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Abstract—  The agricultural commodities are important to 
economies of several countries, especially in Brazil. Despite the 
amount of money involved, as knows that in agribusiness 
activities do not have accurate information in all the process. 
Therefore some research centers in Brazil, such as Center for 
Advanced Studies on Applied Economics - CEPEA, collect and 
provide daily price indices of these commodities, on several 
agricultural products, and spread information to these 
researchers markets, producers and formulators public policy. 
The idea is to understand the evolution and pattern for the time 
series of Grains price indices for seven years. The aim of this 
paper is find common patterns on time series, i.e. highlight events 
that happens frequently over seven year of daily grain prices 
quotation in several products. The results give an understanding 
of the dynamic of these grains time series, such as, some 
important aspects were detect was these products competes in 
fields for crops. 
 

Keywords— Data Mining, Time Series, Motifs, Agribusiness. 

                                         I. INTRODUÇÃO 
 

COMERCIALIZAÇÃO de grãos tem grande importância 
na economia brasileira. Para elucidar o potencial 

financeiro desses produtos, só em 2012 o Brasil exportou 32 
milhões de toneladas de soja, que gerou uma receita de 
aproximadamente 17,5 bilhões de dólares (US$). Já as 
exportações de milho para o mesmo ano somaram um total de 
19,7 milhões de toneladas, num total de aproximadamente 
US$ 5 bilhões [1],[2]. 

Assim, métodos de mineração de dados são importantes 
para obtenção, produção e agrupamento automático de dados, 
com intuito de gerar conhecimento, para então auxiliar o 
processo de tomada de decisão [3],[4]. 

Analisar conjuntos de dados reais tem especiais desafios 
devido as pluralidades de origens e fontes nas quais estão 
armazenados, e não somente a diferença de frequências, como 
séries temporais obtidas em horas, dias e até informações 
anuais, mas também diferentes tipos, como mercados 
financeiros, venda no mercado físico, entre outras[5]. 

A complexidade para análise de informações do 
agronegócio está em sua diversidade de variáveis e pelo longo 
histórico de dados existentes. No entanto, esse grande 
histórico não reflete diretamente em qualidade de 
informações, que precisam ser tratadas para assim terem 
consistência[6]. 
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A partir da atuação de centros de pesquisa, como o Centro 
de estudos avançados em economia aplicada - Cepea, são 
obtidos e armazenados dados agroeconômicos, e tem-se 
gerado uma nova demanda para mineração e geração de 
conhecimento a partir dessa grande massa de dados [7],[8]. 

As séries temporais são, em geral, dados diários divididos 
por cadeias produtivas. Essas séries temporais possuem 
características comuns, que são variações dos ciclos agrícolas, 
sazonalidades, períodos similares de safra, bem como 
oscilações de mercados, tendências, entre outros [9]. 

Assim, foram utilizados dados reais de séries temporais 
diárias de 2007 até 2013. Sendo, preços de indicadores de 
grãos, milho e soja, para mercado físico e financeiro. As 
fontes de dados foram do Cepea e da Bolsa de Chicago, 
nomeada aqui como CBOT [8], [10]. 

Assim, a proposta foi à aplicação de um conjunto de 
técnicas que permitiu a visualização, análise e entendimento 
de séries temporais do agronegócio. Os objetivos foram 
identificar e mapear pares similares em formatos nas séries 
temporais. A importância desse processo é encontrar possíveis 
períodos em que a série temporal teve um movimento ou 
flutuação em sua projeção gráfica idêntica a outro período no 
passado. A análise gráfica é de grande relevância para o 
entendimento do comportamento temporal das variáveis [10]. 

Isso permitirá observar se as séries temporais de preços 
possuem movimentos cíclicos similares, por exemplo, a 
repetição de um período de perdas financeiras por sucessivas 
quedas de preços, ou até a possibilidade de previsão de que 
um determinado evento que se repetiu na série temporal possa 
ocorrer novamente [11]. 
As técnicas aplicadas foram: o pré-processo estatístico, desde 
a decomposição da série temporal em componentes até o uso 
das diferenças; o uso de técnicas para redução de 
dimensionalidade e discretização por meio das técnicas 
Piecewise Aggregation Approximation – PAA e Symbolic 
Aggregate approXimation – SAX, respectivamente; a 
aplicação de métricas de distâncias como euclidiana e 
MINDIST. Por fim o uso de clusters em dendogramas para 
agrupamentos dos pares similares [12], [13]. 

II. CONCEITOS DE DISCRETIZAÇÃO EM SÉRIES 
TEMPORAIS 

 
O processo de discretização tem como passo inicial a 

redução de dimensionalidade, processo que gera um novo 
conjunto de dados reduzido, que irá refletir ou manter as 
características gerais dos dados originais, com o mínimo de 
perda de detalhamento possível. Ao aplicar esse tratamento à 
série temporal, o tempo de processamento será reduzido para 
uma ou mais aplicações do modelo, bem como focar a análise 
da série temporal no seu comportamento, eliminando 
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