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 A Análise de Espectro Singular (SSA - Singular Spectrum 
Analysis) apresenta grande potencial para identificação de padrões 
espaço-temporais em séries temporais. O método tem sido 
utilizado para a extração de tendências, reconstrução, 
preenchimento de falhas, previsões de valores futuros em séries 
temporais de precipitação, vazão, turbidez, entre outras (Baratta et 
al., 2003; Marques et al., 2006). 
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Figura 2 - Em vermelho a série original em azul a série reconstruída. 

  

 4. RESULTADOS 

 A partir da média quinzenal da precipitação realizou-se a 
verificação de tendências e sazonalidades, por meio do método 
não paramétrico de Análise de Espectro Singular (SSA - Singular 
Spectrum Analysis). A reconstrução foi realizada com os 10 
autovetores considerados mais significativos. 

 3. MATERIAL E MÉTODOS  

 Considerando as diversas aplicações do método SSA este 
estudo tem por objetivo verificar seu desempenho para extração 
da sazonalidade e reconstrução de uma série temporal de 
precipitação do Pantanal Matogrossense obtida pelo projeto 
TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) referente ao período 
de 1998 a 2011. 

 2. OBJETIVO  

 Na decomposição da série original obtém-se as 
componentes: tendência, harmônicos e ruídos. A Figura 1 
apresenta os valores singulares em relação aos autovetores 
resultantes da decomposição da série original. A Figura 2 
apresenta as séries reconstruídas apenas com os componentes de 
tendência e harmônicos. 

 Os resultados obtidos evidenciam o bom desempenho da 
análise SSA, na reconstrução das séries de precipitação, pois 
reproduziram satisfatoriamente o comportamento não linear das 
séries originais, podendo ser uma alternativa para reconstrução 
de séries defasadas. 

Figura 1 - Valores singulares resultantes da decomposição da série 
original. 


