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A previsão a curtíssimo prazo (Nowcasting) é de suma importância no gerenciamento de risco 

sobre regiões vulneráveis a ocorrência de eventos extremos produtores de fortes chuvas, 

vendavais, granizo e tornados. Contudo, o desenvolvimento de produtos e a determinação de 

variáveis preditoras e suas relações podem ser muitas vezes afetadas por condições locais do 

ambiente e dos diferentes tipos de sistemas. Este trabalho tem os objetivos de caracterizar os 

sistemas severos a partir da análise da sua estrutura durante o seu ciclo de vida sobre as regiões 

de estudo dos projetos SOS-CHUVA e CHUVA, determinar condições preditoras regionais de 

severidade e criar um sistema automático de nowcasting. Para tanto, será necessário analisar 

as características de eventos extremos a partir do uso de satélites e radares meteorológicos, 

modelos numéricos de tempo e dados de superfície. 

O ciclo de vida dos sistemas convectivos será baseado no algoritmo ForTraCC, tanto para satélite 

como para radares, a partir do uso de aplicação de diversos limiares de temperatura de brilho 

(Tb), diferença de canais e taxa de chuva estimada (baseada numa relação entre a chuva 

observada e variáveis polarimétricas do radar banda X e Tb). Já a caracterização se dará pelas 

informações colocalizadas ao logo do ciclo de vida pelas diversas medidas e produtos 

disponíveis. A determinação das variáveis preditoras/classificadoras de tempo severo e suas 

relações para cada etapa do Nowcasting (Pré-convectivo, iniciação convectiva, sistemas 

maduros e previsão) serão baseadas em algoritmos e técnicas de Inteligência Artificial (IA). O 

nowcasting pode ser um abundante nicho de pesquisa e aplicação da IA. Diversas técnicas 

podem ser empregadas, entre elas: as redes neurais artificiais (RNA); teoria dos conjuntos 

aproximativos (TCA); árvores de decisão; teoria dos conjuntos nebulosos (TCN); e a técnica de 

Programação Kaizen (PK). 

Todos os métodos citados anteriormente podem ser usados com o principal propósito de 

modelar determinado sistema severo. Alguns destes têm mais habilidade para tratar conjuntos 

de dados malpostos, tal com a TCA e a TCN. Já as redes neurais possuem boa capacidade de 

aprendizado, incluindo dados complexos, mas com a desvantagem de necessitar em geral de um 

grande conjunto de dados usado para aprendizado. Algumas das técnicas citadas podem ser 

usadas como pré-processamento ou de forma híbrida. Por exemplo, a TCA pode ser usada como 

pré-processamento de outros métodos, com o objetivo de eliminar variáveis de um conjunto de 

dados. A lógica nebulosa pode ser usada de forma híbrida com as redes neurais para modelar 

variáveis incertas e imprecisas. Já a técnica PK pode ser aplicada como um pré-processamento 

para a construção automática de atributos para as tarefas de previsão e classificação. Essa 

técnica tem dois propósitos principais: 1) a descoberta de conhecimento intrínseco dos dados e 

2) a redução de atributos. Os novos atributos podem ser vistos como índices compostos de 

combinações não-lineares dos atributos originais do conjunto de dados. Assim, cada índice é 

uma fórmula matemática interpretável empregando funções definidas pelo usuário aplicadas 

nos dados disponíveis. Um processo iterativo otimiza esses novos índices maximizando a 

qualidade preditiva do modelo, descartando aqueles que possuem pouca ou nenhuma 

importância e melhorando os que são relevantes. 

Logo, com a aplicação dessas técnicas e a interação entre elas será possível caracterizar, 

classificar e prever as condições severas durante as quatro etapas do nowcasting de um sistema 

convectivo, além de desenvolver novas metodologias de estimativa de parâmetros 

meteorológicos, como por exemplo, a taxa de precipitação, descargas elétricas, granizo, etc. 


