abordagem para a imputação de dados univariados, como 

observado neste trabalho.  

No artigo de Bokde et al. (2018), inicialmente, foi feita uma validação cruzada 

utilizando um método de imputação de 10% a 50%, com intervalos de 10%, de dados faltantes 

com diferentes tamanhos trechos, sendo que cada análise possuía dois trechos, um no começo 

e o outro fim da série, para selecionar o tamanho ideal do trecho do início e do trecho do final 

da série com base na menor RMSE e após isso fez-se comparações de métodos de imputações 

variando a quantidade de dados faltantes de 10 a 60% em intervalos crescentes de 10% nos 

trechos selecionado no primeiro instante. Nesse trabalho optou-se por fazer dados faltantes 

aleatórios e em trechos. Para os dados faltantes aleatórios, gerou-se 10%, 20% e 30% de 

dados faltantes. Para os dados faltantes em trechos, gerou-se intervalos de 500, 1000, 1500 e 
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2000 de dados faltantes com diferentes espaços. Enquanto que nesse trabalho obteve valores 

estáveis da RMSE para diferentes cenários de trechos e também diferentes valores de dados 

faltantes. 

 

3.9. Conclussão  

A aplicação do Filtro de Kalman produziu melhores estimativas para os valores diários 

de precipitação. Esse método provou ser uma técnica versátil e adaptável a diferentes estações 

do ano e deve ser considerado como uma alternativa para preencher lacunas em séries 

temporais de precipitação. 

O presente estudo contribui para o avanço da literatura através da aplicação da 

imputação de séries temporais para dados de precipitação diária e a para contribuição da 

imputação dos valores faltantes de séries de fenômenos climáticos. Esse fato tem repercussão 

benéfica no estudo de preenchimento de falhas de precipitação diário, tendo em vista que há 

poucos estudos na área, devido à dificuldade de obter séries longas de observações diárias. 

O avanço da pesquisa na área de imputação de dados e o conjunto de medidas 

verificadas poderá tornar o Filtro de Kalman uma importante metodologia para imputação de 

dados de precipitação diária, garantindo uma série temporal completa para análises de vários 

setores, dentre eles a agricultura. 

A previsão de ocorrência de fenômenos meteorológicos é extremamente relevante para 

agricultura, pois é uma informação de suma importância para o seguro rural, financiamento e 

planejamento das atividades agrícolas. Assim sendo, para séries temporais com dados 

faltantes, é de grande importância a imputação dos dados, utilizando abordagens estatísticas 

precisas.  
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